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Skolens rektor træffes tirsdag, torsdag og fredag
kl. 1—2 (fridage og ferier undtaget).
Telefon: Vester 31 16.
Telefonbesked til elever modtages ikke.

Boghandelen: Telefon 2688.

BØRNEHAVEN
Frk. Juul fortsætter med sin børnehave. Indmel
delser modtages skoledage kl. 12—1, stuen til venstre.

M. KRUSES SKOLE
(REKTOR: JOHAN CLAUSEN)

FREDERIKSBERG ALLÉ 16

1949

ARIE KRUSES SKOLE er en selvejende institution, hvis

M bestyrelse består af: Rektor Johan Clausen, skolens
regnskabsfører fru Ragna Brøndum og hr. overretssagfører
Rudolf Sand.

Repræsentanter for forældrekredsen er: Hr. direktør, cand. jur.
Jørgen Bang, hr. direktør Georg Dithmer og landsretssagfører
fru xÄgnes Holm.
Repræsentanter for lærerkredsen: Frk. H. Boesen, hr. P. Hansen
og fru G. Boye Petersen.

Skolelæge: Fru Annalise Dupont.
SKOLEN er en privat fuldstændig højere almenskole
for piger med statstilskud, til mellemskole-, pigeskoleeks.og gymnasieklasserne (ifølge lov af 20. marts 1918). Den for
bereder sine elever gennem henholdsvis 11 og 13 klasser til
pigeskoleeksamen, som ifølge lov af 24. april 1903 og
ministeriel bekendtgørelse af 15. juli 1907 træder i stedet for
mellemskole- og realeksamen, eller studentereksamen.
Ret til at blive indstillet til pigeskoleeksamen ved denne skole
har enhver elev, a) som på regelmæssig måde har gennem
gået de 3 øverste realklasser i skolen (9., 10. og 11. klasse),
og b) som fylder 17 år inden 1. august i det år, i hvilket
afgangsprøven falder. Under særlige omstændigheder kan skolen
tilstede undtagelser fra den sidste bestemmelse.
For at optages i I gymnasieklasse kræves af skolens elever,
at de underkaster sig den af skolen ordnede og af ministeriet
godkendte oprykningsprøve til gymnasiet ved udgangen af
10. kl. g; af elever fra andre skoler kræves mellemskoleeksamen
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eller oprykningsprøve ved en eksamensberettiget pigeskole.
Efter prøven afgør skolen spørgsmålet om opflytning i gym
nasiet. I følge skrivelse fra undervisningsministeriet (marts
1938) skal opflytningen ikke betinges af en bestemt kvotient,
men der bør i gymnasiet kun optages sådanne elever, om
hvem man mener, at de vil kunne gennemføre den videregående
undervisning på den normale tid.
Ved overgangen fra 9. til 10. klasse må der træffes bestem
melse om, hvorvidt eleverne skal afslutte skoleundervisningen
med pigeskoleeksamen (ved udgangen af 11. kl.) eller med
studentereksamen (ved udgangen af 13. kl.).
Skolen må inden 1. marts have meddelelse om, i hvilke
afdelinger eleverne fra 9. kl. og 10. kl. (g) skal fortsætte.
Ifølge min. skrivelse af 7. juni 1922 kan matematik ved pige
skoleeksamen ombyttes med husgerning og kvindeligt hånd
arbejde, så at denne eksamen nu kan tages under følgende
forskellige former:

I a. Matematik -ff alle 5 nyere sprog.
b. Matematik -p engelsk og tysk.
II a. Husgerning og kvindeligt håndarbejde -j- alle 3 nyere sprog,
b. Husgerning og kvindeligt håndarbejde engelsk og tysk.

I sidste tilfælde (II a og b) giver pigeskoleeksamen adgang
til toldvæsenet, statsbanerne, telegraf- og postvæsenet og til
at være ekstraordinær deltager i undervisningen i landbrug og
havebrug ved Landbohøjskolen.
I første tilfælde (la) giver pigeskoleeksamen desuden ret
til at indstille sig til adgangseksamen ved Danmarks tekniske
Højskole, samt, suppleret med tillægsprøver, adgang til at
indstille sig til den pharmaceutiske medhjælpereksamen og til
optagelsesprøve på Tandlægehøjskolen.

Studentereksamen giver adgang til at indstille sig til de
forskellige universitetseksaminer, den mat.-naturv. linie desuden
til Danmarks tekniske Højskole. Studenter af denne retning,
der vil tage eksamen under det filosofiske og lægevidenskabelige
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fakultet, må, dersom de ikke har bestået prøven i latin i
10. kl. eller ved mellemskoleeksamen, underkaste sig en
prøve heri. Ved eksaminer under det teologiske fakultet ma
studenter af den mat.-naturv. og den nysprogl. linie underkaste
sig tillægsprøver henholdsvis i græsk og latin og i græsk.
Ved juridisk embedseksamen er 10. kl.’s latinprøve ikke til
strækkelig.
I henhold til kgl. anordning af 10. marts 1958 og 6. februar
1945 (ændringer af bestemmelserne om karaktergivning) gæl
der følgende regler for karaktergivning ved de højere almen
skolers eksaminer.
Der gives 2 arter af bedømmelser, årskarakterer og eksamens
karakterer.
Enhver bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende karak
terer: ug, ug-F, mg+, mg, mg-r, g-j-, g, g-F, tg 4-, tg, tg-F,
mdl-j-, mdl.
Dersom bedømmerne er enige om, at eksaminanden overho
vedet ikke har lagt kundskaber i det pågældende fag for
dagen, gives dog karakteren slet.

a) Ved udregningen af den enkelte års- eller eksamenskarak
ter på grundlag af særkarakterer: ug =6, ug -4- = 5 2/s,
mg-f- = 5l/s, mg = 5, mg-r = 48/s, g-f- = 4l/s, g = 4,
g-4- = 52/s, tg-f- = 37s, tg = 5, tg-r- = 23/s, mdl-f- = 27.%
mdl = 2, slet = 1.
b) Ved udregningen af gennemsnitstallet af henholdsvis års
eller eksamenskarakterer: ug = 15, ug-4- = 142/a, mg-f =
147a, mg = 14, mg-r = 15l 3, g-f- = 122/3, g = 12, g-4- =
102/3, tg-- = 973, tg = 8, tg—5— = 5l/3, mdl-|- = 22/3, mdl =
0, slet = -4- 16.

Arskarakterer gives i alle fag undtagen i religion, samt
for orden med skriftlige arbejder. I gymnasiet gives dog til
sammen kun een årskarakter for geografi og naturhistorie
på den mat.-naturv. linie, for geografi med naturlære
og naturhistorie på den sproglige linie. De fremkommer
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paa følgende måde: I december og marts gives der en termins
karakter, som udtrykker lærerens foreløbige bedømmelse af
elevens standpunkt. Med støtte i de to terminskarakterer gives
ved undervisningens ophør en årskarakter, som udtrykker lære
rens endelige bedømmelse af elevens standpunkt. Årskarakteren
for geografi og naturhistorie (henholdsvis geografi med natur
lære og naturhistorie) i gymn. er gennemsnittet af særkarak
tererne for de enkelte fag. Årskarakteren for orden med skriftlige
arbejder er gennemsnitskarakteren af de af de enkelte faglærere
givne ordenskarakterer.
Eksamenskarakterer gives i alle fag med undtagelse af
religion, gymnastik, sang og kvindelig husgerning, samt for
orden med skr. arbejder. Ved studentereksamen gives tilsam
men kun een karakter for geografi og naturhistorie på den
mat.-naturv. linie, for geografi med naturlære og naturhistorie
på den spr. linie.
Ved studentereksamen bortfalder efter undervisningsinspek
tørens bestemmelse eksamen ved hver skole i 3 eller 4 af de
mundtlige fag.
l'il at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende
eksaminand skal have opnået kvotienten 11,25 såvel af årssom eksamenskarakterer, til at bestå pigeskoleeksamen kræves
11,00.

Skoledagens læsetider og frikvarter er inddelt således,
at der holdes to lange frikvarter: 1015—1115 og 1255—1*? og et
par minutters pause mellem de øvrige timer. *)

Lørdagen er »halvfridag«, idet timerne kun er på 40 min.,
den dag, og skoletiden slutter kl. 1230 for alle klasser, undt.
for 9. kl., der har undervisning 1230—l10, men får fri kl. 12
mandag og torsdag under præstegangen.
Denne halvfridag medfører dog, at 10. —III g, som een gang
ugentlig regner opgaver eller skriver stil på skolen i stedet
for hjemme, må blive en time udover den almindelige skoletid
den dag, dette arbejde skal udføres.
*) Dog med længere afbrydelser mellem timerne i 1.—4. kl. efter lærer
indernes bestemmelse.
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ORDENSREGLER
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

For de elever, hvis skoletid begynder kl. 9, er skolen ikke åben før
kl. 83/4; de skal møde på skolen senest 10 min. før 9. 1 september
måned er skoletiden for 1. klasse kl. 9—12, resten af året kl. 9—1.
Eleverne skal have serviet og madkasse til deres frokost og taske til at
bære deres bøger i.
Eleverne skal have bind om deres bøger, som de skal holde i god orden.
De stilebøger, der bruges i skolen, købes i skolens boglade eller i Dansk
CentrabBoghandel, Nørregade 49. — Det er eleverne forbudt at udrive
blade af deres stilebøger.
Alle skolesager må være mærket med navn (dog må der ikke skrives
navn i de ny bøger, før de er vist på skolen).
Enhver elev er ansvarlig for sin plads og må erstatte enhver skade pa
materiel, som sker forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed.
Eleverne ma ikke uden klasselærerindens tilladelse låne skolesager hos
kammeraterne eller modtage gaver af dem.
Skolepenge og penge, som det er nødvendigt, at eleverne medbringer, skal
afleverestil klasselærelinden straks om morgenen, inden morgensang.
Ved betaling af skolepenge, bøger, mælk o. lign, bedes beløbet medbragt
i aftalte penge i en lukket konvolut, der er forsynet med elevens navn
og klasse samt beløbets størrelse.
Hver elev skal have en regnskabsbog, hvori alt, hvad der købes på
skolen, indføres.
Indsamling af penge blandt eleverne må ikke finde sted uden rektors
tilladelse.
Glemte sager ma ikke uden særlig tilladelse afhentes efter skoletid
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne skolesagei
eller andre af elevernes ejendele Har en elev mistet noget, må hur
straks melde det til klasselærerinden.
Det er forbudt eleverne at have slikkeri med på skolen. Elevtrakte
menter må ikke finde sted uden rektors tilladelse.
Eleverne ma ikke have smykker på i skolen; i 10.—13. klasse er de
dog tilladt at gå med ur.
Skolen udbeder sig meddelelse om forsømmelser, som strækker sig ove
mere end 3 dage.
Når en elev skal fritages fra skolens almindelige regler, har forsøm
skolen eller har været forhindret i at forberede sig, beder skolen hjem
met om at sende skriftlig meddelelse om grunden. Til dissi
meddelelser mellem skole og hjem har enhver elev en bog, som hui
altid skal medbringe.
Andre meddelelser bedes ikke indført i denne bog, men givet priva
til rektor eller lærer.
Fritagelse for gymnastikundervisning udover een uge kan
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følge min. bestemmelse kun tillades efter lægeattest. Denne skal ud
stedes på en særlig blanket, som udleveres på skolen. Bad efter gym
nastik og boldspil er obligatorisk (iflg. min. bestemmelse).
16. Når en elev må blive på skolen efter skoletiden, bliver grunden der
til indført i censurbogen; dog kan enkelte særlige tilfælde undtages,
hvor det kun drejer sig om højst 15 minutter. Censurbogen skal afleveres
på skolen næste dag, forsynet med hjemmets underskrift.
17. Det er kun tilladt elever med lang skolevej at cykle til skole. Det
er forbudt at cykle over legepladsen. Skolen påtager sig intet
ansvar for cyklerne.
Til laboratorieøvelserne ma eleverne have kitler, til gymnastik i misk. og
gymn. sko med bløde saler og lyseblå buksedragt m skolens initialer (fås i
Silkehuset), mærkede med deres fulde navn og klasse; til boldspil sko
uden hæle.

Enhver ny elev ma medbringe dåbs* og vaccinationsattest.
Konfirmationsforberedelsen ma helst foregå i 9. kl. Skemaet lægges
altid med henblik herpå, så at der ingen timer forsømmes ved præstegangen.

Skolebiblioteket udlåner bøger til eleverne fra 6. til 15. kl. Udlånet
finder sted 3 gange ugentlig.

Det er af stor betydning, at eleverne vænnes til pligtfølelse og respekt
for skolens arbejde. Derfor beder skolen indtrængende forældrene om ikke
at lade børnene forsømme, uden at det er strængt nødvendigt. Små for
sømmelser, ekstra fridage (f. eks. forlængelse af ferier o. 1.) giver let
Jet enkelte barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstilling blandt
kammeraterne og virker absolut nedbrydende pa pligtfølelsen.

Forsømmelser, som ikke skyldes sygdom, kan kun tillades
.dter forhandling med skolen.

FORHOLD UNDER SMITSOMME SYGDOMME
Når der i en familie, der har skolesøgende børn, udbryder en smitsom
ygdom, ma skolen forlange straks at fa meddelelse derom.
Uddrag af min. bekendtgørelse af 15. marts 1916:
Et barn, der selv har været angrebet af sygdommen, ma ikke søge skolen,
ørend det medbringer lægeattest for, at det ikke kan antages at udbrede
mitte.
Såfremt vedkommende barn har været angrebet af difteri, bør lægeatesten særlig oplyse, om der er forløbet 5 uger efter, at belægningerne er
vundne. Er et sadant tidsrum ikke forløbet, ma attesten udtrykkelig op
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lyse, at det ved bakteriologisk undersøgelse er godtgjort, at der ikke kan
påvises difteribaciller hos vedkommende.
Et barn, der har været angrebet af akut børnelamhed, ma ikke søge skolen,
førend der er forløbet mindst 6 uger efter sygdommens akute stadium.
Attesten skal udtrykkelig oplyse, at dette tidsrum er forløbet.
Et barn, i hvis hjem en farlig, smitsom sygdom er optrådt, uden at det
selv har været angrebet, ma ikke søge skolen, førend det medbringer læge
attest for, at det ikke kan antages at udbrede smitte.
Lægeattesten bør udtrykkelig oplyse følgende:
at den syge er bleven forsvarligt isoleret,
at fornøden desinfektion er foretaget,
at inkubationstiden for den pågældende sygdom er forløbet og
at vedkommende barn ikke frembydcr påviselige eller mistænkelige syg
dom ssy m ptom c r.
Børn, der lider af mæslinger, må ikke modtages på skolen før mindst
10 dage efter sygdommens begyndelse. *)
Børn, der lider af kighoste, må ikke modtages på skolen før 4 uger
efter det konvulsive stadiums begyndelse.
Børn, der lider af røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza,
fåresyge eller halsbetændelse, ma ikke modtages på skolen, sålænge det
akute stadium varer.
Børn, der lider af smitsomme øjensygdomme og smitsomme hud
sygdomme m. m. må ikke modtages på skolen, for sygdommen er over
stået, eller de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede
smitte.

SKOLENS EKSAMINER 1948
Ministeriets beskikkede censorer til pigeskoleeksamen og stir
dentereksamen {mundti. prøve) var:
Adjunkt Birkebæk, adjunkt Grønkjær, adjunkt Jensen, lektor
Jensen, skoleinspektør Meldorf, adjunkt F. Nielsen, adjunkt
P. Nielsen, lektor Sjødal, lektor Skov og adjunkt frk. Wester
kjær.
Desuden deltog følgende indbudte censorer i bedømmelsen:
Lektor frk. Govertz Jensen, fru Hertel Andersen og af skolens
lærere: Frk. A. Iversen, fru I. Jakobsen, hr. H. Kofoed, frk. M.
Krag, fru E. Richardt og frk. G. Thomsen.
*) Skolen anmoder de familier, hos hvem mæslinger er udbrudt, om kun at sende de elever i
skole, om hvilke det med sikkerhed vides, at de har haft sygdommen, men derimod holde
de elever, der ikke tidligere har haft den, borte fra skolen, indtil det kan antages for sand
synligt, at de ikke er smittet af det i hjemmet opståede sygdomstilfælde.
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Pigeskoleeksamen i maj—juni 1948 blev bestået af følgende
elever:
Eksamensresultat
Datter af:

Karakter Talværdi

Birthe Aller
Hanne Bjerg
Inge Cohn
Helen Haarsbjerg
Aase Kufahl
Inger Lise Madsen
Nelly Meyer
Betty Nielsen
Kirsten Nielsen
Lilian Nissen
Li li Rasmussen
Greta Sacht
Aase Sie
Jytte Skou
Lillian Sybille
Birthe Yde Poulsen

direktør
forretningsfører
repræsentant
frue
disponent
fabrikant
isenkræmmer
filialbestyrer
kontorchef
fabrikant
direktør
frue
grosserer
skibsreder
grosserer
grosserer

mg-rmg-H
mg-rg+
mg-H
mg-r
mg
mg-emg-rmg^g+
g+
mg^g+
mg
g 4-

Studentereksamen af:
Ny sproglig linie:
Ingrid Verner Andersen
Inger Friis Andersen
Annette Hänschei
Ulla Nissen
Ruth Ochsner
Lis Stockmarr
Birthe Sørensen
Eva Tornblad

læge
murermester
operasanger
direktør
civilingeniør
pianist
civilingeniør
grosserer

g
g+
gT
mg
mg-H
mg^mg
mg-?-

Mat.-naturv. linie:
Anne Lise Holmgren
Jytte Kläning
Bodil Merrild
Lis Siggaard
Eva Ørstinge

afdelingsbestyrer
ekspeditionssekretær
direktrice
statsguardejn
afd. grosserer

mg^mg^g 4mg-^mg^

13,16

1 5,23
13,15

12,67
13,51

13,21

13,85
13,25
I 3,29

13,os
12,70
12,81

13,44
12,92

14,14

12,71

1 1 ,89
12,49

1 2,59

13,74
13,28
13,25

1 5,69
15,33

1 5,38
15,61

12,85

1 5,65
15,63
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AF SKOLENS DAGBOG:
I løbet af skoleåret har underskolens klasser været på tur i
Zoologisk Have og på forskellige byture. 6 kl. har været i Søn
dermarken for at lære træerne at kende samt i Zoologisk Have,
7 kl. på Saltholmen for at se på fugle, 7 B desuden på Natio
nalmuseet (Afrika), 8 A på Nationalmuseet (Grønland og Kina),
9 kl. har besøgt akvariet i Charlottenlund og været på svampe
tur i Kongelunden, 10 P og II G har været på planetariet på
Bellahøjskolen, II G desuden på Nationalmuseet (oldtiden) og
på tur til Lund, III G har besøgt Jesu Hjerte Kirke, den rus
siske Kirke, Universitetets fysiologiske Laboratorium samt været
på skovtur i Nordsjælland. Endvidere har 8 A, 9 B, 10 og 11 P,
I og II G været på Wienerudstillingen.

I tiden fra d. 14. september til d. 22. september var 10 P og G
samt II G på lejrskole på Grænsehjemmet ved Kollund ved
Flensborg fjord. På talrige udflugter lærte eleverne ved iagt
tagelse og ved samtaler med folk på stedet grænseegnens natur,
historie og befolkning at kende. Om aftenen var der underhold
ning og foredrag af forskellig art, bl. a. af frøken Inger Ene
mark fra Tønder. II G tilbragte lørdag og søndag i Flensborg,
hvor de var indkvarteret hos medlemmer af Sydslesvigsk For
ening. Der foretoges udflugter, og klassen opførte visitscene
af Holbergs »Barselstuen« på Flensborghus.

D. 27. september afholdtes langboldturnering, hvori 6.-8, kl.
deltog. 8 B vandt.
D. 6. oktober afholdtes skolens håndboldturnering, hvori de
øverste klasser (10 P til III G) deltog. Bronzebægeret, der er
udsat som præmie, vandtes af I G.
D. 1. december havde 7 B arrangeret aftenunderholdning samt
bortlodning af 6 dukker i nationaldragter. Indtægterne gik til
F. N.
D. 15. december opførte 7 A komedien »Tornerose« til fordel
for kordegn Kofoeds arbejde.
D. 20. december læste skuespillerinde Louise Jørgensen Eleo
nora Christines »Jammersminde« op for de større elever.
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13. 29. januar havde skolen besøg af en svensk rejselektor,
Jeanna OterdahL
13. 12. februar var der bal for II G, I G, 11 P, 10 P og 10 G.
Overskuddet, der udgjorde 120,30 kr., blev givet til Kofoeds
Skole for arbejdsledige.
13. 26. februar slog l.kl katten af tønden.
Den af Kvindernes internationale Fredsliga udsatte præ
mie for den bedste stil om »The World We Want« — et 9 ugers
ophold i England sammen med kammerater fra 12 europæiske
lande — vandtes af Kate Galle, II G mn.

Marie Kruse Samfundet*) har holdt to møder i løbet af
skoleåret.

Samlingerne er blevet forøget, dels ved indkøb, dels ved gaver,
bl. a. har hr. direktør Stagsted og frue skænket en montre med
indhold, der anskueliggør bomuldstrådens tilblivelse. Desuden
er der fra forskellige elever modtaget en del tennisbolde.
Ved afslutningen før sommerferien 1948 uddeltes følgende
bogpræmier og legater:
Rektor Laura Jensens engelske bogpræmier: Ulla Nissen (stu
dent 1948), Aase Sie (pigesk. 1948) og Vibeke Schwarz (III G).
Fra foreningen »Norden«: Aase Kufahl (pigesk. 1948). Fra
Dansk Central Boghandel: Hanne Meyer og Inge Mandemark
(IC), Else Kaae (11 P). Fra en ven af skolen: Birgitte Ask
gaard (I G). Fra The American Ambassy: Ruth Ochsner (stu
dent 1948) og Anne Mette Poulsen (II G). Skolens bogpræ
mier: Birthe Sørensen og Jytte Kläning (studenter 1948), Lillian
Sybille (pigesk. 1948), Kate Galle og Inge Vibeke Meincke (II G),
Dina Friederichsen (I G), Eva Engberg Andersen (10 G).
Alliance francaise’s bogpræmie tilfaldt Karen Margrethe Lem
ming (II G).
Marie Kruse Samfundets boglegat (50 Kr.) blev givet til
Birte Kaarill (I G), Ruth Levysohns legat (100 kr.) til Kirsten
Hertel (11 P).

Vi bringer skolens tak for de værdifulde gaver.
*) Indmeldelser til »Marie Kruse Samfundet« modtages af foreningens formand fru Birthe Kjeldsen,
Søndre Fasanvej 55 (tlf. Fa 2785).
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D. 19. febr, fordeltes renterne af Laura Jensens Fond.
D. 50. april 1948 udgjorde beholdningen 16 090 kr. Indtægterne
i året 1947—48 belob sig til 560 kr., hvoraf de 60 kr. anvendtes
i følge fundatsens § 5.

Laura Jensens Legat til Fordel for nuværende eller
forhenværende Lærere og Lærerinder ved Marie Kruses
Skole tilfaldt for 1949 frk. C. Engberg, frk. M. Valentiner, frk.
A. Galløe og frk. M. Worm.

Bente Rosendal
15. 7. 1954 - 6. 4. 1949

Ved bisættelsen i Frederiksberg Kirke udtalte rektor følgende:
Jeg har fået lov til at bringe en sidste hilsen til Bente fra
hendes skole, hendes kammerater og lærere her ved hendes båre.
Bentes forhold til skolen var altid det bedste; der findes nok
elever, der har været flinkere, men kun få har levet i den grad
med i livet derhenne, som hun; man så det i hendes blik, et
strålende lykkeligt smil for hvert forstående og kærligt ord, og
det bliver da os, som her idag skal sige tak for, hvad hun gav os.
Når vi mødte hende på trapper og gange, sendte hun os altid
et glad smil, som forplantede sig fra munden til hendes øjne,
der ligesom ikke blot så personen, men også, hvad der lå bag
ved. Af kammeraterne var hun afholdt for sit stille, gode sind,
der altid var redeligt, og de har bedt mig om at sige hende
tak, fordi hun var så god en kammerat, hjælpsom over for alle
og fuldt loyal.
Over for lærerne viste hendes hjælpsomhed sig også; når man
skulle have en ting gjort eller en besked bragt, vidste man, at
man aldrig gik forgæves til Bente. Tingen blev gjort og beske
den bragt, og lønnen til os var et glad medvidende smil: vi to
har en viden fælles. —
Nu står vi her og skal sige et levvel ved hendes båre, og vi
ved, at hun nu har en viden ud over vor, at hendes sjæl vil
sende os sit kærligste smil i sin viden om det højeste, som vi
først senere kan gøre os håb om at nå til kundskab om.
Det er mit indtryk, at Bente var en lykkelig skolepige, hendes
fremgang er et vidnesbyrd herom, og lærerindernes fortællinger
om, hvorledes hun var blevet stadig friere, når hun fortalte sin
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lektie, hvordan hun var nået til en behersket form, som aner
kendtes, og hvor anerkendelsen fremkaldte et lykkeligt og glad
udtryk i hendes ansigt — alt vidner om en lykkelig skoletid.
Hendes glæde over samvær med mennesker på skolen peger
i samme retning, således også hendes glæde ved spejderlivet og
stoltheden over uniformen og det, den forpligter til. Den sidste
dag, jeg så hende på hospitalet, syntes jeg også, at denne lykke
strålede ud af hende ved tanken om kammeraterne, der havde
besogt hende dagen før.
Første gang, jeg så Bente, var vel da hendes moder ind#
meldte hende i skolen, senere husker jeg, at jeg en sommer#
ferie traf hende som lille pige med sin moder i Hellebæk. Den
åbne glæde, hun kom mig i møde med, varmede min sjæl den
gang og gør det endnu ved mindet derom, og een ting husker
jeg yderligere fra den gang, det smil, den kærlighed, hvormed
hun så på sin moder, — det må være et levende minde for
hende, som det er det for mig.
Aldrig mere skal vi se vor ven, som jeg vel tør kalde hende,
men det, hun har lært mig, siger jeg her tak for: hendes lykke
over livet, som hun delte med os, hendes glæde over kamme
rater og medmennesker og hendes evige kærlighed til sit hjem,
sin far og mor.
Gud trøste dem i deres sorg.

1 SKOLEÅRET 1948-49 ER LÆST:
1. klasse.
(Frkn. Smidt og Gjerløff).
Religion (Frk. Steenbcrg og fru Borresen): Fortalt og gen
fortalt fra skabelsen til Moses. Juleevangeliet. Enkelte salmer.
Dansk (Frkn. Smidt og Gjerløff): K. Schmidt Phiseldeck:
Lær mig at læse: S. 1—27. Som klasseundervisning: staveøvelser
videre efter bogen. Lønborg Jensen: Min første bog. Nogle
småvers er lært udenad. Et af H. C. Andersens eventyr er for
talt og genfortalt. Anskuelsesøvelser.
Regning (Frkn. Thomsen og Boesen): Tallæsning og talskriv
ning samt øvelser i frem og tilbagetælling indtil 100, de 4 reg
ningsarter med tallene inden for 20. Friis-Petersen, Gehl Å- Jessen:
Den ny regnebog I og Arvins talbilleder er benyttet.

2 klasse
(Frkn. Posselt og Muus).
Religion (Frk. Steenberg): Fortalt og genfortalt fra Moses
til rigets deling. Nogle salmer.
Dansk (Fru Svendsen og frk. Muus): Den ny Læsebog for
Købstadskolen. 2. Klasse. Læsning og samtale om det læste.
Nogle vers er lært udenad. Fortalt og genfortalt enkelte fortæl
linger af sagnhistorien. Lært at kende navneord, tillægsord og
udsagnsord. Stil efter Fossing og Jørgensen: Dansk stil I.
Hjemstav ns lære og naturhistorie (Frkn. Boesen og Smidt):
Høsten, efteråret, kortøvelser, gennemgang af København, dyre
livet i Københavns parker.
Regning (Frkn. Posselt og Sterup Jørgensen): Friis-Petersen,
Gehl & Jessen: Den ny Regnebog II: Addition og subtraktion
inden for 100; multiplikation og division med eetcifrede tal.
Arvins regneapparater er benyttet.
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3. klasse.
(Frkn. Bay Hansen og Steenberg og fru Svendsen)
Religion (Frk. Steenberg og fru Svendsen): Fortalt og gen
fortalt fra rigets deling — det gl. testamente ud, Jesu barndoms
historie. Nogle salmer.
Dansk (Frkn. Smidt og Krag og fru Svendsen): Læsebog for
købstadskolen. Læsning og samtale om det læste. Nogle digte
er lært udenad. Grammatik: Navneord, kendeord, udsagnsord
og tillægsord. Stil efter Fossing og Jørgensen: Dansk stil II.
Historie (Frkn. Boesen, Steenberg og Gjerløff): Fortalt og
genfortalt Danmarks historie fra Ansgar til Kristoffer II.
Geografi (Frkn. Bay-Hansen og Sterup Jørgensen og fru
Boye Petersen): Danmark.
Naturhistorie (Frkn. Bay-Hansen og Sterup Jørgensen og
fru Boye Petersen): I tilknytning til Danmarks geografi er gen
nemgået de vigtigste dyr og planter fra mark, mose, hede og
skov.
Regning (Fru Svendsen og frkn. Steenberg og Thomsen):
Friis Petersen, Gehl & Jessen: Den ny regnebog III: Fortsat
øvelse i de fire regningsarter med ubenævnte tal. Begyndelses
grundene i benævnte tal. Forskellige praktiske øvelser. Den lille
tabel.

4. klasse.
(Frkn. Boesen og Thomsen).
Religion (Frk. Boesen og fru Jørgensen): Hertz: Lille bibel
historie: Fra brylluppet i Kana til kirken grundlægges. Nogle
salmer.
Dansk (Frkn. Boesen og Thomsen): Læsebog for købstad
skolen. Nogle digte er lært udenad. Den nordiske mytologi er
gennemgået i store træk. Grammatik: De vigtigste ordklasser og
sætningsdele. Stil efter Fossing og Jørgensen: Dansk stil III.
Historie (Frkn. Gjerløff og Dahlberg): Nic. Helms: Dan
marks historie fortalt for børn: Fra Kristoffer II til Frederik III.
Geografi (Frkn. T homsen og Bay-Hansen): Færøerne, Island
og Grønland. Skandinavien og Holland. Desuden lande og
hovedstæder i det øvrige Europa.
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Naturhistorie (Frkn. Boesen og Bay Hansen): Ditlevsen &
Franck: Plante og dyreliv: Torsk og sild, græshopper, bier,
myrer og sommerfugle. Spiringsforsøg. — I tilknytning til geo
grafiundervisningen: Fiskeri og Europas dyreliv.
Regning (Frk. Friis-Hansen og fru Borresen): Friis Hansen,
Gehl & Jessen: Den ny regnebog IV: Fortsat øvelse i de fire
regningsarter med ubenævnte og benævnte tal. Den lille tabel.
Efter jul små hjemmeopgaver hver anden uge.
5. klasse.
(Frk. Krag og fru Jørgensen).
Religion (Frk. Krag og fru Jørgensen): Hertz: Lille bibel
historie: Det gamle testamente. Luthers lille katekismus: De 10
bud med forklaring. Nogle salmer.
Dansk (Frkn. Krag og Sterup Jørgensen): Børnenes danske
læsebog IV ved Fossing, Skarvig & Arild Sørensen og »Digte
for danske skolebørn«. Nogle digte er lært udenad. De vigtig
ste ordklasser og sætningsdele er indovet. Islands bebyggelse og
uddrag af Njals saga er gennemgået. A kl. Gunløg Ormstunges
saga. 1 å 2 ugentlige stile dels på skolen, dels hjemme: Gen
fortælling eller diktat. Fossing & Jørgensen: Dansk stil IV er
benyttet.
Historie (Frkn. Dahlberg og Steenberg): Nic. Helms:
Danmarks historie fortalt for børn: Fra Frederik III til vore
dage.
Geografi (Frkn. Sterup Jørgensen og Bay Hansen): De frem
mede verdensdele er gennemgået i store træk på grundlag af
Stockmarr: Geografi for begyndere.
Naturhistorie (Frkn. Sterup Jørgensen og Bay Hansen): Dit
levsen & Franck: Dyre- og planteliv: Mennesket, de fremmede
verdensdeles dyr og nytteplanter, skovens planteliv og hvirvel
løse dyr fra skoven.
Regning (Frkn. Posselt og Brabrand): Friis Petersen, Gehl &
Jessen: Den ny regnebog V: Almindelig brøk (addition og sub
traktion samt multiplikation og division med hel multiplikator
og divisor) og decimalbrøk. Den lille tabel. Hjemmeopgaver.
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Engelsk (Frkn. Krag og Gjerløff): Friis Hansen & Nielsen:
Engelsk for misk. I: S. 1—41 med tilsvarende grammatik og øvel
ser i øvelseshæftet. Nogle vers lært udenad. Eleverne har haft
en del taleøvelser.
6. klasse.
(Fru Jakobsen og fru Borresen).
Religion (Fru Monrath Petersen og fru Borresen): 6 A:
Nørfelt: Kristendomskundskab: S. 97—159. 6 B: Martensen &
Paulli: Bibelhistorie: Det nye testamente til jødernes rådslag
ning. Fadervor. Nogle salmer.
Dansk (Frk. Smidt og fru Brøndum): Hansen & Heltoft:
Dansk læsebog for misk. I. Nogle digte er lært udenad efter
»Digte for danske skolebørn«. Ordklasser og sætningsdele er
indøvet. H. C. Andersens liv gennemgået, dels efter læsebogen,
dels efter Bæk: Danske digtere; desuden har eleverne samlet
billeder til et »H. C. Andersenalbum« og skrevet tekst dertil.
Endvidere er læst nogle af H. C. Andersens eventyr og den
græske mytologi efter Bierings mytologi. En del hjemmestile og
diktater.
Historie (Hr. Flansen): L. Schmidt: Historie for mellem
skolen I ved O. Jonsen: Oldtiden.
Geografi (Fru Jakobsen og frk. Thomsen): Andersen & Vahl:
Geografi for misk. I: Forfra til Frankrig.
Naturhistorie (Fru Jakobsen og fru Bove Petersen): Stock
marr & Bøving-Petersen: Zoologi for misk. I: Pattedyr, fugle —
til kragen. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. I.
Regning (Fru Jensen og fru Borresen): Andersen & Dam
gaard Sørensen: Regning og aritmetik for misk. I: §§ 1 — 18.
Den store tabel. Hjemmeopgaver hver uge.
Engelsk (Fru Bruno Jensen): Friis-Hansen & Nielsen: Engelsk
for misk. I: S. 45—ud. Øvelse i genfortælling og ordforklaring.
Nogle vers er lært udenad. Fiver anden uge hjemmestil eller
stil på skolen.
Tysk (Fir. Kofoed og frk. Wissing): Gad: Tysk begynder
bog: A kl. s. 1—47, B kl. s. 1—36. Efter jul hjemmestil hver
anden uge.
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7. klasse.
(Frkn. Mørch og Sterup Jørgensen).
Religion (Fru Borrcsen og frk. Friis Hansen): Martensen &
Paulli: Bibelhistorie: Fra jødernes rådslagning — bogen ud.
Luthers lille katekismus: De 10 bud. Nogle salmer.
Dansk (Frkn. Boesen og Sterup Jørgensen): Flansen & Hel
toft: Dansk læsebog for misk. Il er brugt til læsestof og ana
lyse. Nogle digte er lært udenad efter »Digte for danske skole
børn«. Eddaerne. Ingemann, dels ved mundtlig gennemgang,
dels efter Bæk: Danske digtere. Af værker er læst: Aladdin.
Hjemmestile — diktater.
Historie (Frk. Dahlberg): L. Schmidt: Historie for misk. I
ved O. Jonsen: Middelalderen.
Geografi (Frkn. Dahlberg og Thomsen): Andersen & Vahl:
Geografi for misk. I: Fra Frankrig — bogen ud, II: Afrika.
Naturhistorie (Fru Jakobsen og fru Boye Petersen): Stockmarr & Bøving-Petersen: Naturhistorie for misk. I: Fra kragen
til padderne. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. II (undt.
s. 18-27).
Naturlære (Frk. Poulsen og fru Jensen): Kobberø: Fysik for
misk. I: S. 5-18, 22-28, 30-32, 39-65.
Regning (Frk. Brabrand og fru Jensen): Andersen og Damgaard Sørensen: Regnebog I: §§ 6—8, 20—bogen ud. II: §§ 1,
2, 4 og 7. Hjemmeopgaver hver uge.
Engelsk (Fru Brøndum og fru Richardt): Friis-Hansen &
Nielsen: Engelsk for misk. II: s. 1—58. Øvelse i genfortælling.
Hjemmestil hver anden uge.
d ysk (Frk. Muus): Gad: Tysk begynderbog: Repeteret s. 19
—28; desuden læst s. 29—54. Hjemmestil hver anden uge.
8. klasse.
(Frkn. Thomsen og Friis Hansen).
Religion (Frk. Friis-Hansen): /Martensen & Paulli): Bibelhi
storie: Det gamle testamente til rigets deling. Katekismus: De
3 trosartikler. Nogle salmer.
Dansk (Fru Monrath Petersen): Hansen X Heltoft: Dansk
læsebog for misk. II og III er brugt til læsestof og analyse.
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Nogle digte er lært udenad. Litteraturhistorie; Folkeviserne,
Holberg, Ambrosius Stub, Ewald, Wessel og Øhlenschlager,
dels efter læsebogen, dels efter Bæk: Danske digtere. Uddrag
af »Den politiske kandestøber« og »Barselstuen«. 15 hjemmestile, 8 diktater.
Historie (Frk. Dahlberg og hr. Hansen): L. Schmidt: Histo
rie for misk. I: Slutn. af middelalderen. II: Den nyere tid.
Geografi (Frkn. Thomsen og Dahlberg): Andersen & Vahl:
Geografi for misk. II: Amerika og Australien.
Naturhistorie (Fru Jakobsen og fru Boye Petersen): Stockmarr & Boving Petersen: Naturhistorie for misk.: Fra Krybdyr
til insekter. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. III: s. 1—20,
36—40. Bestemmelsesøvelser efter Rasmussen & Simonsen: Lille
flora.
Naturlære (Frk. Poulsen og hr. Stahl): Kobberø: Fysik for
misk. I: s. 74—112. Kobberø: Kemi for misk.: s. 1—47.
Regning og Matematik (Hr. Stahl og fru Borrcsen): An
dersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik II: § 8—
bogen ud. III: §§ 1, 2, 4, 5. Jul. Petersen: Lærebog i plangeo
metri for misk.: s. 1—32. Hjemmeopgaver hver uge.
Engelsk (Frkn. Muus og Krag): Friis-Hansen & Nielsen:
Engelsk for misk. II: Bogen ud og III: s. 1—32. Øvelse i gen
fortælling. Hjemmestil hver anden uge.
Tysk (Hr. Kofoed og frk. Muus): Gad: Tysk begynderbog:
Repeteret s. 53—57; desuden læst s. 58 —bogen ud med tilsva
rende grammatik. Hver måned 2 hjemmestile.
Fransk (Frk. Wissing): N. Chr. Nielsen & Hoffmann: Fransk
begynderbog: s. 1 — 19 med tilsvarende grammatik. Efter jul
hjemmestil hver anden uge.
9. klasse.
(Frk. Brabrand og fru Bruno Jensen).
Religion (Frk. Brabrand og fru Monrath-Petersen): Marten
sen & Paulli: Bibelhistorie: Fra rigets deling til Jesu fødsel (sær
lig gennemgang af profeterne). Jakobs brev.
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Dansk (Frk. Brabrand og fru Monrath Petersen): Til littera
turlæsning og analyse er benyttet Hansen & Heltoft: Læsebog
for misk. II og III samt »Digte for danske skolebørn«. Af vær
ker er læst: Hosekræmmeren, Hjortens Flugt, Søstrene på Kinne
kullen; B kl. Svend Dyhrings Hus, Avromche Nattergal. For
fatternes liv er gennemgået efter Bæk: Danske digtere. 14 stile.
Historie (Hr. Hansen): Madsen: Lærebog i historie for misk.
IV: Den nyeste tid. Billedhæftet.
Geografi (Fru Jakobsen og frk. Thomsen): Andersen & Vahl:
Geografi for misk. II: Danmark, Island, Norge og Sverige.
Naturhistorie (Fru Jakobsen og fru Boye Petersen): Stockmarr & Bøving-Petersen: Zoologi for misk. II: Fra oldenborren
til mennesket. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. IV (und
tagen plantesamfund: Hede, løvskov, klit, søer, moser), Hæfte
II: S. 18—27. Bestemmelsesøvelser efter Rasmussen & Simonsen:
Lille flora.
Naturlære (Fru Jensen og hr. Stahl): Kobberø: Fysik for
misk. I: S. 18-21, 28-30, 32-39, 110-125, og II: S. 1-24.
Kobberø: Kemi for misk.: S. 47—ud. Petersson og Ring: Org.
kemi for misk. (enkelte forbigåelser).
Regning og Matematik (Hr. Stahl og frk. Iversen): Ander
sen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik III: § 5—
bogen ud (undt. § 9), IV: §§ 2 og 3 (til nr. 46). Vilh. Jensen:
Geometri for misk.: §§ 21—44. Hjemmeopgaver hver uge.
Engelsk (Frk. Krag og fru Bruno Jensen): Friis Hansen og
Nielsen: Engelsk for misk. IV: S. 11 — 76. Grammatik og stil
øvelse efter øvelseshefte IV. Øvelse i genfortælling. Hjemmestil
hver anden uge.
Tysk (Frk. Wissing): Gad: Tysk begynderbog: S. 84—93,
96—111 og Tysk læsebog for misk. S. 7—53 med de fleste
stiløvelsestykker. Hver måned 1 hjemmestil og 1 skolestil.
Fransk (Frk. Wissing og fru Bruno Jensen): N. Chr. Niel
sen <t Hoffmann: Fransk begynderbog: Akl. s. 21—69; B kl. s.
25—71. Grammatik efter N. Chr. Nielsen: Fransk skolegramma
tik. Hjemmestil hver anden uge delvis efter N. Chr. Nielsen:
Franske stiløvelser.
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10 G (Overgangski. til gymn.) & P (Forberedelse til
pigeskoleeks.).
(Fru Monrath Petersen og frk. Dahlberg).
Religion (Hr. Glahn og fru Monrath-Petersen): 10 G: Kort
gennemgang af de vigtigste fremmede religioner. Kirken i old
tiden. 10 P: Den kristne etik.
Dansk (Fru Monrath Petersen): 10 G: Af værker er læst:
Hakon Jarl, Et Dukkehjem, Fru Fønss, Mogens. Litteraturhi
storie efter optegnelser og Bæk: »Danske digtere« i tilknytning
til Falkenstjerne: Dansk litteratur III. 16 stile. — 10 P: Hakon
Jarl, En Landsbydegns Dagbog, udvalg af Hansen & Heltoft:
Læsebog IV. Oplæsning og analyse efter samme bog. 12 stile.
Svensk: F. Roikjer: Svensk læsebog for misk.: ca. 50 sider.
Historie (Frk. Dahlberg): 10 G: Kretzschmer og Lindhardt
Hansen: Samfundslære for realkl.: Afs. I og V. — 10 P: Buchreitz & Rosing: Historie I: S. 34-51, 57-77, 91-184, 237-270.
Kretzschmer og Lindhart Flansen: Samfundslære for realkl.: 2\fs. I.
Geografi (Frk. Dahlberg): 10 P: Reumert: Erhvervsgeografi
med almindelig geografi, afsnittene I—IV, VI. Norge og Sverige
efter Andersen og Vahl II. — 10 G: Kortarbejde, Sverige, Norge,
Rusland, de britiske øer, Holland, Belgien, Frankrig, Italien på
grundlag af Andersen og Vahl: Geografi for misk. I og IL
Naturhistorie (Fru Boye Petersen): Stockmarr og BøvingPetersen: Zoologi for misk. II: Mennesket. Botanik III. 10G:
Balslev et Simonsen: Lærebog i botanik: Nogle fem- og tretals
planter (S. 15—42).— 10 P: Jørgensen og Andersen: Biologi: S.
1-4, 20-35, 65-94.
Naturlære (Frk. Poulsen): Kobberø: Fysik for misk. II: S.
24—bogen ud. 10 P desuden: Sundorph: Fysik for realkl. III.
Regning og Matematik (Frk. Iversen og fru Jensen): An
dersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik III: § 9,
IV (med enkelte forbigåelser), 10 P desuden: Regning og arit
metik for realkl.: Den kvadr, ligning og differensrækker. Vilh.
Jensen: Geometri for misk. §§ 45—62. Hver uge 2 å 3 hjemme
opgaver og 2 skoleopgaver, mest efter Lomholt: Eksamensop
gaver E.
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Engelsk (Fru Richardt): Friis Hansen og Nielsen: Engelsk
IV: S. 77—107, Engelsk for viderekomne: Nr. 1, 2, 5, 15, 17.
10 G desuden 15 og 14. 10 P: 5, 6, 8, 9, 12. Hjemmestil hver
anden uge.
Tysk (Hr. Kofoed og frk. Wissing): 10 G: Gad: Tysk læse
bog for misk. læst færdig. Hver måned 1 hjemmestil og under
tiden 1 skolestil, tyske realeksamensopgaver. 10 P: Gad: Tysk
læsebog for misk.: S. 50 — bogen ud. Wiggers, Smith, Hassel
riis og Mogensen: Nr. 2, 5, 11. Diktat hver anden uge.
Fransk (Hr. Kofoed og fru Bruno Jensen): N. Chr. Nielsen
& Hoffmann: Fransk begynderbog: 10 G: Læst bogen ud. 10 P:
S. 71 — 104. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik: Formlæren
med nogle forbigåelser.
Latin (Rektor): 10 G: Mikkelsen: Latinsk læsebog for misk.:
I og II (kap. 1-28).
11 . klasse (Afgangsklasse med pizeskoleeksamen).
(Frk. Dahlberg).
Religion (Fru Monrath Petersen): Det 19. århundredes kirke
historie.
Dansk (Hr. Flansen): Følgende værker er læst: Et Dukke
hjem, Synnøve Solbakken, Mogens, Ordet. Digte af Poul Møl
ler, Grundtvig, Bjørnson, Drachmann og Nexø. Øvelser i ana
lyse og oplæsning af vers og prosa efter Flansen & Heltoft:
Dansk læsebog IV. 12 stile. — Svensk: Folke Roikjer: Svensk
læsning: S. 28-34, 42-45, 56-59, 68-82.
1 il eksamen opgives: Folkeviser: Harpens Kraft, Ebbe Skam
melsøn, Germand Gladensvend, Aage og Else, Dronning Dag
mars Død, Fir. Ebbes Døtre. Større værker: Den politiske Kande
støber, Hakon Jarl, Mogens, Synnøve Solbakken, Et Dukke
hjem, Ordet. — Svensk: F. Roikjer: Svensk læsning: 28-31,
45—55, 56—59, 68-76, 80-82.
Historie (Frk. Dahlberg): Kretzschmer & Lindhardt Flansen:
Samfundslære for realkl. (12. udg.): Afsnittene 3, 5, 6, 8. Buchreitz & Rosing: Historie II (2. udg.): S. 178—300.
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lil eksamen opgives’*): Buchreitz & Rosing I: S. 57—77, 257
—270; II: S. 178—288 og Samfundslære: Afsnittene 1 og 8.
Geografi (Frk. Dahlberg): Reumert: Erhvervsgeografi (4. udg.):
Afsnittene 7, 8, 9. Andersen & Vahl II: Nord Amerika
Til eksamen opgives*): Erhvervsgeografi: Kap. Ill, IV, VI, af
kap. VII stk. 1 og 2, kap. VIII undt. produktion af nydelses
midler og mineraler, IX og X; Andersen & Vahl II: Danmark
til Færøerne.
Naturhistorie (Fru Bove Petersen): Jørgensen & Andersen:
Biologi: S. 4—14, 52—65, 98—108. Øvelser i at beskrive og
bestemme planter.
I'il eksamen opgives*): Balslev og Simonsen: Botanik for misk.
III: S. 20—51. Jørgensen & Andersen: Biologi: S. 52—57, ærte
blomstrede, s. 67—75, dyrelivet i fersk vand, s. 98 — 108. Stock
marr og Bøving Petersen: Zoologi II (6. udg.): Tovingede —ud.
Naturlære (Frk. Poulsen): Sundorph: Fysik for realkl. I
(varmelære). Due: Kemi for realkl.
Til eksamen opgives*): Sundorph: Fysik for realkl. I: S. 1 —
18. Due: Kemi for realkl.: Kulbrinter — ud. Kobberø: Fysik for
misk. I: Induktion — ud. II: Mek. fysik III — ud (med enkelte
forbigåelser).
Regning og Matematik (Frk. Iversen): Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for realkl. V. A. Jensen:
Geometri: § 68 — ud (med en del udvidelser). Cronfelt: Hoved
regning LV. Lomholt: Eksamensopgaver E. Hjemmeopgaver og
skoleopgaver hver uge.
Til eksamen opgives: Aritmetik IV: §§ 6, 11, 12, Aritmetik for
realkl. med forbigåelser og ændringer. Geometri: §§ 45—68 (med
en del tilføjelser).
Engelsk (Fru Bruno Jensen): Kipling: The Jungle Book: S.
1—75. Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for viderekomne: S.
100—120. Boysen: Engelske digte: S. 1—4,6—11, 15 — 16, 18—25,
50—54, 40, 51—55. Lund-Bredsdorffs grammatik. Stil hver anden
uge: Oversættelse.
Til eksamen opgives: Kipling: The Jungle Book: S. 1—54.
Engelsk for viderekomne: S. 100—109, 120—129. Digte: S. 1—4,
6-11, 15-16, 18-19, 50-54, 40, 51-55.
*)

Ifølge undervisningsinspektørens bestemmelse.
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Tysk (Frk. Muus): Wiggers. Smith, Hasselriis, Mogensen:
Tysk IV: Nr. 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 19-21, 29, 50, 32, 34, 35, 39,
40. Gad: 100 deutsche Gedichte: 28 sider. Diktatstile. Gads
grammatik.
Til eksamen opgives: Tysk IV: Nr. 2, 4, 10, 11, 15, 17, 19, 21,
25, 29, 30, 32, 34, 41. Deutsche Gedichte: S. 12-13, 24-26, 2731, 34-36, 55-60, 89-90, 93-95, 98-107, 111-112, 113-114,
130-133, 134-137.
Fransk (Frk. Wissing): Jung: Fransk læsebog: S. 42—96,
112-122. N. Chr. Nielsen og F. Hoffmann: S. 101-111. N. Chr.
Nielsen: Fransk skolegrammatik.
Til Eksamen opgives: N. Chr. Nielsen: S. 105—111. Jung: S.
42-96, 112-122.
I gymnasieklasse. (Ny sproglig og mat.-naturv)
(Frk. Iversen).
Religion (Hr. Glahn): Reformationen. Konfessioner og fri
kirker. Evang. kith, kristendom i Danmark til ca. 1800.
Dansk (Rektor): Følgende værker er læst: Gunløg Orms
tunges saga, En dansk Students Eventyr, Mogens, Fru Fønss.
Endvidere et udvalg af brudstykker efter Falkenstjernes hånd
bøger I. Christensens litteraturhistorie: S. 5—20. — Modersmåls
kundskab: Oxenvad: Dansk lydlære. 12 stile. — Svensk: Ager
skov og Nørregaard: Svensk læsebog (c. 40 normalsider).
Historie (Hr. Hansen): Arentoft: Verdenshistorie I og II.
Den yngre Plinius’ breve. Ilsøe: Nordens historie I: Oldtiden.
Billeder efter Bundgaards billedhæfte I og Andrup, Ilsøe &
Nørlund.
Geografi (m-n) (Fru Jakobsen): Hellner og Humlum: Geo
grafi for gymn.
Matematik (n-s). (Frk. Iversen): Mogensen: Mindre lære
bog i matematik for de sprogl. linier: Forfra til logaritmer.
(m-n). (Hr. Stahl): Jul. Petersen: Geometri I og Aritmetik I.
Naturlære (ns). Reumert og Tscherning: Geografi med na
turlære.
(m-n). Fysik (Frk. Poulsen): Sundorph: Varmelære og Elek
tricitetslære: S. 1—51; Lyslære til spektre. 27 øvelser.
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Kemi (Frk. Poulsen): Ring: Kemi for gymnasiet til § 23 med
øvelser.
Engelsk (n-s). (Fru Richardt): Rosenmeier: A Modern Eng
lish Omnibus. Ehlern-Møller, Lindum og Rosenmeier: A Con
temporary Reader: p. 5—27. Brier: Engelske stiløvelser for gym
nasiet: 1—46. Herløv: Engelsk grammatik. Hver anden uge
skolestil og hjemmestil.
(m n). (Fru Brøndum): Friis-Flansen og Nielsen: Eng. for
viderekomne: S. 1 — 166. En del avisstof.
Tysk (n s). (Hr. Kofoed): Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lesestiicke. Gad: Moderne tyske noveller. Contessa:
Magister Rösslein. Gads grammatik. Gad & Moe: Tyske stil
øvelser for gymnasiet: S. 1—40; stk. 101 — 121 (mundtlig og skrift
lig). Hver anden uge stil hjemme, hver anden uge på skolen.
Fransk (Fru Bruno Jensen): Tekster af Henriques & Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. N. Chr. Nielsen: Fransk skole
grammatik.
Latin (n s). (Hr. Kofoed): Cæsar: De bello Gallico (ved L.
Höeg). III, IV, V. Nielsen: Latinsk grammatik.

II gymnasieklasse (Ny sproglig og mat. naturv.)
(Fru Richardt).
Religion (Hr. Glahn): Grundtvig, S. Kierkegaard, Dostojefski. Forskellige dogmatiske og etiske problemer gennemgået.
Dansk (Fru Monrath-Petersen): Litteratur: Jørgensen: Litte
raturhistorie: S. 29—89. Et udvalg af litteraturprøver efter Fal
kenstjerne: Dansk litteratur før og efter 1800. Værker: Erasmus
Montanus, St. Hans Aften spil. Modersmålskundskab efter Oxenvad: Vort sprog. S. 41—96. Der er gennemgået nogle tekstprøver
og holdt nogle øvelser. — Svensk: Agerskov og Nørregaards
læsebog: ca. 30 normalsider. — 10 stile.
Flistorie (Hr. Flansen): Ilsøe: Nordens historie c. 800—1814.
H. FL Fussing og FI. Knudsen: Kilder til Danmarks historie
efter 1660 V: Landbruget og bonden i det 18. årh. Arentoft:
Verdenshistorie II2 og III til 1815. Billeder efter Bundgaards
billedhæfte II og Andrup, Ilsøe & Nørlund.
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Oldtidskundskab (Hr. Hansen): Homer: Iliaden I, II, VI,
XXIV; Odysseen VI, IX (i Ostergaards udvalg). Sophokles:
Elektra ved J. K. Larsen. Herodots I bog, Kong Kroisos, ved
Chr. Thomsen. Mytologi efter Sechers lærebog, kunsthistorie
efter A. Bruhn og L. Hjortsø: Klassisk kunst I —III og Bund
gaards kunsthistorie.
Geografi (ns). (Fru Jakobsen): Reumert og Tscherning: Geo
grafi med naturlære.
(m-n). (Fru Jakobsen): Hellner og Humlum: Geografi for
gymnasiet.
Til eksamen opgives: (n-s): Det forlangte pensum (bogen undt.
S. 117-125, 170—175, 192-195, 229-239, 247-ud). (m n): Det
forlangte pensum (bogen undt. S. 64—71, 186—192, 195—194, 197
-208, 219-227, 255-245).
Matematik (n-s). (Frk. Iversen): /Mogensen: Mindre lærebog
for de spr. linier: Fra logaritmer—bogen ud.
Til eksamen opgives: §§ 4—12, 16—18, 22, 25, 28 — bogen ud
med enkelte forbigåelser og ændringer.
(m n). (Hr. Stahl): V. A. C. Jensen: Funktionslære og Geo
metri II.
Naturlære (m n). (Frk. Poulsen): Fysik: Sundorph: Mek.
fysik: S. 1—48; Elektricitet og magnetisme: S. 51—67. Barm
water: Astronomi: S. 5-106. 9 elevforsøg. Kemi: Ring: Kemi
for gymnasiet: §§ 24—52 (med enk. forbigåelser).
Engelsk (ns). (Fru Richaidt): Dickens Reader: S. 50—88
Ehlern-Møller, Lindum & Rosenmeier: A Contemporary Reader:
S. 29 — 80, 115—128, 157—188. Galsworthy: Loyalties (med noter
af J. Skovgaard). Brier: Engelske stiløvelser for gymnasiets øver
ste klasser. Fiver anden uge stil hjemme, hver anden uge pa skolen.
(m-n). (Fru Richardt): Tekster af K. V. Olsen: Engl Science
Reader og The Pocket Book of Short Stories.
Tysk (n-s). (Hr. Kofoed): Gad: Moderne tyske noveller.
Lessing: Emilia Galotti. Faust (Østergaard). Digte efter Gad.
Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lesestücke. Litteratur
historien til c. 1800. Gads grammatik og Gad & Moe: Stiløvel
ser: S. 40—70, 121 — 155, dels mundtligt, dels skriftligt. Hver uge
stil hjemme, hver anden uge på skolen (studentereksamensopg.).
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Fransk (Fir. Kofoed): Henriques & Willemocs: Fransk litte
ratur i udvalg. Willer og Mogensen: Marianne. Fr. Gleizal: En
regardant une carte de France. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.
Latin (n s). (Rektor): Ciceros taler ved L. Höeg: In Catilinam
I, III. Pro Roscio §§ 1—92. V. Nielsens grammatik.
III gymnasieklasse. (Ny sproglig og mat. naturv.).
(Frk. Poulsen).
Religion (Hr. Hansen): Forskellige kirkesamfunds historie,
lære og organisation.
Dansk (Hr. Hansen): Litteratur: Christensens litteraturhistorie:
Grundtvig—bogen ud. Mange litteraturprover. Værker: St. Hans
aften-Spil, Sparekassen, Ordet. 8 stile. — Modersmålskundskab
efter Oxenvad: Vort sprog I & IL Svensk efter M. Agerskov,
T. Nørregaard og F. Roikjer: Svensk læsebog (9. udg.).
Til eksamen opgives: Litteratur: 1) Hovedværker: Den poli
tiske Kandestøber, St. Hansaften-Spil, Ordet. 2) Mindre littera
turprøver; Falkenstjerne I—III: c. 100 sider. 5) Christensens
forkort, litteraturhistorie: Fra Holberg—bogen ud.
Historie (Hr. Piesner): Arentoft: Verdenshistorie III. Ilsøe:
Nordens historie fra 1848. Kretzschmer & Lindhardt Hansen:
Samfundslære for gymnasiet. Billeder efter Bundgaards billed
hæfte II og Andrup, Ilsøe og Nørlund.
Til eksamen opgives: Foruden det påbudte stof (af Arentoft,
Ilsoe og Kretzschmer & Lindhardt Hansen): Middelalderlige hi
storieskrivere: S. 27—40. Kilder til Danmarks historie III: 5 — 11,
14—16, 54—64, 68—75. Bundgaard: Bayeux-tapetet, Hertugen af
Berrys måltid, Tournay-tapetet. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Hobybægeret, Egtved-kvinden, Trondholm vognen, Stifterbilledet fra
Fjenneslev, Grundlovgivende rigsforsamling, Videnskabernes sel
skab, Bogstaveligheden, Ministeriet Zahle.
Oldtidskundskab (Hr. Hansen): Platon: Sokrates’ forsvars
tale, Kriton ved FL Frisch. Aischylos: Agamemnon, ved Niels
Müller. Bygnings- og billedkunst efter A Bruhn og L. Hjortsø:
Klassisk kunst I—III og Bundgaards kunsthistorie. Mytologi
efter Secher.
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Til eksamen opgives: Iliaden I, Odysseen IX, Herodots I bog
kap. 1—6, 26—56, 82—91. Sofokles: Elektra (ved J. K. Larsen),
Platon: Sokrates’ forsvarstale, — Bygnings- og billedkunst: Kretisk-mykenisk kultur, Delphi, Olympia, Akropolis (stilarterne),
teateret, Bundgaards kunsthistorie: Kretisk vægfrise, geometrisk
vase, Kleobis, inderbillede af drikkeskål (S. 17—18), kæmpende
gud, metope fra Zeustemplet i Olympia, Doryforos, Parthenons
østgavl. Praxiteles: Hermes, Zeusaltret i Pergamon og helle
nistisk portræthovede (S. 61—62).
Naturhistorie (Fru Jakobsen): Krogh og Brandt Rehberg:
Fysiologi (X). Wesenbcrg-Lund: Biologi.
Til eksamen opgives: Fysiologi (undt. S. 98—114, 118—120,
128-135, Biologi (undt. S. 51-54).
Matematik (m-n). (Hr. Stahl): V. A. C. Jensen: Geometri III,
Aritmetik II.
Til Eksamen opgives*): Aritmetik I: §§ 2—9, 43—46, 48—50,
53. II: 1—3, 17—25. Geometri I: §§ 6—16, 26, 36 eks. 4, 58—
46. II: 1-7, 13, 16-17, 22-25, 27, 29-30, 32, 61. III: 19-28,
35-37, 39-51, 62, 82-85. Funktionslære: §§ 1-8, 22-25, 32,
34—44, 46, 48—53, 54—55, 57—58 samt tilskrift om omvendt
funktion.
Naturlære (m-n). (Frk. Poulsen): Fysik: Sundorph: Mag
netisme og elektricitet: S. 75—172; Mekanisk fysik: S. 48-99.
Lyslære: S. 50 — bogen ud. Barmwater: Astronomi: S. 106 —
bogen ud. Ca. 12 timer anvendt til elevforsøg.
Til eksamen opgives*). Elektricitet og magnetisme (7. udg.):
S. 59—53, 68—76, 87—93, 161 — 169, atomteori med tilføjelser Me
kanisk fysik (7. udg.): S. 6, 11 — 18, 20—54, 63—72, 96—101. Varme
lære (7.udg.): S. 17—27, 49—52. Lyslære (7. udg.): S. 36—45,45
—59, 70—72. Astronomi (7. udg.): S. 9—19, 21—29, 46—51, 56—
69,87—95. Øvelser: Isens smeltevarme, atm. lufts normalvægtfylde,
rumudvidelseskoeff. for Hg og for atm. luft, temperaturkoefficien
ten for kobber og konstantan, brændviddebestemmelse ved Bessels
metode, skolens højde, brydningsforhold for glas og svovlkulstof,
Nernsts love, Ohms lov, vægtfyldebestemmelser, skråplan, opvarm
ning ved gas og elektricitet, Faradays love, fysisk pendul.
*) Ifølge undervisningsinspektørens bestemmelse.
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Kemi (Frk. Poulsen): Ring: Kemi for gymnasiet (6. udg.):
Fra § 46 — bogen ud (med nogle forbigåelser).
Til eksamen opgives: §§ 18, 21, 24—27, 29—31, 37, 39—45,
57 (undt. kalium), 59, 62—63 (undt. krom), 65, 70—71.
Engelsk (n s). (Fru Richardt): Julius Cæsar. Østerberg: Eng
lish Poems: S. 3-6, 16, 22-24, 30-35, 40-42, 45-47, 49-56,
80—92, 98—109. Contemporary Reader: S. 54—61, 69—81, 85 —
95, 226—230, 197—208. Hjemmelæsning: Hilton: Lost Horizon,
og Lamb: Tales from Shakespeare: Macbeth, Midsummer Nights
Dream. Kindt-Jensen: Stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Hver anden uge stil hjemme, hver anden uge på skolen.
Til eksamen opgives*): Julius Cæsar: Act. I. Contemporary
Reader: S. 8-15, 36—61. Dickens Reader: S. 20—54. Østerberg:
English Poems: S. 80-86, 92-97, 121-125, 152-137. Loyalties
Act III, Sc. 1-2.
Tysk (n-s). (Hr. Kofoed): Heine: Harzreise (Gjerløff). Schiller:
Maria Stuart. Digte efter Gad. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lesestücke. Gads grammatik og Gad <fc Moe: Stiløvel
ser. Hver anden uge stil hjemme, hver anden uge på skolen.
Til eksamen opgives*): Maria Stuart: IIc-9, Illi, V?. Digte: S.
9-12, 13-22, 28H-2905, 30, 54-36, 59-42, 66-70. Emilia Galotti: I, III4 5, Vß-7. Harzreise: S. 4515—5031, 5815—5912. Kulturgesch. Lesestücke: 1, 2, 4, 5, 6.
Fransk (Fru Bruno Jensen): France Gleizal: En regardant
une carte de France. Henriques & Willemoes: Fransk litteratur i
udvalg. Bruel: Moderne franske skribenter III. N. Chr. Nielsen:
Fransk grammatik.
Latin (n s). (Rektor): Cæsar: De bello Gallico 1117. Cicero:
In Verrem IVi-ie, 27-71, digte af Catul og Horats, Ovid: Pyramus
og Thisbe. Nielsens grammatik.
Til eksamen opgives: Cicero: In Catilinam I, In Verrem IV
ri6, <6-71. Ovid: Pyramus og Thisbe. Cæsar T i« (ved L. Høeg).

*)

Ifolge undervisningsinspektørens bestemmelse.

SKOLENS LÆRERKRÆFTER 1949-50.
Frk. Bodil Bay-Hansen (1952), eks. fagl., klassel., naturhistorie,
geografi, gymnastik.
— Helga Boesen (1945), eks.skolelærerinde, klassel., religion,
dansk, regning, historie.
Fru Athalie Borresen (1951), eks. skolelærerinde, klassel., reli
gion, regning.
Frk. Margrethe Brabrand (ved skolen 1910—15, 1916—29,
1955), eks. skolelærerinde, klassel., religion, dansk, regning.
Fru Ragna Brøndum (1951), adjunkt, regnskabsfører, dansk,
engelsk.
Hr. Johan Clausen (1951), rektor, dansk, latin.
Frk. Karen Johanne Dahlberg (1915), eks. skolelærerinde,
St. K., overlærer, klassel., historie, geografi.
— Dagmar Friis-Hansen (1916), klassel., religion, regning,
tegning, skrivning, håndarbejde.
— Marie Gjerløff (1945), eks. skolelærerinde, klassel., dansk,
historie, engelsk, tegning, skrivning, håndarbejde.
Hr. Pastor Th. Glahn (1956), religion.
— P. Hansen (1941), adjunkt, religion, dansk, historie, old
tidskundskab.
Frk. Esther Høeberg (1941), operasangerinde, sang.
— Anna Iversen (1902), lektor, klassel., regning, matematik.
Fru Ingrid Jakobsen (1942). adjunkt, klassel., geografi, natur
historie, naturlære.
— Rigmor Bruno Jensen (1955), adjunkt, klassel., engelsk,
fransk.
— Gudrun Jensen (1946), cand, mag., regning, matematik,
naturlære.
— Edith Jørgensen, vakancelærerinde, klassel., religion, skriv
ning, håndarbejde.
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Frk. Aase Sterup Jørgensen (1947), eks.skolelærerinde, klassel.,
dansk, geografi, naturhistorie, regning, tegning, skrivning,
håndarbejde, gymnastik.
Hr. H. Ko f oed (1956), adjunkt, tysk, fransk, latin.
Frk. Margrethe Krag (1915), eks. fagi., St. K-, overlærer, klassel.,
religion, dansk, engelsk, skrivning.
— Lise Lange (ved skolen 1946—47, 1949), eks. skolelærerinde,
klassel., religion, dansk, regning, tegning, håndarbejde.
Fru Eli Richardt Lindum (1958), adjunkt, klassel., engelsk,
tysk.
— Helga Mon rath-Petersen (1924), lektor, klassel., religion,
dansk.
Frk. Esther Bruun Muus (1950), St. K., eks. fagl., klassel., dansk,
engelsk, tysk, skrivning, tegning.
— Ebba Mørch (1947), St. Gymnastikinstitut, klassel., skriv
ning, gymnastik.
Fru Gunver Bove Petersen (1929), eks. skolel., fagl., geografi,
naturhistorie.
Hr. K. F. Piesner (1951), lektor, dr. phil., historie.
Frk. Else Posselt (1909), overlærer, klassel., regning, håndar
bejde.
— Margrethe Poulsen (1954), adjunkt, klassel., naturlære.
— Inger Smidt (1947), eks. skolelærerinde, klassel., dansk, geo
grafi, naturhistorie, tegning, håndarbejde.
Hr. E. Stahl (1942), adjunkt, naturlære, regning, matematik.
Frk. Ellen Steenberg (1917), klassel., eks. fagl., religion, historie,
regning, skrivning.
Fru Marie Storm (1946), eks. husholdningslærerinde, skole
køkken.
Frk. Gudrun Thomsen (1925), St. K., klassel., dansk, geografi,
regning.
— Rigmor Wissing (1910), eks. fagl., overlærer, tysk, fransk.
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*) For at lette hjemmearbejdet for eleverne i 10 kl.— III g og for at vænne dem til selvstændigt arbejde anvendes i disse klasser 1 å 2 timer udover det opgivne timeantal til
skriftlige opgaver.

1 SKOLEÅRET 1949-50 VIL FØLGENDE BØGER
BLIVE BRUGT: *)
1. klasse: K. Schmidt-Phiseldeck: »Lær mig at læse« og efter Jul: LønborgJensen: Min første bog. Friis-Petersen, Gehl & Jessen: Den ny regnebog I.
Arvins talbilleder.
Desuden må hver elev have: Skoletaske, penalhus, lineal med centimeter
mal, strikkepose af tøj, der kan vaskes, gymnastiksko i pose, en saks, som
ikke er spids. Alt må være mærket med elevens fulde navn.
2. klasse: Lovsangsbogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark. Hegelund,
Lober og Novrup: Den ny læsebog for købstadskolen. 2. klasse. Fossing og
Jørgensen: Dansk stil. I., omarb. af Lerche & Jørgensen. Christensen & Clem
mensen: Hjemstavnslære. Lunds tabel. Friis-Petersen, Gehl & Jessen: Den ny
regnebog II.
Desuden syæske med fingerbøl, gymnastikdragt (mørkeblå sweater og ben
klæder), mærket med fulde navn og klasse.
5. klasse: Lovsangsbogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark Hegelund,
Løber og Novrup: Den ny læsebog for købstadskolen. 3. klasse. Fossing &
Jørgensen: Dansk stil II omarb. af Lerche & Jørgensen. Christensen & Krogsgaard: Atlas for misk. og Atlas uden navne II. Christensen & Clemmensen:
Hjemstavnslære. Lunds tabel. Friis-Petersen, Gehl & Jessen: Den ny regne
bog 111.
4. klasse: Lovsangsbogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark. Hertz: Lille
bibelhistorie. Hegelund, Løber og Novrup: Den ny læsebog for købstad;
skolen. 4. klasse Fossing & Jørgensen: Dansk stil III (omarb. af Lerche &
Jørgensen). Nic. Helms: Danmarks historie fortalt for børn. Christensen &
Krogsgaard: Atlas for misk. og Atlas uden navne I & II. Christensen & Clem
mensen: Hjemstavnslære. Friis-Petersen, Gehl & Jessen: Den ny regnebog IV'.
Lunds tabel.
5. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark.
Hertz: Lille bibelhistorie. Luthers katekismus ved Balslev. Hegelund, Løber
og Novrup: Den ny læsebog for købstadskolen. 5. klasse. Digte for danske
skolebørn. Fossing & Jørgensen: Dansk stil IV, omarb. af Lerche og Jør
*)

De bøger, der bruges i skolen, fås i Dansk Central-Boghandel, Nørregade 49; bøgerne
kan bestilles gennem skolens boglade.
Det tilrådes eleverne at bestille bøger allerede nu, da man ellers risikerer, at de bliver ud
solgt fra forlagene i løbet af ferien. — Bøgerne kan henligge til levering efter nærmere ordre.

Dansk Central-Hoghandel.
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gensen. Nic. Helms: Danmarks historie fortalt forbørn. Christensen & Krogsgaard: Atlas for misk. og Atlas uden navne 1 & 11. Lunds tabel. Friis-Petersen,
Gehl & Jessen: Den ny regnebog V. Friis-Hansen & Nielsen: Engelsk for
misk. 1 med øvelseshæfte.

6. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark.
Det ny testamente Hansen & Heltoft: Dansk læsebog for misk. I. Bæk: Danske
Digtere. Dansk skoleordbog ved dr. phil. Vilh. Ludvigsen. Digte for danske
skolebørn. Biering: Græsk-romersk mytologi. L. Schmidt: Historie for misk. 1
ved O. Jonsen. Andersen & Vahl: Geografi for misk. I (sidste udg.). Christen
sen & Krogsgaard: Atlas for misk. og Atlas uden navne 1 & II. Lange og Leth:
Mellemskolens zoologi I Balslev & Simonsen: Botanik for misk. I. Lunds
tabel. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for misk. 1.
Carl Gad: Tysk begynderbog (sidste udg.) Bog til religionsundervisningen efter
nærmere aftale.
7. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark.
Det ny testamente. A kl. Nørfelt: Kristendomskundskab. B kl. Luthers katekis
mus ved Balslev. Martensen og Paulli: Bibelhistorie. Hansen & Heltoft: Dansk
læsebog for misk. II. Dansk skoleordbog ved dr. phil. Vilh. Ludvigsen. Digte
for danske skolebørn. Bæk: Danske digtere. Enkelte litteraturhæfter. Müller:
Nordisk mytologi. L. Schmidt: Historie for misk. ved O. Jonsen. Andersen
& Vahl: Geografi for misk. I (senere II). Christensen & Krogsgaard: Atlas for
misk. og Atlas uden navne I & II. Stockmarr & Bøving-Petersen; Zoologi
for misk. 1. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. IL Kobberø: Fysik for
misk. I. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for misk. I
og II. Friis-Hansen & Nielsen: Engelsk for misk I og II med øvelseshæfte.
Gad: Tysk begynderbog. En sangbog.
8. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Dan
mark. Det ny testamente. Luthers katekismus ved Balslev. Martensen & Paulli:
Bibelhistorie. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog for misk. II & Ill. Dansk
skoleordbog ved dr. phil. Vilh. Ludvigsen. Digte for danske skolebørn. Bæk:
Danske digtere. Enkelte litteraturhæfter. L. Schmidt: Historie for misk. II
(sidste udg.) Christensen & Krogsgaard: Atlas for misk. og Atlas uden navne
I & II. Andersen & Vahl: Geografi for misk. IL Stockmarr & Bøving Petersen:
Zoologi for misk. I og IL Balslev & Simonsen; Botanik for misk. I. II & III.
Rasmussen & Simonsen: Lille flora. Kobberø: Fysik for misk. 1. og Kemi for
misk. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for misk. II
og senere III. Friis-Hansen & Nielsen: Engelsk for misk. IH med øvelses
hæfte. Carl Gad: Kortfattet tysk grammatik. Tysk begynderbog (2. udg.,).
Nielsen & Hoffmann: Fransk begynderbog (sidste udg.). Nielsen: Fransk skole
grammatik. Jul. Petersen: Lærebog i plangeometri for misk.
9. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Danmark.
Det ny testamente. Martensen & Paulli; Bibelhistorie. Hansen & Heltoft:
Dansk læsebog for mlsk. II og III. Enkelte litteraturhæfter. Digte for danske
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skolebørn. Bæk: Danske digtere. Dansk skoleordbog ved dr. phil. Vilh. Ludvigsen. I. Schmidt: Historie for misk. II ved O. Jonsen. Andersen & Vahl: Geo
grafi for misk. II. Dahlberg: Christensen & Krogsgaard: Atlas for misk. og
Atlas uden navne I & II. Stockmarr & Bøving-Petersen: Zoologi for misk. II.
Balslev & Simonsen: Botanik for misk. I, II III & IV. Rasmussen & Simonsen:
Lille Hora. Kobbere: Fysik for misk. 1 og 11 og Kemi for misk. (sidste udg.).
Petersson og Ring: Organisk kemi for misk. Andersen og Damgaard Sørensen:
Regning og aritmetik for misk. III. Jul. Petersen: Lærebog i plangeometri for
misk. Friis-Ilansen & Nielsen: Engelsk for misk. Ill og IV med øvelseshæfte.
Gad: Tysk læsebog for misk. med glosebog (sidste oplag). Carl Gad: Kort
fattet tysk grammatik. Nielsen & Hoffmann: Fransk begynderbog. Nielsen:
Stiløvelser I. Steen og Hyllested: Fransk grammatik for gymn. *)
10. klasse: Lovsangsbogen. Salmebogen. Tekstbogen til Sangbogen Dan
mark. Dansk alsang-bog. Det ny testamente. Flansen & Heltoft: Dansk
læsebog for misk. IV. Bæk: Danske digtere. Stockmarr & Bøving-Petersen:
Zoologi for misk. 11. Kobberø: Fysik for misk. II. Andersen & Damgaard
Sørensen: Aritmetik for misk. IV. Vilh. Jensen: Geometri for misk. FriisHansen og Nielsen: Engelsk for misk. IV med øvelseshæfte. Engelsk for
rcalkL Egekvist og Helweg-Møller: 50 eng. realeksamensopgaver. Oversættelser.
Gad; Tysk læsebog for misk. Carl Gad: Kortfattet tysk grammatik. N. Chr.
Nielsen & Hoffmann: Fransk begynderbog Stiløvelser!. Andersen og Vahl:
Geografi for misk. II. Folke Roikjer: Svensk læsning for misk. — 10 P.: Hansen
& Heltoft: Dansk læsebog for misk. IV. Christensen og Krogsgaard: Atlas for
misk. og Atlas uden navne I og II. Reumert: Erhvervsgeografi (sidste udg.).
Buchreitz og Rosing: Historie 1 (sidste udg.). Kretzschmer og Lindhardt Han
sen: Samfundslære for realkl. Jørgensen & Andersen: Biologi for realkl. Me
lodibog til Sangbogen Danmark. — 10 G.; Falkenstjerne: Håndbog i dansk
litteratur III. Balslev & Simonsen: Botanik for misk. I—IV. D. Petersen: Tyske
realeksamensopg. II: Oversættelse (sidste udg.). Mikkelsen: Latinsk læsebog.
Andersen og Vahl: Geografi for misk I. Christensen og Krogsgaard: Atlas
for misk. og Atlas med og uden navne.
De øvrige bøger efter nærmere aftale.

11. klasse: De i forrige klasse benyttede bøger. Desuden: Erlang: Logaritme
tavle B. Sundorph: Fysik for realkl. I. Due: Kemi for realkl. Boysen; Engelske
digte. Kipling: The Jungle Book i udv. ved Haislund & Larsen. Jung: Fransk
læsebog (ved N. Chr. Nielsen). Gad: 100 tyske digte (sidste udg.). Buchreitz og
Rosing: Historie II.
De øvrige bøger efter nærmere aftale.
1 gymnasieklasse: Salmebogen. Lovsangsbogen. Tekstbogen og melodibogen
til Sangbogen Danmark. Dansk alsang-bog. Andersen & Høffding: Korsang
bog for pigegymn. Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur 1 —III (5. udg ).
*) Da flere af 9. klasses bøger skal bruges i 11. kl., bor de ikke sælges, for der er truffet nær
mere aftale med lærerne.
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Oxenvad: Vort sprog 1 og II (2. udg.). Arentoft: Verdenshistorie I. Ilsoe:
Nordens historie I. Bundgaard: Oldtid og middelalder. Andrup. Ilsoe og Nor
lund: Danmarks historie i billeder. Henriques og Willemoes: Fransk litteratur
i udvalg. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik og stiløvelser I. Erlang:
Logaritmetavle C. Christensen og Krogsgaard: Atlas (sidste udg.). (Ny-spr.):
Knud Herløv; Engelsk grammatik. Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Contemporary Reader (1948), med notebog. J. Brier: Engelske stiløvelser for
gymnasiet I—II. Gad: 100 tyske digte (sidste udg ). Kortfattet tysk grammatik.
Gad & Moe; Alfabetisk ordliste. Tysk stiløvelse for gymn. D. Petersen: Tyske
realeksamensopg. II: Oversættelse. Cæsar ved Høeg. Nielsen: Latinsk gram
matik. Mogensen: Mindre lærebog i matematik for gymn. spr. linier. Reumert
og Tscherning: Geografi med naturlære for det spr. gymn. — (Mat.-naturv.):
C. C. Andersen: Opgaver i matematik I. R. Hansen og Mouridsen: On Eng
land and the English. Sundorph: Lærebog i varme for gymn., Lyslære for
gymn., Elektricitet og magnetisme for gymn. (8. udg.), Ring- Kemi for gymn.
(sidste udg.) med øvelseshæfte. Andersen & Vahl: Geologi (sidste udg.).
Jul Petersen: Geometri I og Aritmetik I for gymn,
De øvrige bøger efter nærmere aftale.

II gymnasieklasse : De i forrige klasse benyttede bøger. Desuden: Homers
Iliade og Odyssé i udvalg ved Ostergaard. Herodots 1 bog, Kong Kroisos,
ved Chr. Thomsen. Secher: Græsk mytologi til skolebrug. A. Bruhn og L.
Hjortsø: Klassisk kunst 1-1 IL Sophokles’ Antigone ved Thor Lange. Bundgaard:
Den græske kunsts historie. Bundgaard: Nyere tid Christensen & Krogsgaard:
Atlas (sidste udg.). Arentoft: Verdenshistorie 11-og 111. — (Ny-spr.): Shaw:
Arms and the Man, udg. af O. Nielsen. Rebecca Sharp and the Crawleys, v.
V. E. J. Petersen. A Dickens Reader. Dietrich Petersen: Tyske studentereksa
mensopgaver 11 (Oversættelser, sidste udg.). Hellner: Geografi for det sprog
lige gymnasium. — (Mat.-naturv.): Hellner og Humlum: Geografi for gym
nasiets mat -nat. linie. Barmwater: Grundtræk af astronomien. Sundorph: Mek
fysik (sidsteudg.). C. C. Andersen: Opgaver i matematik 11. Jul. Petersen: Lære
bog i analytisk plangeometri og Lærebog i differential- og integralregning.
De øvrige bøger efter nærmere aftale.
III gymnasieklasse: De i forrige klasse benyttede bøger. Desuden Kretz
schmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymn. (sidste udg.). Arenoft: Verdenshistorie III. Frisch: Sokrates’ domfældelse og død. Euripides; Medeia.
Krogh og Brandt Rehberg: Fysiologi. Wesenberg-Lund: Biologi (sidste v.dg.).
(Ny-spr.): Shakespeare: Julius Cæsar (ved Skovgaard). — (Mat.-naturv):
V. A C. Jensen: Geometri III og Aritmetik II.
De øvrige bøger efter nærmere aftale. “)

*) De bøger, der bruges i skolen, fås i Dansk Central-Boghandel, Nørregade 49; bøgerne kan
bestilles gennem skolens boglade.
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FÆLLESBESTEMMELSER
for
INGRID JESPERSENS SKOLE.
M. KRUSES SKOLE.
(Carl Gad).
(Johan Clausen).

N. ZAHLES SKOLE.
(K. Bagge).

Skolebetaling.

De årlige skolepenge bliver opkrævet i 10 månedlige rater, således at
der ikke betales i sommerferiemanederne (juli og august).
Fordelt på 10 måneder er skolebetalingen indtil videre:
1. >arn
2. >arn
1. klasse . ............
52 kr.
22 kr.
7
...........
34
24
Under5.
26 55
skolen.
4.
„
............
38 55
28 5»
5.
...........
59 ..
29 55
6.-9. klasse............... ...........
24 55
52 55
10.
54 5»
26 55
,, ............... ............
11.
27 55
55
.. ............... ............
28 55
I gymnasieklasse........ ...........
56
II—III
29 55
............
57
4. og følgende barn gar frit.

3. barn

19 kr.
21
25
25
26 ««
22 55
24 55
25 55
26 55
27 55

Medens højeste betaling er som ovenfor anført, kan — på grund af statstilskudct til mellemskole-, pigeskoleeks.- og gymnasieklasserne —
forældre, hvis indtægter og børnetal berettiger dem dertil, få hele eller del
vise fripladser (forså vidt sådanne er ledige) til deres børn i de nævnte
klasser.
Skemaer til henvendelse herom udleveres pa skolen og indsendes i udfyldt
stand til skolen hvert ar inden 1. april.
1. Brændselspenge vil først kunne fastsættes senere.
2. Elever, der er indmeldt til det nye skoleår, betaler fra skoleårets begyn
delse. Elever, der optages i løbet af året, betaler fra den 1. i den måned,
hvori de begynder deres skolegang.
5. Skolepengene betales ratevis forud; de kan indbetales i aftalte penge
(de bedes i så fald medbragt i lukket konvolut med angivelse af
elevens navn og klasse samt beløbets størrelse), eller i checks (helst
det sidste).
4. Skolebetalingen udredes uden hensyn til ferier og forsømmelser.
5. Udmeldelse ma ske med to fulde måneders varsel: der be
tales altså i den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og i de
to følgende.
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Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.
Udmeldelse på tid, f. cks. i sommertiden, modtages ikke.
Udmeldelse i lobet af skoleåret kan ikke finde sted i 9., 11.
klasse og III gymnasieklasse.
6 Enhver elev, der indstilles til pigeskoleeksamen eller studentereksamen,
betaler 20 kr.
7. Ifølge min. cirkulære af 20. marts 1920 skal skolen opkræve af enhver
elev, der indmeldes til pigeskoleeksamen og studentereksamen, en stats
afgift på henholdsvis 10 kr. og 15 kr.
Denne afgift skal være indbetalt af eleverne til skolen inden 1. marts.

De elever, der deltager i skolekøkkenundervisningen, betaler årlig 40 kr.
(i 10 rater) som vederlag for forbruget.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1949-50:
Efterårsferie
Juleferie...
Påskeferie .
Pinseferie ..

............... 17. — 22. oktober
23. december
)
*
— 5. januar
begge dage
5.— 11. april
medregnet.
27.-30. maj
Lørdag 17. sept., mandag 19. sept., torsdag 17. novb., onsdag 7. dec., faste
lavnsmandag 20. febr., lørdag 11. marts, tirsdag 28. marts, kristi himmelfartsdag
18. maj, grundlovsdag 5. juni.

ÅRSPRØVER
/Xrsprøven for 1.—4. kl. afholdes i slutningen af maj. De forældre, hvem
det er magtpaaliggende at fa de små piger på landet i længere tid end den
egentlige sommerferie, vil så kunne gøre det, uden at børnene kommer tilbage
for kammeraterne. De børn, der ikke skal på landet, kommer i skole som
sædvanlig; de bliver undervist lidt friere end ellers (noget mere selvstændigt
arbejde, stilskrivning om foretagne udflugter o. 1.) og er fri for lektielæsning
i juni måned. Deres skolegang slutter omkring d 14. juni.
Årsprøven for de øvrige klasser afholdes i juni.
Det nye skoleår begynder 16. august kl. 10. For 1. klassernes vedkom
mende dog 1. september kl. 8'’6.
Skolens rektor træffes tirsdag, torsdag og fredag kl. 1 — 2 (fridage og ferier
undt.).
Maj 1949.
•) For de store klasser (III gymnkl. — 8. kl.) holdes juleafslutning den 21. dec. om aftenen,
hvorefter deres juleferie begynder.
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FUNDATS
for Frk. Lama Jensens Fond til Fordel for Marie Kruses Skole,
stiftet i Anledning af Marie Kruses 100-Aars Fødselsdag.
§ L
Legatet cr oprettet i Anledning af Frk. Marie Kruses 100-Aars Fødselsdag
paa Initiativ af Forældre og Venner af Skolen.
Opretterne har tillige ønsket gennem deres Bidrag til Legatet at give Ud
tryk for deres Taknemmelighed overfor Rektor Laura Jensen og den betyde
lige Indsats, som hun har ydet for Skolen, som hun har gjort til selvejende
Institution, og dennes Formaal og hele Karakter. Det er derfor Opretternes
Ønske at knytte begge disse Lederes Navne til Legatet.
Navnet er som foran angivet: „Frk. Laura Jensens Fond til Fordel for
Marie Kruses Skole, stiftet i Anledning af Marie Kruses 100-Aars Fødselsdag".

§ 2.
Bestyrelsen bestaar af indtil 7 Medlemmer, hvoraf Rektor Laura Jensen
for Livstid er det ene Medlem. Endvidere vælger Forældrerepræsentanterne
inden for deres Midte ved almindelig Stemmeflerhed 2 /Medlemmer og Lærer
repræsentanterne indenfor deres Midte ved almindelig Stemmeflerhed 1 Med
lem. Endelig vælger Skolens Bestyrelse ved almindelig Stemmeflerhed 2 Med
lemmer inden for sin Midte. Fornævnte Repræsentationer meddeler Skolens
Rektor inden hvert Aars 15. Januar, hvem der er valgt til Medlem af Besty
relsen.
§ 3.

Legatkapitalen dannes ved Bidrag, saaledes at Beløb, der indsendes som
Bidrag til Fonden, tillægges Kapitalen og ikke det aarlige Udbytte, med min
dre saadant udtrykkeligt forlanges ved Indbetalingen. I Øjeblikket udgør
Legatkapitalen ca. 10,000 Kr.
§ 4.
Legatkapitalen skal til enhver Tid være anbragt efter Reglerne om An
bringelse af umyndiges /Midler.
Legatmidlerne forsynes med Undervisningsministeriets Prohibitivpaategning
og opbevares hos Rektor ved Marie Kruses Skole eller et andet Sted efter
Undervisningsministeriets nærmere Bestemmelse.
Udbyttet af Legatkapitalen hæves af Skolens Rektor og indsættes, indtil
Uddeling finder Sted, paa en Sparekassebog, lydende paa Fondens Navn.
Hcrpaa kan Beløb hæves mod Kvittering af 2 Bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.
Medens Legatkapitalen ikke kan angribes uden ved Enstemmighed indenfor
Bestyrelsen og med Undervisningsministeriets Samtykke, er Bestyrelsen beret
tiget til at anvende Kapitalens Udbytte til Støtte for Skolens Elever efter
sit eget Skønnende og efter Stemmeflerhed. Ved Fondens Stiftelse har der
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fortrinsvis været tænkt paa at yde Hjælp til hel eller delvis fri Skolegang,
Anskaffelse af Skolebøger, Mælk i Skoletiden og lignende, og endvidere til
i fornødent Omfang at bidrage til Nyanskaffelse og Vedligeholdelse o. a. for
Skolen selv, hvis Budgettet ikke skønnes at kunne afholde nødvendige Ud
gifter i disse Henseender.
§ 6
Regnskabsaarct løber fra 1. Maj til 50. April, første Gang fra Legatets
Stiftelse til 30. April 1943.
Regnskabet indsendes hvert Aar til Revision til Undervisningsministeriet,
der lader Regnskabet revidere af en af samme beskikket Revisor.
Undervisningsministeriet deciderer Regnskabet.
Legatuddelingen finder Sted hvert Aar paa Marie Kruses Fødselsdag, den
19. Februar. Uddelingen kan ske i Henhold til Ansøgning eller uden saadan.
Eventuelle Ansøgninger skal dog for at komme i Betragtning være indgivet
inden 15. Januar.

§ 7.
Saafremt Skolen maatte ophøre med at være privat Skole, skal Bestyrelsen
overføre Legatet til en anden privat Skole paa Frederiksberg eller i Køben
havn, fortrinsvis privat Pigeskole, der dimitterer Studenter, og Formaalet og
Bestyrelsen skal da ordnes efter lignende Principper som her angivet, idet
Undervisningsministeriet skal godkende eventuelle Tilføjelser, som maatte
være nødvendiggjort ved Overgangen til en anden Skole. Paa tilsvarende
Maade forholdes, hvis ogsaa denne anden Skole maatte ophøre at drives
som privat Skole, og maatte der ikke paa Frederiksberg eller i København
findes Privatskoler, skal Legatet virke til Fordel for kvindelige Studenter,
fortrinvis fra Frederiksberg eller København.
§ 8.
Fonden tegnes af Bestyrelsen, jfr. dog § 4 in fine, der i det hele afgør
foreliggende Spørgsmaal ved Stemmeflerhed.
Dens Hjemsted er Frederiksberg, og dens Postadresse er Marie Kruses
Skole.

Foranstaaende Fundats er vedtaget paa et konstitueret Møde den 4. Juni
1942.

Indbetalinger til fonden modtages pa girokonto 82 218.

