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H. C. ANDERSEN

hans søsterlige Veninde
Af Lektor Kr. Langdal Møller.

I.
Paa Søkadetakademiet, der dengang havde til Huse paa Amalien

borg i vor nuværende Konges Palæ, indfandt der sig en Dag i 1822 
en opløben Dreng med et langt, gammelt Ansigt, blege Øjne og 
blegt Haar samt med et Par gule Nankins Bukser, som kun naaede 
til Midten af Skinnebenene — og forlangte at tale med Næstkomman
derende, Kaptajn Peter Frederik Wulff. Næppe havde den besyn
derlige Yngling faaet Foretræde, før han begyndte: »De har over
sat Shakespeare, ham holder jeg saa meget af, men jeg har ogsaa 
skrevet en Tragedie, vil De bare høre!«

Wulff bad ham først spise Frokost med sig, men det vilde den 
unge Mand ikke høre Tale om. Han gav sig til at læse i Galop, og 
da han var færdig, sagde han: »Kan der ikke nok blive noget af mig, 
for det vilde jeg saa gerne!« Saa stak han Papirerne i Lommen, og 
da Wulff bad ham snart komme igen, svarede han: »Ja, det skal 
jeg, naar jeg har skrevet en ny Tragedie!« - »Ja, saa vil det jo 
da vare temmelig længe!« bemærkede den let forbløffede Kaptajn. 
»Nej«, lød Svaret, »jeg tænker nok, at jeg har een færdig igen om 
fjorten Dage!« Og med de Ord var han ude af Døren.

Den forunderlige Fremtoning var den 17-aarige H. C. Andersen, 
og det var paa denne, man tør nok sige ukonventionelle Maade, 
han introducerede sig selv i det Hus, der ved Siden af Collins i en 
meget lang Aarrække skulde blive hans egentlige Hjem i Køben
havn. Selv siger han: »Denne Familie var den første af alle, der 
optog mig, som var jeg deres egen.«

Her gjorde det forhutlede Fattigmandsbarn, den forkuede Skole
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discipel, Bekendtskab med Datidens betydeligste Aander inden for 
Kunstens og Videnskabens Verden og de fornemste Personer fra 
Hoffet og Aristokratiets Kredse. Her blev han, endda et godt Stykke 
Tid efter at han var begyndt at hævde sig som Digter, »opdraget 
paa« af Husets Herre og Frue — velmenende, men efterhaanden paa 
en mere og mere irriterende Maade, der til sidst ikke gik helt stille 
af og gav Anledning til pinlige Scener. Hvor godmodig Andersen 
end var, kunde han dog nok, da han var kommet ud over Skole
tidens Forkuethed, bide fra sig. Den bramfri Sømand, Admiralen 
(som Wulff avancerede til at blive), talte altid rent ud af Posen; 
men det morede ikke i Længden Andersen at høre ham sige: »Den 
onde gale mig er De styg, Andersen!« Eller: »Vi maa behage ved 
vort Indre, det ydre duer sku ikke, jeg fik dog en køn Kone, De 
faar nok ogsaa en.« Om Fru Wulffs Tebordskonversation har hen
des Protegé ikke haft særlig høje Tanker; det kendte og bedsk sa
tiriske Digt: »Pjat! Pjat!« er en Satire derover.

II.
Kunde der saaledes nok komme Kurrer paa Traaden mellem An

dersen og den ældre Generation i Hjemmet, var Forholdet mellem 
ham og de andre unge, hans jævnaldrende, til Gengæld det bedst 
mulige. Der var to Sønner og to Døtre. Sønnerne blev begge lige
som Faderen fortrinlige og efterhaanden højtstaaende Søofficerer. 
Peter, den ældste af de to, kom Andersen nu aldrig i nærmere For
bindelse med, fordi de begge saa ofte var paa Rejse og sjældent 
hjemme paa samme Tid. Til den yngste, Christian, en ualmindelig 
ædel og uselvisk Natur, stod han derimod i et nært og varmt Ven
skabsforhold, de blev dus, og det er interessant at se, hvor frit 
og muntert Digteren udfolder sig i sine Breve til ham. Over for 
ham følte han, at han kunde være helt sig selv, fri for de sædvanlige 
Hæmninger og Komplekser.

Den yngste af de to Døtre var den venlige og godmodige Ida, 
gift 22 Aar gammel, i 1828, med Arkitekten, senere kgl. Bygnings
inspektør og Professor ved Kunstakademiet, J. H. Koch. - Men den 
mest særprægede af Søskendeflokken og den, der kom til at betyde 
mest for H. C. Andersen, var den ældste af dem alle, Henriette 
(Jette), født 1804, død 1858. Hvor nært og hvor inderligt Venskabs
forholdet var mellem »Søsteren« og »Broderen« — som de kalder 
sig selv og hinanden - derom vidner paa den smukkeste Maade 
de ca. halvfemte Hundrede Breve, de gennem 30 Aar vekslede med 
hinanden.

Allerede af Ydre var Jette Wulff noget for sig selv. Hun var 
meget lille, led hele sit Liv af et daarligt Helbred, var vanfør, 
pukkelrygget - »paa hendes Øjne nær, intet mindre (alt andet) end 
køn«, siger Holger Drachmanns Fader, Skibslægen, der har set og 
kendt hende. Men disse Øjne var ogsaa saa dejlige, at de maatte gøre
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Henriette Wulff

Indtryk paa enhver, der saa dem. De var sjælfulde, »lysende« kalder 
Andersen dem. Fredrika Bremer taler om hendes »sköna, tänkanda 
ögon, som tyda på en rik inre verid«. Fru Signe Læssøe kan ikke 
glemme »det dejlige, himmelblaa Øie, der saa aandrigt skuede mig 
lige ind i Sjælen.«

I det lille, skrøbelige Legeme boede der en Ildsjæl. Et af de skøn
neste Udtryk, den gav sig, var hendes Evne til at begejstres, en Evne 
hun bevarede hele sit Liv. Selv taler hun om, at hun er blevet mis- 
forstaaet paa dette Punkt af de saakaldte fornuftige og forstandige 
Mennesker, der ikke kender Begejstring og ikke veed, at det er den 
overstrømmende Kraft, der giver sig Luft i Enthusiasme; det kri
tiserende Sindelag er for gamle Folk — eller for Smaafolk.

Hendes Beundring og Begejstring for Digteren H. C. Andersen 
nærmer sig i Aarenes Løb næsten Fanatisme. Til den Grad, at det 
vist blev selv ham for meget. I et af sine sidste Eventyr, »Tante 
Tandpine«, har han haft hende i Tankerne, hvor han skildrer den 
enthusiastiske Tante Mille og hendes grænseløse Beundring for Stu
denten og hans formentlige Digtertalent. I de unge Aar var det vel
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nærmest hendes Oppositionstrang, der fik hende til at rose ham og 
tage ham i Forsvar i Hjemmet, og hendes Lune og Vittighed, der fri
gjorde ham fra det klynkende i hans Væsen og aandeligt talt fik 
ham til at ranke Ryggen. I et Brev fra 1828 skriver han:

»Ene De har bragt mig til at glemme, at jeg var en fremmed, fat
tig Stymper, og at Tiden kan tære paa Kjolen som Sorgen paa 
Hjertet«. Og i Levnedsbogen siger han om hende: »Det var hendes 
Roes, hendes Lune, der virkede ind paa mig; hun er Skyld i de fleste 
komiske Digte, hun vækkede meer og meer min Sands for disse, 
medens hun drev mig fra det sentimentale«. Desværre gik det med 
Aarene tilbage med hendes Humør. I et af sine sidste Breve mindes 
hun med Vemod Ungdomsaarene og siger: »De har endnu saa meget 
tilbage fra den Tid, - og hvor forandret føler jeg mig selv; det er 
slet ikke den Samme, jeg forekommer mig en heel Anden«.

Men det var saare langt fra, at hendes Evne til Begejstring gjorde 
hende ukritisk. Hun var en Dame med stærke Sympatier og Anti
patier. De sidste var somme Tider fremkaldt af Jalousi, f. Eks. hen
des Modvilje mod Fru Emma Hartmann, som Andersen aabenbart 
omtalte i alt for varme Vendinger. Et andet Eksempel er hendes 
mere end kølige Forhold til Collins ældste Datter, Fru Ingeborg 
Drewsen, som hun længe, trods Andersens fine og rørende Forsøg 
paa at nærme hende til, forholdt sig iskold overfor, indtil omsider 
Fru Drewsens kærlige Medfølelse ved Christian Wulffs Død bragte 
en Forsoning i Stand. - Edward Collin derimod kunde hun til det 
sidste kun nære Foragt for. Efter Læsningen i »Mit Livs Eventyr« 
af Uddraget af Brevet fra ham om »Agnete og Havmanden« ud
bryder hun: »Hvor kunde De, Andersen, vælge og have Godhed for 
et Menneske saa philisteragtigt, koldt og aandløst, som den Fyr.«

Hendes Trang til at sige sin uforbeholdne Mening, det der for 
for hende var Sandheden, fik Andersen ogsaa at mærke, og det 
baade naar det gjaldt Digteren og Mennesket. Det fremkaldte nogle 
Gange et midlertidigt Brud mellem dem og deraf følgende Pause 
i Brevskrivningen, den længste i Midten af 1840’erne. Aarsagen synes 
at have været Andersens for hende alt for stærke Svælgen i og Glæde 
over Fyrsters og Kongers naadige Behag i ham. »De veed, at hvad Folk 
kalde »fyrstelige Personer« har da aldeles ingen Interesse for min de- 
mocratiske Natur,« skriver hun saa sent som i August 1858 til ham.- 
Ogsaa om enkelte af hans Digterværker giver hun sine Meninger til
kende paa en Maade, der ikke rigtig smager den ømtaalelige Digter. 
Men det ses dog tydeligt af Brevene, at hun med Aarene bliver 
mere og mere forsigtig, dels fordi hun har smertelige Erfaringer for, 
hvor daarligt han taaler Kritik, dels fordi hun selv ikke længer taaler 
de deraf følgende Misstemninger og simpelthen ikke kan undvære 
det gode Forhold til ham; endelig vel ogsaa fordi hun mere og mere 
beundrer hans Digtning.
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IH.
Om Jette Wulff veed vi egentlig ikke væsentlig andet, end hvad 

vi kan læse os til ud af hendes Breve til H. C. Andersen. Det er nu i 
og for sig heller ikke saa lidt, og fuldt ud tilstrækkeligt til, at vi 
kan danne os et Billede af den lille, sikre, intelligente, temperaments
fulde, især i sin Ungdom noget forvænte og fordringsfulde Dame. 
Dannet, kundskabsrig og belæst var hun, langt ud over, hvad der var 
almindeligt for Datidens Kvinder. Hun var velbevandret baade i 
tysk og fransk Litteratur og særdeles godt inde i det italienske og 
det portugisiske Sprog. Men engelsk Sprog og Litteratur besad dog 
først og fremmest hendes Interesse og var hendes store Kærlighed, 
og dertil kom paa et lidt senere Tidspunkt hendes levende Inter
esse for amerikanske Forfattere og i det hele hendes Begejstring for 
alt amerikansk. At hendes Ortografi derimod, for at bruge et mildt 
Udtryk, var højst mangelfuld, siger ikke saa meget. Sligt var almin
deligt i de Tider og siger ikke noget om de skrivendes Dannelse.

Det er naturligt at spørge, om det var fordi de var beslægtede 
Naturer, at denne »Broder« og »Søster« fandt sammen i et livsvarigt 
Venskab og en 30-aarig Brevveksling. Hertil er at svare, at de paa 
mange Punkter er saare forskellige, baade i Væsen og i deres Syn 
paa adskillige af Livets Problemer. Han havde en vis Svaghed for 
Bynyt og Sladder, men taler i et Brev om hendes »Mangel paa Mod
tagelighed for Snik-Snak«. Hun, der i sin Ungdom havde været liv
lig og selskabeligt anlagt, følte med Aarene større og større Trang 
til Isolation, - hvad man just ikke kan sige om Andersen. Livet 
lærte hurtigt hende at resignere, en Livskunst han havde svært ved 
at tilegne sig. Og mens hun var ganske upaavirket af Folks Meninger, 
er det jo en kendt Sag, hvor meget netop andres Meninger, deres 
»Erkendelse« af Digteren, betød for ham.

Ogsaa i deres Syn paa Datidens Problemer af mere almen Karak
ter var de til Tider vidt forskellige, repræsenterede stik modsatte 
Anskuelser, og det paa Omraader, hvor Sammenstød let kunde give 
Anledning til Eksplosioner og pinlige Følger. Vi saa, at deres vidt 
forskellige Følelser for »fyrstelige Personer« ligefrem førte til et, dog 
heldigvis kun midlertidigt, Brud mellem dem. I det hele taget var 
Jette Wulff en udpræget demokratisk Natur. Hun var f. Eks. for
uroliget over det franske Kejserpars Besøg hos Dronning Victoria i 
1857: »der afgjøres vel ikke saa faa vigtige Sager, faa Nationers 
Skjæbne, jeg holder ikke af, at saaledes nogle Enkelte skal styre 
Mange; der er mig Noget ubeskriveligt ængsteligt derved, det er, som 
var Menneskeslægten endnu i sin Barndom«. I Modsætning til 
Andersen var hun meget politisk interesseret og i Overensstemmelse 
med sit Temperament naturligvis altid paa Oppositionens Side, er
klærede f. Eks. rent ud, at Højesteret i Orla Lehmanns Sag havde 
dømt helt hen i Vejret.

Et andet ømt Punkt var Forholdet til Tyskerne. Selv om Jette Wulff 
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nok kunde sige nogle særdeles bitre Sandheder om sit Land og sine 
Landsmænd (»jeg har — desto værre for mig — meget at udsætte paa 
vores lille Land, og at det er befolket af det curiøseste lille, ar
rogante, tørretrillende Folk, det er desto værre ogsaa sandt«), var 
hun alligevel glødende Patriot, og fra og med Krigen 1848 tog hen
des Patriotisme i særlig Grad Form af et uforsonligt Had til Ty
skerne. Andersen var i de Tider ilde stedt, egentlig i frygtelig Be
kneb. Ogsaa han elskede naturligvis sit Fædreland, men det var 
Tyskerne, der først havde faaet Øjnene op for hans Digterværd, 
det var derfra hans Berømmelse udgik, det var der, han havde det 
største Antal Venner og Beundrere, lige fra Menigmand til Fyrste
hofferne. Han var indlevet i tysk Litteratur, talte og skrev det tyske 
Sprog, i det Land følte han sig i sit rette Element. I de nationalt be
vægede Aar var han faktisk i en vanskelig Situation. Megen Takt 
og Forsigtighed krævedes her baade fra »Broderens« og »Søsterens« 
Side, og pinlige Scener blev da heller ikke undgaaet. Men hvor for
sonlig og overbærende Jette Wulff blev med Aarene overfor Ander
sen ser vi af et Brev fra 1857. Andersen har som saa ofte skrevet 
fra Tyskland om den overstrømmende hjertelige Maade, han er ble
vet modtaget paa, og hun svarer nu: »I dette Øjeblik føler jeg ogsaa 
ret inderlig godt forsonende og venligt mod Alle de Tyskere, der 
holder af Dem — og da det er Mange . . . maae jeg vel saa udstrække 
mig til hele Tydskland; men - man kan jo aldrig være for venlig 
og forsonende stemt!«

Hun beklager, at Andersen - som de fleste Danske - kun læser 
og kender tyske Forfattere. I Stedet henviser hun til engelsk og 
nordamerikansk Litteratur. Som den fremskridtsvenlige Kvinde hun 
er, kender hendes Begejstring for Amerika ingen Grænser. Det var 
da ogsaa derover, hun agtede sig paa det, der skulde blive hendes 
sidste Rejse, muligvis for at sætte sig ind i de nordamerikanske kvin
delige Opdragelsesanstalters Indretning. Pudsigt nok og stik imod, 
hvad man kunde have tænkt sig om hende, var for øvrigt Kvinde
emancipationen noget hun slet ikke kunde gaa ind paa. »Den gamle 
Snak!« siger hun. »Skandinaviens Quinder har en saa smuk Frihed, 
som de kan ønske sig, er Mandens Fortrolige og Raadgiver, Trøster og 
Hjælper, agtet og æret af ham! . . . Ofte forekommer det mig, at vi 
Fruentimmer er friere end Mændene, der bindes til en Stand, til et 
Land, i et Embede, og Alt Sligt. Naar jeg seer Quinder, der vil være 
Rigsdagsmænd og Præster, maae jeg hjertelig lee, saa vil de jo først 
bindes til et Sted, ved en Eed! Hvor langt dejligere er en Moder 
bundet til sit Hjem, til sine Børn, blodt ved sit Hjerte! - Nej - 
Quindens første Gode, hun har faaet, er Quindelighed, ude over de 
Grænser er hun fortabt!« Paa dette Omraade var Jette Wulff slet 
ikke »moderne«.

Men selv om de to Brevskrivere paa mange Punkter var fødte 
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Modsætninger, var der dog ogsaa en Del Tilfælde, hvor de kunde 
mødes i et fælles Syn paa Tingene. For at tage et Par Smaating 
først: deres Syn paa det danske Vejrlig, især det fortvivlende kolde 
og regnfulde Sommervejr, som de begge jamrer og harcelerer over. 
Deres Syn paa København og Københavnere. I et af Brevene siger 
Andersen, at han føler sig »nerveus, kjøbenhavnsk, ækelt stemt«; 
Jette Wulff kalder Byen kedelig og ensformig, ja ækel. »Kjøben- 
havner,« siger hun, »det er jo i den Betydning, vi tager det, det 
største Skjelsord, De kan give mig«.

De var begge poetiske Naturer, og i deres Religiøsitet, deres Tro 
paa Guds Forsyn og deres urokkelige Tillid til, at der var et Liv ef
ter Døden, hvor de skulde mødes med deres kære, i alle disse be
tydningsfulde Ting stemmede de overens. Naar Jette Wulff i sine 
Breve bruger et Udtryk som: »Vi vide jo, at Alt skeer til det Bedste 
for os!« er hun i fuld Samklang med den, hun skriver til.

Men først og sidst var de beslægtede i deres Higen efter og Trang 
til at rejse. Det var for dem begge en Livsbetingelse. Og der var 
vel næppe nogen af hendes samtidige Medsøstre, der kom saa 
viden om som Jette Wulff: til Italien, til Portugal, til de vestindiske 
Øer, til Nordamerika. Hun elskede at rejse, og Havet langt mere 
tiltrak end skræmmede den kække Søofficersdatter - hvad man ikke 
kan sige om H. C. Andersen, skønt han i sin Ungdom havde sun
get: »Jeg elsker Havet, naar det stormer vildt!« Det var, mildt sagt, 
en licentia poetica, og heri ser vi vel en af Grundene til, at hun 
aldrig fik ham overtalt til at tage til Amerika, skønt Tanken paa 
den Hyldest, der ventede ham derovre, og som hun lokker med, 
nok har fristet ham.

IV.
Og hvordan endte saa dette enestaaende og trods enkelte smaa 

Skærmydsler saa smukke og renlivede Venskab? Desværre fik det 
en tragisk Afslutning, tragisk i dobbelt Forstand: hendes grufulde 
Død paa et brændende Skib ude paa Atlanterhavet — hans Anger 
over en Undladelsessynd, som nedtrykte ham dybt, skønt han i 
Breve til sine Venner fremførte adskilligt til sit Forsvar (han »led 
af Bylder under Armen, der gjorde al Rejse besværlig«), og som 
mange maaske vil have svært ved at tilgive ham.

Jette Wulff havde omsider gjort Alvor af sin Beslutning om at 
rejse til Amerika og tage fast Bopæl derovre. Hun var ankommet 
til Eisenach for derefter at tage til Hamburg og gaa om Bord i 
Damperen »Austria« den 1. Septbr. (1858). Paa samme Tid opholdt 
Andersen sig sammen med den unge Harald Drewsen som Gæst hos 
Major Serres, en af hans gamle tyske Venner, paa Godset Maxen 
ved Dresden. Gentagne Gange beder hun ham komme, tilbringe et 
Par Dage med hende i landlig Ro og sige hende Farvel. Han giver 
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hende et klart Nej, ledsaget af en lang Række Undskyldninger, - et 
Afslag, der maa have skuffet og saaret hende paa det smerteligste, 
skønt hun tager det med ydmyg Resignation og beder ham betragte 
det »som en lille Flyveidé af mig - den Sidste haaber jeg, at jeg 
kommer med for at plage Dem . . . Man bør kjende sine Venner, og 
naar man gjør det, bør man ogsaa handle derefter . . . Fejlen er allene 
min!«

Saa gik hun om Bord paa »Austria« - ud paa sin sidste Rejse. 
Efter 13 Dages Forløb, 5 Døgns Rejse fra New York, udbrød der 
Ild i Skibet. Af 542 ombordværende omkom 453, blandt dem Jette 
Wulff. ' 1

Budskabet om hendes Død gjorde et saa voldsomt Indtryk paa 
Andersen, at han aldrig forvandt det. Han plagedes Resten af sit 
Liv af Syner af hende, »hvor hun bleg, grædende og fortvivlet, 
synes jeg, kaster sig i Havet«. Han læste Efterretningen den 7. Ok
tober, og den 22. stod hans Mindedigt over hende i »Dagbladet«. 
Det hedder heri bl. a.:

Du var mig en Søster, deeltagende, stark,
Min Sjal holdt Du oppe, naar Verden mig traadte, 
Du kjendte, forstod mig, og det er Dit V ark, 
At tidt jeg ei sank, naar synke jeg maatte.

Farvel min Veninde fra Barndommens Aar, 
Du var mig meer god, end jeg det fortjente.

Kr. Langdal Møller.
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En 40-aarig Tradition
ved Helsingør Gymnasium

Jo ældre en Skole er, des flere Traditioner vil der ganske natur
ligt være knyttet til den. Helsingør Gymnasium - eller Helsingør 
højere Almenskole, som den hed indtil for ca. 15 Aar siden - er ikke 
nogen gammel Skole, knapt 80 Aar, og det er ikke nogen impone
rende Alder for en Skole; Aalborg Katedralskole, f. Eks., er over 
400 Aar gammel, og der kunde nævnes adskillige andre Eksempler 
paa Skoler med langt mere imponerende Alder end Helsingør Gym
nasiums. Alligevel er vor Skole ikke uden Traditioner, som vi nødigt 
vilde undvære, og som nok kunde være nærmere Omtale værd. En af 
dem har i Aar 40 Aars Jubilæum; det er den aarligt tilbagevendende 
og hvert Aar med Længsel og Spænding imødesete Skolekomedie.

En Tradition kan være noget hult og tomt, der rent vanemæssigt 
slæbes med fra Aar til Aar og i Grunden ikke siger de yngre Gene
rationer noget som helst, ja som de maaske inderst inde er flove 
over at være medvirkende i. For at en Tradition kan faa nogen 
Værdi maa den have et Indhold og et Formaal — og det kan man i 
høj Grad sige, at vor efterhaanden traditionsbievne Skolekomedie 
har.

Først et Par Ord om dens Tilblivelse. Det var Rektor Vilh. A.C. 
Jensen, der i Sommeren 1922 undfangede Ideen til den, og det var 
Skolens daværende Tegnelærer, Fr. Hansen, der skabte Prosceniet 
og hele den smukke Ramme om alle Forestillingerne gennem de 40 
Aar. De to Navne skal nævnes, m en saa heller ikke flere, hverken 
for Lærernes eller Elevernes Vedkommende, for det er ikke for at 
faa sit Navn frem, man medvirker, men for i Fællesskab at tjene et 
Formaal, der løfter lidt op over det daglige Arbejdes Rutine.

I Slutningen af November 1922 løb da den første Forestilling af 
Stabelen, Wessels udødelige »Kierlighed uden Strømper«. Det blev 
en dundrende og for saavel Tilskuere som optrædende uforglemmelig 
Succes. (I Parentes bemærket hører det med til Traditionen, at samt
lige Forestillinger paa Skolescenen er Succes’er). Men trods alt er det 
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dog tvivlsomt, om man dengang forstod Rækkevidden af denne Suc
ces og havde noget virkeligt Begreb om, at man havde været med 
til at grundlægge en Tradition, thi man vil i Skoleprogrammet for 
det Aar forgæves lede efter saa meget som en Linies Omtale af Be
givenheden og dens vellykkede Forløb.

Af de mange Ting, der giver Traditionen med Skolekomedie Ind
hold og Mening, skal jeg her pege paa nogle af de vigtigste. For mig 
staar det som noget af det mest betydningsfulde, at Eleverne træder 
i et fortroligt Forhold til nogle af vore bedste klassiske Værker, det 
vil sige de Værker, der hverken er »moderne« eller »gammeldags«, 
men som paa Grund af deres Lødighed er aktuelle til enhver Tid, 
har noget at sige alle Mennesker, baade i Fortid, Nutid og Fremtid. 
Hvor tit er ikke disse Klassikere blot blevet betragtet som »Lek
tier«, mere eller mindre kedelige, under alle Omstændigheder Pligt
arbejde. Nu træder man i levende, personligt Forhold til dem, for- 
staar og lever sig ind i deres Skønheder, Morsomheder, gribende og 
interessante Karakterskildringer og fængslende Problemer. Vi saa det 
f. Eks. efter Opførelsen af »Kierlighed uden Strømper«, hvor den 
ene efter den anden af Tilskuerne kom med den Udtalelse: »Det var 
forbløffende! Jeg kedede mig i min Skoletid gudsjammerligt over 
det Stykke, og nu opdagede jeg pludselig, at det er noget af det 
morsomste, jeg nogen Sinde har været ude for!«

En saadan Levendegørelse af de til alle Tider store Digtere er, 
forekommer det mig, et smukt Maal at stræbe efter og en stor Til
fredsstillelse at naa. Det vil heraf let ses, hvoraf Repertoiret efter min 
Mening bør vælges. Det er det ogsaa i det overvejende Antal Til
fælde blevet, selv om Linien ikke helt er blevet fulgt. Men - for at 
citere Rektor Jensen - det at have en Mening er jo ikke det samme 
som at have Ret, og bortset fra et enkelt eller maaske et Par Til
fælde, der var afgjorte Fejlgreb, kan Repertoiret i hvert Fald for
svares, ja maaske endda som Helhed karakteriseres som fortrinligt.

Af ganske overordentlig stor Betydning for Eleverne er det Kam
meratskab, det nære, kammeratlige Samvær, som Arbejdet med Ind
studeringen giver Anledning til, og hvor man føler Glæden ved gan
ske frivilligt, af personlig Interesse at arbejde med i et fælles For- 
maal og indordne sig under den fælles Opgave. Det er ogsaa af 
Betydning, at man lærer at føre sig, frigør sig for Hæmninger, der 
har trykket vedkommende og gjort ham eller hende genert og ude 
af Stand til at komme paa den rigtige Bølgelængde med Kamme
rater (og Lærere). Denne Følelse af Sikkerhed og Frigjorthed fra 
Komplekser kan somme Tider fuldstændig forandre et ungt Menne
ske i meget glædelig Retning og sætte sit Præg paa ham maaske for 
Resten af hans Liv.

Selv om de tre-fire Opførelser af Stykket, som naturligvis er det 
endelige Maal for hele Foretagendet og det, man med Spænding og 
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Forventning ser hen til, saa er det dog ikke selve disse Forestillinger, 
der er det vigtigste og mest udbytterige. Det er Tiden forud med de 
mange Prøver under Indstuderingen. Det er her, den rigtige Opfat
telse af Stykket efterhaanden gaar op for de medvirkende, hvad der 
i høj Grad virker modnende og afklarende paa dem; det er her, 
det gaar op for dem, hvad et team-work betyder: Uselviskhed, Ind
ordnen sig, Evnen til baade i det smaa og det store at skabe en 
vel afstemt Helhed. Og sidst, men ikke mindst, det er her, det frie 
kammeratlige Samvær udfolder sig, det er her, man rystes sammen 
og faar Kontakt med hinanden. For selv om der arbejdes haardt og 
samvittighedsfuldt under selve Prøverne, saa slaar man sig ogsaa 
løs efter vel overstaaet Arbejde og hygger sig i munter Samtale, Dis
kussioner og nu og da med et personligt Bidrag til Underholdningen, 
hvor maaske uanede »Talenter« kommer for Dagens Lys. Her træ
der ogsaa Læreren, Instruktøren, ind i Billedet. Saadanne Stunder 
er af uvurderlig Betydning ogsaa for ham. Her er han sammen med 
sine Elever paa en helt anden Maade end i Klasseværelset, han ser 
Eleverne i et andet Lys end i Timerne, faar Øjet op for Egenskaber 
hos dem, som ikke kunde komme til deres Ret i Skoletimerne, ser 
dem kort sagt som det, de virkelig er. Begge Parter, Lærere og Ele
ver, ser mere hinanden som Mennesker end som Repræsentanter for 
et Fag og en mere eller mindre tilfredsstillende Viden i det. Jeg tror, 
jeg tør sige, at mangt et Venskab for Livet er knyttet i saadanne 
Stunder mellem Kammerater indbyrdes og mellem Lærere og Elever.

En eneste Fare kunde denne »Spillen Komedie« maaske befrygtes 
at indebære: det, at nogle unge Mennesker skulde gaa hen og faa 
Nykker og tro, at de var virkelige Skuespillere. Jeg tror, vi her ved 
Skolen lykkeligt har undgaaet denne uheldige Side af Sagen. Og 
for Resten maa jeg sige, at selv om jeg har oplevet adskillige Ek
sempler paa, at Roller er blevet utroligt morsomt spillet og intelli
gent opfattet, saa har jeg kun i et eneste Tilfælde været ude for en 
rollehavende, der virkeligt og ubestrideligt havde Evner som Skue
spiller og formentlig vilde have haft en stor Fremtid for sig, om 
hun (for det var en ung Pige) var gaaet Skuespillervejen. Hun var 
den eneste, jeg ikke vilde have turdet fraraade Forsøg paa at faa 
Adgang til Det kgl. Teaters Elevskole. Faktisk overvejede hun det 
en kort Tid, men foretrak saa en mere »borgerlig« Tilværelse som 
Hustru og Moder.

Naturligvis er det Skolens, nærmere bestemt Instruktørens, Op
gave at gøre det klart for de unge Mennesker, at eet er det at kunne 
spille en Rolle morsomt og rigtigt eller gribende og forstandigt, - 
noget helt andet at have virkelig kunstneriske Evner. Og som 
sagt, jeg tror ikke den Opgave har været særlig svær ved vor Skole. 
Aar efter Aar, 40 Aar igennem, har da en Række skiftende Instruk
tører blandt Lærerne udført et stort og af dem selv (og mange an- 
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dre) højt skattet og kærkomment Arbejde i Forening med skiftende 
Generationer af unge, begejstrede og for manges Vedkommende dyg
tige »Skuespillere«, - et Arbejde, der jo for Resten ogsaa uden for 
Murene er blevet bemærket, beundret og prisbelønnet.

Har vi da ikke Lov til at være stolte og glade over en Tradition, 
der langt fra at være tom og meningsløs, i 40 Aar har været dyrket 
her ved Helsingør Gymnasium til lige stor Glæde og Udbytte for 
Elever, Lærere og Forældre? Vi kan vist alle forene os i Ønsket om, 
at denne Tradition maa fortsætte til sene Tider i samme gode og 
fornøjelige Spor som i de første 40 Aar.

Kr. Langdal Møller.
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Slutningsoptrinet af »Kierlighed uden Strømper*, Nav hr. 1^22, 

Alle Stykkets Personer har »stukket sig*!

1922 
1923
1924 
1925
1926 
1927
1928 
1929
1930 
1931
1932 
1933
1934 
1935 
1936

SKOLEKOMEDIER
opa

HELSINGØR GYMNASIUM

Kærlighed uden strømper
Erasmus Montanus
Aprilsnarrene
Emilies hjertebanken og Skærmydsler
Kilderejsen
Sparekassen (blev indstuderet, men ikke opført)
Ingen komedie
Intrigerne og Svinedrengen (på engelsk)
Eventyr på fodrejsen
Moderate løjer
Den kære familie
Skærmydsler og De 24 timer
Ingen komedie
Ingen komedie
Fejltagelserne.
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1937 Købmanden i Venedig
1938 Ulysses fra Ithacia
1939 Dagligliv i Oklahoma
1940 Ingen komedie
1941 Gulddåsen
1942 Dr. Knock
1943 Jeg var konge i Babylon (Dansk urpremiere)
1944 Sparekassen
1945 Hellig Trekongersaften
1946 Genboerne
1947 Min kone spøger
1948 Den stundesløse
1949 Dr. Flachsmanns skole
1950 Du kan ikke tage det med dig.
1951 Bagtalelsens skole
1952 Melodien der blev væk
1953 Aprilsnarrene
1954 Der var engang
1955 Aladdin
1956 Den lykkelige rejse og En ærgrelse på vandring
1957 Mascarade
1958 Genboerne
1959 Anna Sophie Hedvig
1960 Købmanden i Venezia
1961 Arsenik og gamle kniplinger
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Lektor 

Chr. Friis 
Sørensen

' 1904 
f 1961

En af de sidste dage i efterårsferien kom det tunge budskab, at 
lektor Chr. Friis Sørensen pludselig var afgået ved døden. Han 
havde ikke været fraværende fra skolen før ferien og regnede med i 
løbet af denne at forberede og tilrettelægge sin kemiundervisning, da 
han for at hjælpe sin skole i en nødsituation havde overtaget to 
matematikerklasser i dette fag. Han var også begyndt at forberede sig 
på at flytte til en større lejlighed. For disse planer satte døden en 
brat afslutning.

Friis Sørensen bestod skoleembedseksamen i geografi og natur
historie i 1929 og kom samme år til Helsingør Gymnasium, hvor han 
siden havde sit virke. Han var fagligt meget dygtig og altid helt på 
højde med den sidste udvikling i sine fag. Han gik med levende 
interesse op i sit undervisningsarbejde, og det var hans største glæde, 
når han kunne konstatere, at en af de tungeste elever gjorde frem
skridt.

Lejrskolearbejdet, som han var med til at starte ved sin skole, 
havde især hans hjerte, og det smertede ham, at han iår ikke havde 
helbred og kræfter til at være med. Uden for skolen havde rosporten 
og skisporten hans store interesse.

Friis Sørensens kolleger og andre, han omgikkes, vil mindes ham 
som en hjælpsom og altid taktfuld personlighed.
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Han var respekteret og afholdt af sine elever, på hvem han ofrede 
meget af sin fritid. Han bevarede kontakten med mange af sine ele
ver, efter at de havde forladt skolen. Flere gange fandt han øko
nomiske udveje for dårligt stillede elever, der ønskede at studere.

Under besættelsen var Friis Sørensen aktivt med i modstandsbe
vægelsen og ydede en betydelig indsats ved de hemmelige transporter 
over Øresund. Han var den første, der bragte skolemyndighederne 
herhjemme i forbindelse med skolerne for danske flygtninges børn 
i Sverige, og han skaffede danske skolebøger derover. I krigens sidste 
tid sad Friis Sørensen i tysk fængsel, hvor han led ondt. Hans hel
bred fik her et knæk, som han aldrig forvandt. Om sine oplevelser 
i fængslet talte han kun sjældent. Han søgte altid at se det bedste 
i mennesker og hadede end ikke sine bødler fra fængselstiden.

De store ord lå ikke for Friis. Da en ven af ham kort tid efter 
befrielsesdagen takkede ham for, hvad han havde gjort for sit land, 
svarede han lavt, at han kun havde gjort sin pligt.

Ved en mindehøjtidelighed på skolen den første dag efter efter
årsferien hyldedes mindet om en dygtig og loyal medarbejder, en 
god kollega og lærer og et fint menneske.

Ved bisættelsen hyldedes Friis Sørensen i varme ord af en svensk 
og en dansk deltager i modstandsbevægelsen som en god kammerat 
og en god dansker.

Helsingør Gymnasium i oktober 1961.

Søren Mariegaard. 
lærerrådsformand.

K. W. Norbøll. 
rektor.
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Ved kgl. resolution af 27. maj 1961 udnævntes lektor ved Hel
singør Gymansium Anders K. Østergaard til rektor for Ballerup 
Gymnasium fra 1. juli 1961.

Anders Østergaard blev udnævnt til adjunkt ved Helsingør højere 
Almenskole den 1. august 1939, lektor den 1 august 1952 og lektor 
i 26.1kl. den 1. april 1958.

Anders Østergaard var fra 1. september 1956 til 22. juni 1961 
formand for Helsingør Gymnasium’s lærerråd og som sådan lærer
kollegiets talsmand ved forhandlinger med myndighederne.

Skolen takker rektor Anders Østergaard for hans indsats ved 
planlægningen af den nye skole, for hans virke som lærerrådsfor
mand og for 22 års usædvanligt dygtigt undervisningsarbejde.

Vi vil savne rektor Ølstrgaard som kollega, men ønsker ham held 
og lykke i hans nye virksomhed som leder af Ballerup Gymnasium.

K. W. Norbøll.
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Gymnasieoverlærer

Knud Klangel

Med udgangen af året 1961 forlod gymnasieoverlærer Knud Klan
gel Helsingør Gymnasium, hvor han havde haft sin gerning som læ
rer i mere end 32 år. Fra 1. august 1934 og til sin fratræden var 
hr. Klangel inspector ved skolen.

Gymnasieoverlærer Klangel underviste i de senere år væsentligst 
i fysik, teginng og skrivning. Hr. Klangels arbejde var præget af 
samvittighedsfuldhed, orden og nøjagtighed, og han forlangte det 
samme af sine elever. Hr. Klangel gennemførte bl. a. overgangen til 
formskrift her på skolen, en indsats, der siden har præget vore 
elevers skriftlige arbejder, og som har afspejlet sig i de smukke 
skriftlige ordenskarakterer, næsten alle vore elever opnår.

Som inspector påhvilede der hr. Klangel ikke altid behagelige 
disciplinerede opgaver, som han røgtede med fasthed og forståelse. 
Som skriftlig inspector påhvilede det i mange år hr. Klangel at ud
fylde indberetninger, føre protokoller, beregne karakterer og skrive 
eksamensbeviser. Han tilrettelagde og gennemførte dette krævende 
arbejde med præcision og med bevidsthed om, at et eksamensbevis er 
et dokument.
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Hr. Klangel oplevede vel sine bedste stunder i sit lange skoleliv, 
når han hjalp eleverne og samarbejdede med dem under forberedelser 
af elevfester og scenearrangement til skolekomedier - et samvær, hvor 
hans fantasi kunne udfolde sig og hvor hans praktiske greb kom til 
sin ret.

Skolen ønsker gymnasieoverlærer Klangel et langt og lykkeligt 
otium med tid til at beskæftige sig med hjem og børnebørn og de 
mange interesser, bl. a. arbejdet i hobbyværkstedet og haven med 
dens sjældne vækster.

Lærerkollegiet tænker med taknemmelighed på den gode og hjælp
somme kollega.

K. W. Norbøll.
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Lærerne
Rektor:

K. W. Norbøll (Vs 47): Fysik i Illmx, Illmy, Ilmx, 
Ilmy, 1. real a.

Lektorer:
B. Asmund (Vs 30): Geografi i lix, Ily, Imx, Imy, Ra. Na
turhistorie Illmx, Illmy, Ra, Rb. Kemi i Ilmx, Ilmy, Imy. 
K. Rohde (Vs 22): Religion i Hig, Hg, Isa, Isb, 1. real a, 
1. real b. Dansk i Rc. Fransk i 4. mellem og Real. Oldtids
kundskab i Ills, IIIx, Hly, Isa, Isb.
P. Vind (Vs 33): Geografi i Ilsa, Ilsb, Isb, Rc, 2. real. Fysik 
i Ra, 4bc, 1. real b, 1. real c. Gymnastik i Hig, Hg, Rc, 4cd. 
S. A. Henningsen (Vs 29): Engelsk i lix, ly. Historie i Ills, 
Illmy, Isb, Imy, Rb, 1. real b. Tysk i 4a.
M. Schmidt (Vs 31): Dansk i Illmx, Ilsa, Ilsb, Isa. Tysk i 
Rc, 4c, 1. real a, 1. real d.
N. Å. Fjalland (Vs 40): Dansk i Ilmx, Imy. Engelsk i 4a, 
4b, 1. real a, 1. real c. Tysk i Im, 4d. Skrivning i 1. real c. 
K. Gravgaard (1/s 39): Tysk i Ilsb, Isa, 4b. Fransk i His, 
Ilsa, Ilmy, Imx.
H. B. Ring (Vs 39): Dansk i Illmy, Isb, 4c. Historie i Illmx, 
Ilsb, Ilmx, 4c, 4d, 2. real, 1. real d.
R. Høiberg-Christensen (Vil 52): Tysk i Ills, Hsa, Ilmn, 
Isb, Ra, 2. real, 1. real b, 1. real c.
M. Ernst (Vs 39): Geografi i Isa, Rb, 4a, 4b, 4c. Natur
historie i Ills, Rb, Rc, 4b, 4c, 1. real a, 1. real d. Fysik 
i 2. real, 1. real d. Bogføring i 2. real. Skrivning i 4a, 4b, 1. 
real a.
P. Fuglsang (Vs 42): Latin i Ills, Ilsa, Isa, Isb, 4ma. Oldtids
kundskab i Him, II, Im. Tysk i 4ma.
Under lektor Fuglsangs orlov er timerne læst af cand.mag. 
Rienecker, lektor Rohde og lektor Henningsen.
H. Vigand Nielsen (V2 47): Engelsk i Ilmy, Isa, Ix, Rb. 4d, 
1. real b. Sang i IHg, Hg, Ig, 1. real. Sammenspil.
S. Mariegaard ('/s 41): Dansk i Ills, Imx. Engelsk i His, 
Ilsa, Rc.
E. Haugsted (V12 41): Fransk i Illy, Ilmx, Isa, Imx, Imy. 
Latin i Ilsb, 4cd. Engelsk i 1. real d.
R .Ulrich (Vs 56): Dansk i Ilmy, 1. real c. Hstorie i Ilsa, 
Imx, Ra, Rc, 4a, 4b, 1. real a, 1. real c.

Adjunkter:
G. A. Ullerup (V12 49): Engelsk i Ilsb, Isb, Ra, 2. real. Tysk
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i Rb. Historie i Ilmy, Isa.
E. Balle (Vi 57): Matematik i Illmn, Ilmn, Imn.
A. Wischmann (Vs 56): Fransk i Illmx, Ilsb, Isb, Real. Sang 
i Hig, Hg, Ig-

Overlærere:
E. C. Henningsen (Vs 26): Geografi i 4 d, 1. real a, 1. real 
c, 1. real d. Naturhistorie i 4a, 4d, 4d, 1. real b, 1. real c. 
Gymnastik i I Hg, lig, I g.
Kirsten Jørgensen (Vs 43): Dansk i 4b, 4d. Gymnastik i 
real, 4. mellem.
Inga Leth (Vi 30): Matematik i 4a, 4d, 1. real a. Håndger
ning i 4. mellem. Regning for piger i Real.
Th. Ratner (Vs 43): Matematik i Ra, 4b, 2. real, 1. real d. 
Bogføring i Real.
V. Skovby (Vs 53): Religion i 4a, 4d. Dansk i Ra, Rb, 4a, 
2. real. Gymnastik i Hig, Igax, Ibg, Ig, Rab.
P. Jørgensen (Vs 56): Matematik i Rbc, 1. real b. Gymnastik- 
i 4 ab, 2. real, 1. real.

Lærere og lærerinder:
U. Døstrup (Vs 54): Dansk i 1. real a, 1. real b. Matematik i 
4 c, 1. real. Håndgerning i 1. real d. Tegning i 1. real abcd. 
Skrivning i 1. real b, 1. real d.

Timelærere og timelærerinder:
E. Vind (Vz): Religion i 1. real d. Dansk i 1. real d.
E. Rohde (Vs 54): Håndgerning i Real, 1. real abc.
G. Rosenkilde Larsen (1/s 55): Sang i Hig, Hg, Ig, 1- real. 
Musik til gymnastik i gymnasiet.
G. Moltke (Vs 56): Gymnastik i 2. real, 1. real.
Domprovst J. Nepper-Christensen: Religion i Imy, 4c.
Sognepræst R. Bjerglund Andersen: Religion i Imx, 4b, 1. 
real c.
Civilingeniør Svend Larsen: Fysik i Rb, Rc.
Civilingeniør Gunnar Pedersen: Fysik i Imx, Imy, 4a, 4d. 
Kemi i Imx.
Rektor A. Østergaard: Kemi i Illmx, Illmy.
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Elevantallet
ved 

udgangen af skoleåret 1961—62 
(1.-4.-62.)

*) drenge **) piger

Indenbys Udenbys Sum
d* p.** d.* p.**

1. realklasse a . . . . 8 7 2 4 21
b . . . . 4 9 6 5 24

„ c . . . . 9 14 o o 23
„ d . . . . 9 10 1 1 21

2. realklasse 6 14 0 0 20
realklasserne ialt 36 54 9 10 109
4. mellemskoleklasse a 6 8 1 2 17

„ b 9 10 1 0 20
„ c 8 16 1 0 25
„ d 9 8 0 1 18

mellemskolen ialt 32 42 3 3 80
Real a 9 7 0 0 16

„ b 5 10 1 0 16
„ C 10 8 0 0 18

realklasserne gi. ord. ialt 24 25 0 1 50
I gymnasieklasse ns. a 1 5 2 6 14

„ b 0 6 2 6 14
„ mn. x 12 2 8 2 24

y 9 2 7 6 24
II „ ns. a 4 7 1 3 15

„ b 1 4 3 5 13
„ mn. x 9 2 6 2 19
.. y 8 0 7 0 15

III „ ns. 3 15 1 7 26
„ mn. x 6 2 8 0 16
„ y 10 1 0 0 11

gymnasiet ialt 63 46 45 37 191

skolen ialt 155 167 57 51 430



25

Timefordeling 1961-62
ii g- 

in g-
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Inspektion og tilsyn
INSPEKTION: K. Rohde, M. Ernst, E. C. Henningsen, G. A. 

Ullerup.
BIBLIOTEKAR: S. Henningsen.
BIBLIOTEKAR FOR BØRNEBIBLIOTEKET: (afd. af Central

biblioteket i Hg.) K. Gravgaard.
TILSYN med den fysiske samling og den geog.-nath. samling: B. 

Asmund, håndarbejde: I. Leth, lærebogssamlingen: G. A. Ulle- 
rup.

Vikarer, sygeorlov o. I.
1961.
Adjunkt fru A. Wischmann: 14/s-14/io.

Vikarer: Dr. phil. A. Højberg-Christensen, musikpædagog Brock
mann og kolleger.

Lektor H. B. Ring: 7/io-'8/ii.
Vikarer: Overbibliotekar Bremerstent og kolleger.

Lektor M. Schmidt: 23/n—®/i2.
Vikarer: Overbibliotekar Bremerstent og kolleger.

Rektor K. W. Norbøll: 23/i2-20/i 62.
Vikar: Lektor K. Rohde.

1962:
Lektor P. Fuglsang: 5/i og skoleåret ud.

Vikarer: Magister Rienecker og kolleger.
Adjunkt, fru A. Wishmann: 14/2-3/a.

Vikarer: Kolleger.

Af skolens dagbog
1961.
12/9 
15-16/9 
21/9 
23-30/9 
30/9-7/10 
3/10

11/10 
19/10 
28/10-4/11
1/11

Skolemesterskaber i fri idræt
II. nm. ekskursion til Stevns og Fakse.
Regionsstævne i atletik i Holte.
I.g. på lejrskole på »Brændstoft«.
I.g. på lejrskole på »Brændstoft«.
Tuberkulinundersøgelse af eleverne i realkis. og 
gymnasiet.
Eftersyn af tuberkulinundersøgelsen.
Lektor Chr. Friis Sørensen døde.
Realklasserne på lejrskole i Hillerød.
Røntgenvognen, undersøgelse af elever i IILg. og 
real, samt skolens lærere og rengøringspersonale.
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7/11 Fodredrag for realklasserne arrangeret af skolens 
skibsadoption.

13/11-31/12
15/11
4-7/12
22/12

Mr. Milton Goldmann gæstelærer ved skolen.
Kirkemusikaften i Set. Mariæ Kirke.
Skolekomedie.
Juleafslutning og afsked med inspektør K. Klangel.

1962. 
19/2 
5/3 
13/3 
13/3

Erhvervsoplysning ved fagsolk.
Skolebal på »Marienlyst«.
Forældremøde for 1. real.
Holdt 2 officerer fra Frelsens Hær foredrag om 
Indonesien.

15/3
23/3
27/3 
27-31/3
1/4
2/4
4/4
25/4

Forældremøde for 4.msk.
Forældremøde for 2.real.
Sangstævne i Nakskov.
2. real på lejrskole i Hillerød.
Overlærer, fru K. Jørgensens 25 års jubilæum.
Gymnastikopvisning af III.g.
Forårskoncert på »Marienlyst«.
Afholdt et skoleorkester fra Wales koncert for 
gymnasiet.

Eksaminer 1960
Til studentereksamen indstilledes 9 elever af den nysproglige linie 

og 25 af den matematiske linie. Af disse bestod 3 med ug-j-, 4 med 
mg+, 15 med mg, 8 med mg-4- og 4 med g+.

Til realeksamen indstilledes 112 elever. Af disse bestod 7 med 
mg+, 34 med mg, 42 med mg-P, 23 med g+, 6 med g.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 80 elever. Af disse bestod 
2 med ugH-, 7 med mg+, 33 med mg, 27 med mg4-, 8 med g+, 
2 med g. 1 bestod ikke eksamen.

Af sidste overgik 23 til gymnasiet, 48 til realklassen, 9 udgik af 
skolen.

Studentereksamen
ns.
Finn Hallenberg
Jan Flemming Olsen
Mette Faye
Bodil Fleckstein
Kirsten A. Brandt Hansen
Ida Fritze Meyer
Lillian Vang Pedersen

19- 4-41
15- 6-42 
21-10-42 
25-10-42
5-11—42 

24-12-42 
18-12-41
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Janne Schubell
Sussie Svendsen

2- 3-42 
10-11-41

mn. x.
Preben Hans Andersen 9- 2-42
Anders Bach 10- 2-41
Erik R. Christensen 17- 4-43
Niels Dræbye 18- 6-41
Jens C. Hoelgaard 23-11-41
Torben V. R. Jacobsen 28- 4-43
Claes Chr. Jensen 18- 1-42
Frank Aagaard Pedersen 3- 8-42
Elisabeth Lynge-Nyeboe 9- 9-44
Ulla Nielsen 24- 3-42
Lone I. Th. Nyborg 27- 9-42
mn. y.
Flemming Ahlstrøm 21-12-41
Erling Ecklon 18-12-42
Jan Grage 31- 7-42
Steen Teller Hansen 17- 5-42
Jan P. H. Jensen 8- 6-42
Johan Kjærgaard 6-12-42
Anders J. Bech Pedersen 17-12-41
Niels K. Løje Petersen 13- 2-42
Karsten Holm Petersen 28-12-42
Poul Holm Petersen 3- 6-42
Søren V. Pingel 16- 4—42
Elisabeth Gram Jensen 18- 5-43
Aase M. Petersen 14- 7-43
Ulla Pagh Petersen 4-12-42

Realeksamen

Erik Broustbo 10- 8-43
Ole Rud Hansen 25- 2-44
Steen Laugesen 30-12-44
Ove G. Mikkelsen 30-12-43
Søren W. Nielsen 29-12-43
Jørgen H. Olsen 22-11-43
Peter Chr. Secher 15- 9-43
Erling Selmann 21-5-44
Tommy Svensson 11-11-44
Lene M. Bengtson 2- 9-43
Hanne Christiansen 20- 6-44
Kirsten Eklund 31- 8-43
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Dorte S. Hansen
Inger B Hansen
Jette Hansen
Jette N. Hansen
Britt Hinsch
Anje I. Holmstad-Petersen 
Birte H. Larsen 
Ea A. Larsen 
Merita Petersen
Inge Sørensen

30- 1-44
2- 9-43 
2-10-44

27- 6-44
1- 2-45 
5-10-44
2- 3-44
5- 9-43 

20-11-42
7- 7-44

b.
Hans Ole Bill-Jessen 
Ole Bærenholdt 
Niels L. K. Hansen 
Lennart E. Jürs 
Søren Klausfeldt 
Jørgen Olsen 
Ulf Dalum Petersen 
Hugo W. Pølkemann 
Jens U. Ramsing 
Steen Thomsen 
Karin Bendtsen 
Annette 0. Boldsen 
Gudrun I. Christiansen 
Inge-Marie Hansen 
Annette Knudsen 
Inge M. Kristensen 
Annette Lund 
Lis Mouritsen 
Helle L. Møller 
Jette I. Nielsen 
Birgit I. Slobodziuk 
Karin E. Vognsen 
Hanne L. Winther

9-11-44 
17-10-44 
16-11-43
6- 4-44 

18- 9—44 
19- 3-44 
17- 7-43 
19- 7-44 
28-11-44 
26- 3-44
10- 5-44 
17- 6-44
9- 9-44 

31-10-43 
29- 2-44 
14- 9-43 
23- 2-44
7- 8-44 
2- 3—44 
1-10-43 
6- 8-44

30- 1-44 
12-12-43

Per Andersen 
Ib M. Jensen 
Jesper B. Jensen 
Erik R. Larsen 
Poul V. Lindberg 
Niels E. Lynggård 
Jan Persson 
Jørgen Chr. Thelin

23- 2-44 
21-10-44 
25- 9-44
6- 3-44
1- 1-43 

30-10-43 
16-11-44 
28-11-43
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Lis J. Andreasen 4- 3-44
Maud M. Berthelsen 10- 8-44
Birgit Y. Eriksen 20- 1-43
Jette N. Griiniche 11- 5-43
Janne H. Hansen 15-12-43
Vivian Hedegaard 9- 9-43
Inge-Lise L. Jensen 23-11-44
Jette S. Nyborg 11- 2-44
Lissie Larsen 17- 8-43
Inge L. Nielsen 6- 10-43
Jette Nielsen 4- 2-44

d.
Per Bengtson 23-10-43
Bertil J. Engstrøm 15- 7-44
Per Grønkjær 9- 4-44
Erik R. Hauch 31- 5-44
Erik B. Henriksen 11- 5-44
Finn I. Jensen 2- 6-43
Niels Jørgen S. Jensen 19- 3-44
Skjold V. B. Lundberg 22- 3-43
Torben Kai Madsen 21- 6-44
Preben B. H. Sørensen 21- 4-44
Kirsten M. Andersen 7- 6-44
Laila A. M. Christensen 22- 5-44
Nynne Clausen 17-10-43
Susan D. K. Danielsen 10- 9-43
Birthe Lyck 24- 4-44
Birthe G. Nielsen 26- 5-44
Berith G. M. Nielsen 14- 4-44
Vibeke Sejer Petersen 22- 1-44
Lissi A. Poulsen 5- 2-44
Hanne Rasmussen 8- 3-44
Merethe Rütt 9- 3-44
Ulla L. K. Thomsen 21- 3-44
Helle U. W. v. Wenckheim 7- 8-44

e.
Mogens E. Backe
Vagn Faurholt-Christensen 
Jon F. Frederiksen
Arne S. Hansen 
Kjeld B. Hansen 
Finn H. Jensen 
Aage Købke

11- 4-44
14- 2-43
17- 9-44
5-11-43 

29-10-44 
27- 6-44
6-12-43
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Jørn B. Rasmussen 4-10-43
Preben Theilgaard 16- 3-43
Claus R. Winther 18-1-44
Lena Brenting 6- 1-44
Birthe K. Christensen 3- 1-44
Elsebeth L. Christensen 17- 1-44
Birthe A. Hansen 4- 1-44
Nina B. Hansen 4- 4-44
Elisabeth Hastrup 23-9-44
Annette Jensen 10- 9-44
Elsebeth Jensen 27- 7-44
Kirsten S. Jensen 27- 1-44
Lone Jensen 6- 7-44
Birthe Kallenberg 23-7-44
Lilli G. Knudsen 13- 7-44
Liss K. Nørgaard 26- 5-43
Mette Lise Rasmussen 27- 8-44
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Karakterer og eksamensresultat
Ved udregningen af gennemsnitstallet af henholdsvis års- og 

eksamenskaraktererne benyttes følgende skala:
ug= 15, ug-4-= 142/s, mg+ = 141/», mg= 14, mg-i- = 13*/3, 
g+= 122/s, g= 12, gH- = lOVs, tg+ = 9V3, tg= 8, 
tg4- = SVs, mdl+= 22/s, mdl= 0, slet = -4-16.

Foruden standpunktskarakterer i årets løb gives der ved skole
årets slutning:

Årskarakterer i alle skriftlige og mundtlige fag (religion undtagen' 
samt i gymnastik, orden og sang.

Eksamenskarakterer gives i de samme fag undtagen i gymnastik 
og sang.

Af årskaraktererne (sang undtagen) udregnes et gennemsnitstal. 
Af eksamenskaraktererne udregnes et gennemsnitstal.
Til at bestå eksamen kræves, at gennemsnitstallet såvel af årska

raktererne som af eksamenskaraktererne
for mellemskoleeksamens vedkommende er mindst . . 10,75
for realeksamens vedkommende er mindst .............. 11,00
for studentereksamens vedkommende er mindst .... 11,25

Eksamensresultatet er middeltallet af gennemsnitstallene for års- 
og eksamenskaraktererne

Legater og bogpræmier
Det Wiibroe-Galschiøtske legat (a 100 kr.) tildeltes: Lillian Vang 

Pedersen (Ills)), Elisabeth Lynge-Nyeboe (Ulm), Steen Teller Han
sen (Ulm), Bodil Thorson (lim), Jens Skovgaard Andersen (lim), 
Marianne lisager (Is), Torsten Gersfelt (Is), Erik Petersen (Im).

Direktør P. F. Hansens legat (a 50 kr.) og Helsingør Borgeres 
legat (a 50 kr.) tildeltes: John Pedersen (4a), Bjarne Villumsen (4a), 
Jørgen Sørensen (4b), Janus Krag (4b), Korinna Fuglsang (4b), Pia 
Persson (4c), Annemarie Schouboe (4c), Kjeld Petersen (Im), Jens 
Olsen (Im).

Legatportioner af duetotalisatoroverskuddet tildeltes: stud, polyt. 
Erik Thomsen, stud. med. Hans Spotoft, stud, odont. Ove Larsen, 
stud, polyt. Jørgen Høg.

En af byens borgere skænkede til 3 elever, Lillian Vang Pedersen 
ills), Ulla Nielsen (IIIx), Aase Petersen (Illy), en rejse, der gik 

til Østrig.
Helsingoranerfonden tildelte stud. mag. Hans Dreisig Jensen en 

legatportion på 300 kr.
Sparekassen for Helsingør og Omegn har ydet støtte til 2 studen

ter af årgang 1961 til påbegyndelse af studier.
Kommunens bogpræmier er tildelt dygtige elever i afgangsklas

serne.
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Ungdommens uddannelsesfond
Til gymnasieeleverne modtog skolen fra undervisningsministeriet 

kr. 28.700 (finansår 1961/62 for perioden 1/8.61-31/7.62), der af 
skolens stipendienævn blev tildelt 19 af ansøgerne i portioner fra 
kr. 1000 til 3000, idet det er foreskrevet, at portionerne skal være 
af en sådan størrelsesorden, at det beløb, der stilles til rådighed, 
bliver til en virkelig hjælp under uddannelsen.

Skolekomedie
Den 4., 5., 6. og 7. december opførte Hg Kesselrings: Arsenik og 

gamle kniplinger. Instruktører var fru lektor Fjalland og lektor 
Vigand Nielsen. Dekorationer og teateropbygning forestodes af lek
tor M. Ernst. Overlærer fru K. Jørgensen og lærerinde fru E. Rohde 
sørgede for dragterne. Sminkør var kunstmaler H. C. Bärenholdt.

Gymnasiets lejrskoler
I slutningen af september og begyndelsen af oktober var Ig på 

lejrskole på Brændtoft ved Rinkenæs i Sønderjylland. For første 
gang måtte lejrskolen gennemføres i 2 omgange således en sproglig 
og en mat.-nat.-klasse var der en uge, og de to tilsvarende klasser 
var der den følgende. Programmet var ens for de to hold. Af 
geologisk-geografiske emner blev følgende gennemarbejdet: Stage 
høj-Kiskelund (israndlinier og hedeslette), Tinglev, Jejsing, Tønder, 
Højer (hedeslette, bakkeø, marsk), Krusådal (tunneldal), regnkløfter 
ved Kollund, Smedeby Grube (ekstra-marginal smeltevandsdal), Ny- 
bøl Nor (isdæmmet sø og varvigt ler); Smøl vold og Vemming bund 
(inderlavning med rand-moræner). Af historiske emner: Broager 
kirke og mindehøj, Hærvejen, Tønder by og Løgumkloster kirke, 
Gråsten (slot og mindemur). Desuden var begge hold på Sydslesvigs
tur med besøg i Flensborg, på Lycksborg slot, ved Dannevirke, på 
Gottorp slot og i Slesvig Domkirke.

Eleverne arbejdede gruppevis og udfærdigede rapporter på grund
lag af arbejdsopgaver.

II. g .mn's ekskursion
I dagene 15-16/9 foretog Il.mn. goelogisk ekskursion til 

Fakse og Stevns. Turene foretoges pr. bus. Overnatning på vandre
hjemmet i Glumsø. Den første dag besøgtes Fakse kalkbrud og Mo
genstrup ås. Anden dag gik turen til Stevns klint, Holmegaard Glas
værk og Lellinge å.



34

Realklassernes lejrskole
I ugen 30/10 - 4/11 1961 var skolens realklasser på »Den nor

diske lejrskole« ved Hillerød, ialt 23 drenge og 24 piger.
Der arbejdedes med følgende opgaver: Landbrug (Karlebo Mølle- 

gaard), Andelsmejeri (»Toft«, Kokkedal), Teglværk (Hammersholt), 
Kirkebygningens historie (Grønholt kirke), Den danske skole (Karle
bo Centralskole) og den danske købstad (Hillerød).

Formiddagene brugtes til besøg på de pågældende arbejdsområder 
og eftermiddagene - og til dels aftenerne - til udarbejdelse af rap
porter over formiddagens studiebesøg( beskrivelser, tegninger, stati
stik m. m.). Eleverne arbejdede gruppevis på grundlag af arbejds- 
sedler.

De deltagende lærere var: Fru G. Moltke, fru E. Rohde, P. 
Jørgensen, Th. Ratner og en enkelt dag G. A. Ullerup.

2. reals lejrskole
I dagene 27/3 - 31/3 1962 var 2. real på »Den nordiske lejr

skole« ved Hillerød, ialt 6 drenge og 14 piger.
Arbejdsopgaverne var følgende: Landbrug (Karlebo Møllegaard), 

Andelsmejerier (»Toft«, Kokkedal), den danske landsby, specielt 
landsbykirken (Karlebo), og en dansk købstad (Hillerød).

Formiddagene tilbragtes på de forskellige arbejdsområder og efter
middagene og aftenerne tilbragtes på lejrskolen med udarbejdelse af 
rapporter over formiddagens arbejde (beskrivelser, tegning m. m.).

De deltagende lærere var fru G. Moltke, Th. Ratner og en en
kelt dag G. A. Ullerup.
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Beretning fra skoletandlægen
Oversigt over virksomheden i drei fra >/4 61 til x/4 62.
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Beretning fra skolelægen
Samtlige elever undersøges 1 gang årligt. Undersøgelsen omfatter 

almindelig helbredsundersøgelse, måling af højde, vægt, prøvelse af 
syn og hørelse samt tuberkulinprøve. De tuberkulinnegative tilbydes 
Calmette-vaccination, der udføres af tuberkulosestationens personale.

Røntgengennemlysning af lungerne foretages på eleverne i 4. mel
lemskoleklasse, realklassen og samtlige gymnasieklasser.

Der føres journal over hver elev. For de elevers vedkommende, 
der kommer fra folkeskolen i Helsingør eller fra anden skole, hvor
fra der kan erholdes lægejournal, fortsættes elevens tidligere journal. 
I de øvrige tilfælde opettes en ny journal, og hjemmets oplysninger 
om elevens helbredsmæssige forhold søges indhentet.

Tilsynet med eleverne har ikke undergået forandringer i årets løb.
Sundhedstilstanden mellem elevene har gennemgående været god, 

og alvorlige epidemier er ikke forekommet.

Svend K. Svensen, skolelæge.
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Årsberetning fra skolelægen

for skoleåret 1961-62

Elevantal Drenge: 211 Piger:220
Kontrolundersøgelser ................................... 9 12
Henvist til egen læge ................................... 27 22
Ikke koppevaccinerede ............................... 2 3
Ikke difterivaccinerede ............................... 5 2
Ikke polio vaccinerede ................................... 4 2
Tuberkulin positive efter nat. infection ..11 3
Calmettevaccinerede før skolegangen.......... 106 136
Calmettevaccinerede efter skolegangen .... 90 77
Tuberkulin negative ikke calmettevac.......... 4 4
Adipositas ....................................................... 1 6
Hjertelidelser ............................................... 0 0
Asthma ........................................................... 1 1
Pareser efter polio ......................  1 1
Syn nedsat. 6/18 bedste øje.......................... 0 1
Hørelsen nedsat (audiometri) ...................... 3 2
Øresygdomme ............................................... 1 0
Sukkersyge ................................................... 0 0
Farveblindhed ........................................... 16 2

Tuberkulostationen har i november 1961 undersøgt eleverne.

Der blev taget 11 skærmbilleder.

3 elever var tuberkulinnegative, heraf blev 1 calmettevaccineret, me
dens der var forbud for 2.

Dre blev ikke fundet tegn til behandlingskrævende tuberkulose.

Svend K. Svendsen.
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Karakter og vidnesbyrd
For eleverne udfærdiges periodevis vidnesbyrd og karakterer, som 

tilsendes forældrene. Karakterer gives normalt i oktober, december, 
marts og maj og vidnesbyrd i december og marts.

Meddelelser til skolen fra hjemmet bedes ikke skrevet i karakter
bogen, men meddelt ved brev.

Sammen med vidnesbyrderne i marts tilkendegives det, hvis en 
elevs standpunkt er så ringe, at den mulighed må forudses, at ved
kommende bliver oversidder i klassen.

I det tilfælde, at en elevs standpunkt efter martsvidnesbyrdene 
kendeligt svækkes, kan oversiddelsesvarsel udstedes på et senere 
tidspunkt.

Ved skoleårets slutning afholdes et lærermøde, hvor der træffes 
endelig afgørelse om elevernes oprykning. Forhandlingerne på dette 
møde, der indkaldes og ledes af rektor, foregår efter de af undervis
ningsministeriet herom fastsatte regler (som ved statens højere almen
skoler, se paragraf 14 i det i nærværende program aftrykte uddrag 
af skoleplanen). Hvis der på mødet ikke er fuld enighed om en elevs 
oprykning eller ikke oprykning, skal afgørelsen træffes på grundlag 
af en dobbelt afstemning (d. v. s. først en vejlendende afstemning, 
derpå evt. ny forhandling og endelig en bindende afstemning). I de 
tilfælde, hvor rektors stemme gør udslaget, skal han træffe sin 
afgørelse i selve lærermødet.

Som følge af ovenstående vil en bestemmelse angående oversidden 
ikke kunne ændres ved forhandling mellem hjemmet og rektor.

Om oprykning i realklassen og 1. gymnasieklasse 
og de valgfri fag i disse skoleafdelinger

Efter bestået mellemskoleeksamen har eleverne mulighed for at 
blive oprykket i realklassen eller i I. gymnasieklasse.

Realklassen er etårig og afsluttes med realeksamen. Gymnasiet er 
treårigt og afsluttes med studentereksamen.

Realklassen er den naturlige afslutning på skolegangen og fler
tallet af eksamensskolens elever. Til optagelse i realklassen kræves 
et rimeligt udbytte af undervisningen i mellemskolen.

I I. gymnasieklasse optages kun elever, der har vist anlæg for 
videregående boglig uddannelse.

Helsingør Gymnasium har to linier: 1) den nysproglige og 2) den 
matematisk-naturvidenskabelige.

I de fleste fag, f. eks. dansk, historie og fransk er undervisningen 
den samme for begge linier. Forskellen mellem linierne består 
væsenligst i, at fagene engelsk og tysk har mange timer på den 
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nysproglige linie, og fagene matematik og fysik-kemi på den mate- 
matisk-naturvidenskabelige linie.

De nysproglige elever har ikke matematik, og kun de nysproglige 
har latin.

Matematikerne har enten tysk eller engelsk. Hjemmet kan frit 
vælge mellem disse to fag, men påbegyndt undervisning i det ene 
fag kan ikke ændres til undervisning i det andet fag.

Det er normalt en betingelse for optagelse i I. gymnasieklasse 
nysproglig, at eleven har læst latin i 4. ml. En elev, der ikke har 
fået latinundervisning i 4. ml., men alligevel ønsker at begynde i I. 
gymnasieklasse nysproglig, må bestå en tillægsprøve.

Til denne prøve gives der ikke undervisning på skolen, men prø
ven kan aflægges på skolen i begyndelsen af skoleåret efter aftale 
med rektor.

I realklassen er fransk valgfrit. Det vil sige, at eleven kun del
tager i fransk, hvis hjemmet ønsker det, og skolen finder det 
forsvarligt. Skolen kan nægte at give en elev franskundervisning, 
hvis skolen mener, at eleven ikke kan følge denne undervisning med 
udbytte. Det er dog en selvfølge, at skolen kun i særlige tilfælde vil 
benytte denne ret og i det væsentlige vil rette sig efter hjemmenes 
ønsker.

De elever i realklassen, der ikke undervises i fransk, bliver under
vist i bogføring m. v.

I realklassen er de fransklæsende elever delt i to hold, et fort
sættelseshold for de elever, der allerede har haft fransk i 4. ml., og 
et begynderhold. De to hold anvender forskellige lærebøger, men 
kundskabskravene ved eksamen er efter de gældende bestemmelser 
de samme.

I almindelighed kan det tilrådes, at lade alle elever i realklassen 
deltage i franskundervisningen, og forældrene advares imod at give 
efter for elevens ønske om fritagelse, fordi faget til at begynde med 
falder eleven svært. Hvis skolen tilråder eller ser sig nødsaget til at 
beslutte, at franskundervisningen afbrydes, vil der blive sendt skrift
lig meddelelse herom til hjemmet.

Med hensyn til betydningen af at have fransk til realeksamen 
kan det f. eks. oplyses at post- og telegrafvæsenet foretrækker elever 
med fransk til realeksamen, men at det ikke er nogen absolut betin
gelse for antagelse.

I realklassen er matematik valgfrit for pigernes vedkommende. 
Det er ret almindeligt, at piger bortvælger matematik.

De piger i realklassen, der ikke undervises i matematik, bliver 
undervist i håndgerning.

Efter gældende bestemmelser er også regning valgfrit for pigernes 
vedkommende, det må dog i almindelighed stærkt frarådes at 
regning bortvælges.
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De elever i realklassen, er skal fortsætte ved en højere lære
anstalt uden at tage studenterekasmen, bør ikke udskyde fransk 
eller matematik.

I februar eller marts afholdes normalt en sammenkomst mellem 
forældre til og værger for elever i 4. mellemskoleklasserne og disse 
klassers lærere.

Mødet skal især tjene til at vejlede forældrene ved afgøreslen af 
ønske om oprykning i I. gymnasieklasse, i realklassen eller om skole
gangens ophør.

En af de følgende skoledage får eleven en blanket med hjem, 
hvorpå hjemmet skriftligt kan fremsætte sit ønske. Samtidig kan 
hjemmet tilkendegive sit ønske med hensyn til de valgfri fag i real
klassen, eller, hvis eleven skal i I. gymnasieklasses matematisk
naturvidenskabelige linie, træffe afgørelse, om eleven skal læse tysk 
eller engelsk.

Efter at skolen har modtaget meddelelse om hjemmets ønsker, vil 
disse blive behandlet på et lærerrådsmøde, og såfremt skolen mener, 
at det er tvivslomt, om hjemmets ønsker kan imødekommes, vil der 
blive givet meddelelse herom i karakterbogen i marts måned. Ende
lig afgørelse træffes på lærermødet i juni.

Om oprykning i 2. real og denne klasse
afdelings valgfri fag

I 2. real har eleverne mulighed for at blive undervist enten i 
fransk (4 ugentlige timer) eller i latin (4 ugentlige timer).

Fransk og latin er valgfri fag i 2. real. Det vil sige, at eleven 
kun deltager i latin eller fransk, hvis han ønsker det.

Hvis det viser sig, at en elev, der er begyndt på at læse latin eller 
fransk har vanskeligt ved at følge med, kan eleven fritages for faget 
efter hjemmets ønske. Ønsket om ophør må fremsættes inden 5. fe
bruar.

De elever, der ikke deltager i latin eller fransk får om muligt an
den undervisning.

Franskundervisningen i 2. real er beregnet for de elever, der skal 
fortsætte i 3. real. I 3. realklasse er fransk ligeledes valgfrit; i denne 
klasse vil eleverne blive delt i to hold, et fortsættelseshold for de 
elever, der allerede har læst fransk i 2. real, og et begynderhold. Da 
fransk er et sprog, der står dansk meget fjernere end f. eks. engelsk 
eller tysk, er det af væsentlig betydning, at eleven har to år til at 
skaffe sig kundskaber i dette fag.

Latinundervisningen i 2. real er fortrinsvis beregnet for de vor
dende gymnasieelever af begge linier, den nysproglige og den mate
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matisk-naturvidenskabelige. Kun virkelig flinke elever kan følge 
med i latin.

Latinen er en betingelse for, at en elev kan optages i 1. gymna
sieklasse på den nysproglige linie. En elev, der ikke har fået latin
undervisning i 2. real, men alligevel ønsker at begynde i 1. gymna
sieklasse, nysproglig, må bestå en tillægsprøve. Til denne prøve gives 
der ikke undervisning på skolen, men prøven aflægges på skolen 
i begyndelsen af skoleåret efter aftale med rektor.

Latinen er ikke en betingelse, men absolut tilrådelig for den elev, 
der ønskes oprykket i 1. gymnasieklasse, matematisk-naturvidenska- 
belig; dels fordi en elev derfra ikke vil være afskåret fra en even
tuel overflytning i begyndelsen af skoleåret fra 1. g. matematisk
naturvidenskabelige linie til den nysproglige linie, dels fordi latin
prøven kan træde i stedet for den latinprøve, som ellers kræves af 
studenter af den matematisk-naturvidenskabelige linie i begyndelsen 
af læge- eller dyrlægestudiet og af studenter, der ønsker at begynde 
som apotekerdisciple, ligesom latinprøven kræves for realister, der 
senere ønsker at tage adgangseksamen for at blive apotekerdisciple. 
Kendskab til latin er ønskelig for realister, der agter at blive apo
tekerassistenter og defektricer.

Da de elever, der optages i gymnasiet, normalt har læst latin, men 
ikke fransk i 2. real, er franskundervisningen i 1. gymnasieklasse på 
begge linier tilrettelagt således, at der ikke kræves forkundskaber i 
fransk.

Om oprykning i 3. real 
eller I. gymnasieklasse

Efter oprykningsprøven i slutningen af indeværende skoleår har 
eleverne mulighed for oprykning i 3. real almen (nye ordning), i 
3. real teknisk linie (nye ordning) eller i 1. gymnasieklasse (gi. ord
ning). 3. real teknisk linie oprettes ikke i 1962 på Helsingør Gymna
sium; hvis eleven gennemgår 3. real og derefter optages i 1. gymna
sieklasse, bliver det i h. t. de nye bestemmelser for gymnasiet. 3. real 
afsluttes med realeksamen, for hvilken der udstedes eksamensbevis. 
Der udstedes derimod ikke noget eksamensbevis for opryknings
prøven efter 2. real. Gymnasiet er såvel efter den gamle som efter 
den nye ordning treårigt og sluttes med studetereksamen.

Realeksamen er den naturlige afslutning på skolegangen for fler
tallet af realafdelingens elever. Til optagelse i 3. real kræves et ri
meligt udbytte af undervisningen i 1. og 2. real.

I I. gymnasieklasse optages kun elever, der har vist anlæg for 
videregående boglig uddannelse.

Helsingør Gymnasium har efter den endnu gældende ordning to 
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linier: 1) den nysproglige og 2) den matematisk-naturvidenskabelige.
Om denne ordning kan oplyses: I de fleste fag, f. eks. dansk, hi

storie og fransk er undervisningen næsten den samme for begge li
nier. Forskellen mellem linierne består væsentligst i, at fagene en
gelsk og tysk har mange timer på den nysproglige linie, og fagene 
matematik og fysik-kemi på den matematisk-naturvidenskabelige li
nie.

De nysproglige elever har ikke matematik, og kun de nysproglige 
har latin.

Matematikerne har enten tysk eller engelsk. Hjemmet kan frit 
vælge mellem disse to fag, men påbegyndt undervisning i det ene 
fag kan ikke ændres til undervisning i det andet fag.

Det er normalt en betingelse for optagelse i 1. gymnasieklasse ny
sproglig, at eleven har læst latin i 2. real. En elev, der ikke har fået 
latinundervisning i 2. real, men alligevel ønsker at begynde i 1. 
gymnasieklasse, nysproglig, må bestå en tillægsprøve.

Til denne prøve gives ikke undervisning på skolen, men prøven 
kan aflægges på skolen i begyndelsen af skoleåret efter aftale med 
rektor.

I 3. real er fransk valgfrit. Det vil sige, at eleven kun deltager 
i fransk, hvis hjemmet ønsker det.

De elever i 3. real, der ikke undervises i fransk, får om muligt 
anden undervisning.

I 3. real er de fransklæsende elever delt i to hold, et fortsættelses
hold for de elever, der allerede har haft fransk i 2. real og et begyn
derhold. De to hold anvender forskellige lærebøger, men kundskabs
kravene ved eksamen er efter de gældende bestemmelser de samme.

Med hensyn til betydningen af at have fransk til realeksamen kan 
det f. eks. oplyses, at post- og telegrafvæsenet foretrækker elever 
med fransk til realeksamen, men at det ikke er nogen absolut be
tingelse for antagelse.

I realklassen er matematik valgfrit. De elever, der bortvælger ma
tematik, får om muligt regneundervisning også i de timer, hvor de 
øvrige elever i 3. real har matematik.

De elever i realklassen, der skal fortsætte ved en højere læreanstalt 
uden at tage studentereksamen, bør ikke udskyde fransk eller mate
matik.

Hvis det viser sig, at en elev, der er begyndt at læse fransk eller 
matematik i 3. real, har vanskeligt ved at følge med, kan eleven 
fritages for faget efter hjemmets ønske. Ønsket om ophør må frem
sættes inden 5. februar.

Efter at skolen har modtaget meddelelse om hjemmets ønsker, vil 
disse blive behandlet på et lærerrådsmøde, og såfremt skolen mener, 
at det er tvivlsomt om hjemmets ønsker kan imødekommes, vil der 
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blive givet meddelelse herom i karakterbogen i marts måned eller 
begyndelsen af april. Endelig afgørelse træffes på lærermødet i 
juni.

Skolepatruljerne
I samarbejde med justitsministeriets udvalg for større færdsels

sikkerhed og det lokale politi blev der i 1952 ved skolen oprettet 
skolepatruljer, således at elever fra 1. real efter fornøden 
instruktion leder kammeraternes færden i skolens umiddelbare nær
hed før og efter skoletid. Skolepatruljerne har ingen myndighed 
overfor andre trafikanter, men har som hovedopgave at forhindre 
skolens elever i at færdes ukorrekt eller uden for de faste overgange.

Der er indledt et samarbejde med skolen ved Søndre Strandvej, 
så også denne skoles elever falder ind under færdselsreguleringen.

De deltagende elever, der har gjort tjeneste skiftevis året igennem, 
har vist stor ansvarsbevidsthed og pligtfølelse. Arbejdet ledes af 
adjunkt G. A. Ullerup.

Helsingoranersamfundet
Helsingoranersamfundet er en forening af forhenværende elever 

samt nuværende og forhenværende læere ved skolen.
Foreningens formål er periodevis at samle medlemmerne til sel

skabeligt samvær til bevarelse af forbindelsen mellem de fra skolen 
udgåede elever indbyrdes og disses forbindelse med skolen.

Foreningen har gennem en årrække foruden til andre sammen
komster hvert efterår samlet medlemmerne og elever fra skolen til et 
håndbold- og langboldstævne. Stævnet afholdes normalt den første 
søndag i oktober.

Foruden det selskabelige formål har foreningen endvidere til for
mål af sine midler at yde udgående trængende elever en foreløbig 
støtte til påbegyndelsen af deres videre uddannelse For videre at 
udbygge denne side af virksomheden tog foreningen ved skolens 
50-års jubilæum initiativ til dannelsen af Helsingoranerfonden.

Skolespareklubben
1. februar 1944 oprettedes »Skolespareklubben« i forbindelse med 

Sparekassen for Helsingør og Omegn. Enhver elev kan når som helst 
indmelde sig i spareklubben og deltage i opsparingen. Forrentningen 
er for tiden 61/2 pct. p. a. Forudsætningen for at opnå sparepræmien 
(3 pct.) er dog den, at medlemmet ikke i 3 år hæver på sin konto.
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Elever, der optages i skolen fra folkeskolen, kan ved henvendelse 
i Sparekassen for Helsingør og Omegn forvente at få tilladelse til at 
overflytte det beløb, som de har opsparet i folkeskolens spare
kasse.

Den 19. marts 1962 indestod der på skolespareklubbens konti 
83.135.

Erhvervsvejledning

I 2. real og 4. mellem klasserne er givet orientering om erhvers- 
valgets betydning, om vigtigheden af at orientere sig grundigt og om 
erhvervskartoteket og andet oplysende arbejde.

I II. g. er gennemgået de højere uddannelser og de mange erhverv, 
hvortil studentereksamen er en god start. Også her er gennemgået 
det foreliggende materiale.

For II. og III. g. arrangeredes den 10/12.62 i skoletiden møde 
med repræsentanter for Danske studerendes fællesråd. Her blev der 
gennemgået studieforhold, såvel faglige som økonomiske forhold, og 
givet en række konkrete oplysninger om de enkelte studieretninger.

Den 19. februar 1962 arrangeredes i samarbejde med den offent
lige erhvervsvejledning og folkeskolen et erhvervsoplysningsmøde 
med fagfolk.

For første gang medvirkede her også repræsentanter for de akade
miske fag. Mødet foregik på Gurrevejens skole og var velbesøgt af 
de større elever både fra folkeskolen og gymnasiet.

I en lang række enkelttilfælde har der desuden været ydet indivi
duel vejledning.

P. Vind.

Helsingør skolebio
Filmklubben »Helsingør Skolebio«, som på gymnasiet tæller 200 

medlemmer ,har for et kontingent af kr. 3,50 kunnet byde på 4 film. 
Filmene udvælges ved en konference mellem de ansvarlige lærere.

Der vistes i år:
En junglesaga.
Forsvundet i Japan.
Hvor døden venter.
Det lille tehus.
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Uddrag af skoleplan for 
Helsingør Gymnasium

Skolens art og indretning

§ 1
Helsingør Gymnasium omfatter en mellemskoleafdeling, en real

klasseafdeling og en gymnasieafdeling; den sidste er det i en 
nysproglig og en matematisk-naturvidenskabelig linie. Skolen følger 
med hensyn til arbejdsplan, ferieplan m. m. i det væsentlige statens 
højere almenskoler.

§ 2
Undervisningen er fælles for drenge og piger, og der oprettes så 

mange klasseafdelinger, at elevantallet i en mellemskoleklasse nor
malt ikke overstiger 30 og i en real- og gymnasieklasse normalt 
ikke overstiger 24

§ 3
Skolen optager elever, hvis forsørgere er bosiddende i Helsingør 

kommune, når forsørgeren fremsætter ønske derom, og såfremt eleven 
opfylder de i § 4 nævnte betingelser for optagelse For sådanne ele
ver er undervisningen gratis. Elever, hvis forsørgere er bosiddende 
i Tikøb kommune, optages i henhold til den mellem Helsingør og 
Tikøb kommune gældende overenskomst.

Andre elever kan optages i skolen, såfremt pladsen tillader det 
og mod en skoleafgift, som fastsættes af Helsingør kommune.

§ 4
Optagelse kan ske efter forudgående prøve.
Alle optagelssprøver afholdes på Helsingør Gymnasium og ord

nes dette i overensstemmelse med de regler, der gælder for opta
gelse i statens højere almenskoler.

Optagelse i 1. mellemskoleklasse af elever fra Helsingør Folke
skole kan dog efter rektors bestemmelse ske uden prøve, når eleven 
fra folkeskolen medbringer et vidnesbyrd, hvoraf fremgår, at fol
keskolen skønner, at eleven opfylder de i kgl. anordning af 19. jan. 
1903 fastsatte betingelser, samt at eleven iøvrigt opfylder de i lov 
af 24. april 1903 IV § 14 fastsatte almindelige betingelser.

Det forudsættes, at en elev, der er optaget i mellemskolen, gennem
går hele mellemskolen og underkaster sig mellemskoleeksamen.
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Lærerrådet
§ 12

Lærerrådet, der består af rektor, skolens faste lærere og timelærere, 
vælger af sin midte en formand, der i forhandlinger med skolemyn
dighederne repræsenterer lærerne.

§ 13
Den årlige fordeling af undervisningsfagene foretages af rektor, 

der forud forhandler derom med skolens lærerråd. Fordelingsplanen 
indsendes til skolekommissionen og undervisningsinspektørens god
kendelse.

§ 14
Elevernes opflytning i en højere klasse afgøres i lærerrådet under 

iagtttagelse af de regler, der gælder fo skolerådene ved statens højere 
almenskoler.

Skolepenge
Vedrørende udenbys-boende elevers betaling for undervisning i 

Helsingør Gymnasium kan det meddeles, at skolepengene for skole
året 1959/60 udgjorde:

For elever i mellemskolen og realklasserne pr. elev 639,00 kr.
For elever i gymnasieklasserne pr. elev 830,00 kr.
Disse beløb indbetales til kæmnerkassen i 11 månedlige rater.

Ordensregler
for

Helsingør Gymnasium
i.

Eleverne møder på skolen senest 2 minutter før første skoletimes 
begyndelse. Er en elev undtagelsesvis forhindret i at møde til den 
fastsatte tid, medbringes så vidt muligt skriftlig meddelelse fra 
hjemmet.

2.
Eleverne samles på legepladsen og må ikke gå op i bygningerne 

for at lægge tasker eller hænge overtøj fra sig.
Kun ordensduksene må opholde sig i klasseværelserne inden første 

time.
Elever, der ankommer med tog eller rutebil mere end et kvarter 

før første times begyndelse, vil få anvist opholdsrum, men skal for
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lade dette og gå ned på legepladsen senest 10 minutter før timens 
begyndelse.

3.
Kun ordensdukse og elever med speciel tilladelse fra rektor eller 

inspektionen må opholde sig i skolebygningerne i frikvartererne.

4.
Elever, der af helbredshensyn ikke kan tåle at opholde sig på 

legepladsen i frikvartererne, må medbringe skriftlig meddelelse fra 
hjemmet herom.

Af hygiejniske grunde henstilles det, at forældrene ikke sender 
forkølede børn i skole, før de kan tåle at færdes i fri luft i frikvar
tererne.

5.
Al cykling på skolens grund og ud og ind gennem indkørslen til 

skolen er forbudt.
6.

Penge og værdigenstande må hverken efterlades i overtøj eller 
klasseværelser, men kan afleveres til opbevaring hos inspektionen, i 
gymnastiktimen til gymnastiklæreren.

Gymnastiktøj, - sko, håndklæder o. lign, skal være forsynet med 
navn eller mærke efter faglærerens bestemmelse.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkommet tøj, værdigen
stande, penge, cykler eller andre private ejendele.

7.
Al beskadigelse af skolens materiel, bøger og andre ejendele, der 

sker forsætligt eller skyldes grov uagtsomhed, må erstattes af den 
skyldige.

Alle bøger skal være forsynet med omslag med navn.
Enhver beskadigelse skal straks meldes til rektor eller inspek

tionen.
8.

Al handel og alt spil om penge på skolen er forbudt. Ingen ind
samling til gaver eller i andet øjemed må finde sted uden rektors 
tilladelse.

9.
Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller 

inspektionens tilladelse. Bliver en enkelt elev hjemsendt fra skolen 
medbringer han (hun) en trykt blanket med angivelse af grunden 
til og klokkeslet for hjemsendelsen. Denne blanket skal med foræl
dres eller værges underskrift afleveres på rektors kontor ved tilbage
komsten til skolen. Hvis fraværelsen har varet ud over hjemsendel
sesdagen, bør det anføres på blanketten.
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10.
Hver klasseafdeling har sin ordensduks. Som sådan fungerer skif

tevis enhver af eleverne 2 uger ad gangen, første uge som hjælpe
ordensduks. Ordensduksen henter inden første times begyndelse lek
tiebogen hos inspektor og afleverer den samme sted efter skoledagens 
slutning. Ordensduksen samler de skriftlige arbejder og afleverer 
dem til læreren efter nærmeren anvisning. Ordensduksen bringer lek
tiebogen til eftersyn på rektors kontor kl. 12.

11.
En elev, der af helbredshensyn ønskes helt eller delvis fritaget for 

gymnastik, boldspil eller svømning, må derom medbringe skriftlig 
begæring fra hjemmet. Dog kræves der lægeattest, hvis fritagelsen 
skal gælde længere end 1 uge. Blanketter til sådanne lægeattester 
udleveres på rektors kontor.

Hjemmet bør meddele skolen, hvis en elev lider af sygdomme eller 
skrøbeligheder, der kræver særlige hensyn eller særlig opmærksom
hed fra lærerens side. Ligeledes bør det straks meddeles skolen, hvis 
der i hjemmet opstår smitsomme sygdomme.

12.
Når en elev udebliver fra skolen på grund af sygdom eller af 

anden lovlig årsag, må der snarest muligt sendes rektor skrift
lig meddelelse, hvis fraværelen forventes at blive af længere varig
hed.

Til fritagelse af en hvilkensomhelst anden grund må der, når 
ikke ganske særlige forhold foreligger, i forvejen af vedkommende 
elevs forældre eller værge indhentes tilladelse hos rektor, men skolen 
venter, at man aldrig af hensyn til en almindelig fornøjelse tager 
anledning til at begære frihed.

Elever, der er fritaget for deltagelse i gymnastikundervisningen, 
skal normalt overvære denne også i sådanne tilfælde, hvor den fin
der sted i første og sidste undervisningstime. Kun med rektors eller 
gymnastiklærerens særlige tilladelse kan denne regel fraviges.

Når en elev skal forberedes til konfirmation, må der forud gøres 
anmeldelse herom til rektor.

13.
Enhver elev skal ved sin tilbagekomst til skolen medbringe skrift

lig meddelelse om fraværelsens længde og årsag. Meddelelsen afleve
res på rektors kontor i 9-frikvateret.

14.
Blandt andet af hensyn til forbindelsen mellem skole og hjem 

bør ændringer af adresse og evt. telefonnummer omgående meddeles 
skolen.

Har elevens forsørger (indehaver af forældreretten) anden adresse 
end eleven selv, må begge adresser meddeles skolen.
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Lærerudvekslingen
mellem Högre allmänna läroverket för gossar og Högre allmänna 
läroverket för flickor i Hälsingborg og skolen her er blevet fortsat i 
dette skoleår. Skolen bringer de fra begge sider deltagende lærere 
og lærerinder sin tak.

Børnebiblioteket 
og humanistisk laboratorium

Mellemskoleeleverne har daglig lejlighed til at låne børnebøger, 
såvel skønlitterærer som faglige, på skolens bibliotek. Og forældrene 
bedes forstå, at det er gavnligt for læsefærdighed og læselyst i det 
hele taget, at børnene bruger skoleårene til at tilegne sig megen litte
ratur også uden for skolens obligatoriske arbejde.

Der sker i disse år en udvidelse af bibliotekets rammer og bog
bestand med henblik på den fornyelse i gymnasieundervisningen, 
som består i, at eleverne i højere grad forventes ved egen udvidet 
læsning at skaffe sig indsigt i de fag, de undervises i.

Lærerne kan således få værker anskaffet til skolebiblioteket som 
de skønner nødvendige for at gennemføre laboratoriemæssig gen
nemgang af undervisningsstoffet.

I geografi- og naturhistorielokaler samt biologisk laboratorium er 
opstillet den herhørende del af bogsamlingen.

Denne ordning er baseret på, at Nordsjællands Centralbibliotek - 
efter skolebibliotekarens forslag — anskaffer de nødvendige bøger og 
anbringer dem som depotlån i skolens bogsamling. Dog er det en 
forudsætning for ordningens fortsættelse, at der snarest muligt ind
rettes et bibliotekslokale, som ikke samtidig tjener til klasseværelse.

Årets idræt
I sommerferiens tre første uger til 15/7 var der dagligt frivillig 

svømmeundervisning på svømmestadion; der var såvel begynder
svømning som svømning for viderekomne under ledelse af P. Jør
gensen og V. Skovby. Der deltog 59 elever.

I tiden fra skoleårets begyndelse til regionsstævnet den 21. sep
tember afholdtes frivillig træning i atletik for drengene, og pigerne 
har i samme tidsrum haft langboldtræning.

Der blev aflagt følgende prøver i atletik (skoleidrætsmærker): 4 
bronce, 12 sølv, 17 guld, 17 sølv m. emalje og 13 guld med emalje.
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Undervisningen i atletik i gymnastiktimerne afsluttedes med 
klassemesterskaber, og den 12. september afholdtes de årlige skole
mesterskaber, der samtidig var udtagelseskampe for deltagelse i re
gionsstævnet.

Årets mestre i de 4 grupper blev:
Gr. I (18 årige): Morten Katholm (9,3 på 80 m-skolerekord), 

Claus Gress (Igd. 6,23 og spyd 48,22), Benny Andreasson (højde 1,75 
- skolerekord), Ole Bjørn Andersen (11,55 i kugle 5,5 kg).

Gr. II (17 år): Carsten Bengtsson (9,8 på 80 m), Steen Kallen
bach (5,84 i Igd. og 1,50 i højde), Jørgen Bertelsen (10,33 i kugle, 
5,5 kg) og Jens Jørgen Petersen (42,56 i spyd).

Gr. III (16): Jesper Blou (10,6 på 80 m og 5,16 i Igd.), Jan 
Johansen (1,50 i højde), Jens Ring (10,81 i kugle, 4,5) og Erik 
Trolle (41,48 i spyd).

Gr. IV (15 år og derunder): Niels Tamborg (10,4 på 80 m), Arne 
Jensen 4,88 i Igd. og 11,58 i kugle), Steen Nielsen (1,50 i højde) og 
Bertil Nielsen (46,07 i spyd).

40 af skolens elever deltog i regionsstævnet, region V, i Holte med 
Birkerød Statsskole som arrangør torsdag den 21. september.

Gymnasierne fra Birkerød, Helsingør, Frederiksborg, Holte, Rung
sted og Virum deltog. Det blev Frederiksborg, der vandt Gr. I og 
Virum vandt Gr. III, og disse skoler repræsenterede regionen ved det 
efterfølgende finalestævne i Sønderborg, hvor Frederiksborg blev nr. 
2 og Virum nr. 5.

For det 20. nordsjællandske langboldstævne den 15. september 
1961 var Lyngby arrangør. Der var deltagelse fra Birkerød, Hel
singør, Hillerød, Holte, Rungsted, Lyngby og Virum.

I tiden efter regionsstævnet og til 1. november var der frivillig 
håndboldtræning. Træningen afsluttedes med en skoleturnering.

Helsingoranersamfundets lang- og håndboldturnering afholdtes 
søndag den 8. oktober på skolens sportsplads og på skolens lege
plads. Der deltog 22 årgangshold og tre skolehold i håndbold. Et af 
skolens hold vandt (II G holdet). I langbold deltog 8 hold og fi
nalen stod mellem kombineret hold af realister og studiner 1956-59 
og skolens II G, der vandt.

Vinteren igennem fra 1. november og skoleåret ud arrangeres der 
om fredagen håndboldtræning i Sportshallen kl. 14-15 for gymna
sium og realklassen og 15-16 for 4. mellem og nye realklasser. Ons
dag kl. 14—15 på skolen i Volley-ball.

Mandag den 2. april havde Hig gymnastikopvisning af årets ar
bejde i gymnastiksalen.
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Glauks
Foråret 1961.

12/5 Afslutning. Kgl. skuespiller Søren Weiss underholdt.

Efteråret 1961.
1/9 Generalforsamling.

22/9 Forfatteren Finn Gerdes læste op af egne værker.'
6/10 Filmsaften: »Oliver Twist«.

13/10 Efterårsbal.
21/10 Politisk orientering om Berlin.

3/11 »Moderne jazz«. Foredrag af Børge Roger Henriksen.
16/11 Foredrag om Edward Munch ved lektor Dalhoff.
22/11 Mindeaften for lektor Chr. Friis Sørensen med oplæsning af 

forfatteren Ole Juul.
16/12 Afslutning. Skuespillerinde Jytte Møller underholdt.

Foråret 1962.
17/1 Generalforsamling.
1/2 »Bag jerntæppet i den tyske østzone«. Foredrag af redaktør 

Hans Riitting.
21/2 Forårsbal.
26/2 »Løvejagt på Elleore«. Film med efterfølgende foredrag om 

moderne filmkunst.

Gymnasiets skakklub
Klubben blev startet 1958. Ved udgangen af sæsonen 1961-62 

havde den 20 aktive medlemmer, omfattende elever fra alle skolens 
klassetrin. Der spilles 1 eftermiddag om ugen fra september til april.

Klubben deltog i Nordsjællands Skakunions holdturnering og 
vand i G-rækken. Klubben deltog også i Dansk Skak Unions Gym- 
nasieturnering i februar-april 1962 og vandt landsturneringen.

Klubbens formand er adjunkt G. A. Ullerup.
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De i skoleåret 1961—62 
gennemgåede pensa

Mellemskolen

Religion
Kirkesalmebogen — Det nye Testamente.
Bentzen, Glahn og Frigast-Hansen: Israels folk — Jesus og hans apostle.
Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Sv. Aage Berg og Erling Hansen: Vor kristne tro.

1. real. Jesus og hans apostle: s. 88-119 og Apostlenes gerninger. - 
Salmegennemgang.

4. mellem, a. Bentzen, Glahn og Frigast Hansen: Jesus og hans 
apostle. — Tolderlund-Hansen: Kirken i dag. — Apostlenes 
gerninger.

b og c. Kirkens styre og arbejdsformer, retninger og andre tros
samfund.

d. Bentzen, Glahn og Frigast Hansen: Israels folk. - Tolder
lund-Hansen: Kirken i dag.

Dansk
Hans J. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog III, IV. — Ottar Jensen: 
Dansk grammatik og Analysestykker — Ida Falbe Hansen og Keller: Svenske 
læsestykKer — E. Jensen og A. Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk analyse — 
P. Christensen: Svensk læsebog (22. udg.) — Roikjær: Svensk læsning for Mellem- 
lemskolen (2. udg.) — Sigurd Müller: Den nordiske mytologi — Leif Busk: 
Sproglig forståelse.

1. real. a. Dansk læsebog III. - G. Gunnarsson: Edbrødre. -Ottar 
Jensen: Dansk grammatik og Analysestykker. - F. Roi
kjær: Svensk læsning.

b. Dansk læsebog III. - B. Bjørnson: En glad gut. — Ottar 
Jensen: Dansk grammatik og Analysestykker. - F. Roi
kjær: Svensk læsning.

c. Dansk læsebog III. — Jensen og Noesgaard: Øvelsestykker 
i dansk analyse. — F. Roikjær: Svensk læsning.

d. Dansk læsebog III. - Ottar Jensen: Dansk grammatik og 
Analysestykker. — Falbe Hansen og Keller: Svenske læse- 
stykker.

2. real Dansk læsebog III: s. 72-73, 117-134. - Dansk læsebog 
IV: s. 77-78, 98-131, 137-144, 162-188, 192-201, 208- 
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233,236-264. - C. Hostrup: Genboerne. - Ottar Jensen: 
Dansk grammatik og Analysestykker. — Jensen og Noes- 
gaard: Skriftlig dansk. - Leif Busk: Sproglig forståelse. - 
P. Christensen: Svensk læsebog: s. 40-47, 62-64, 64-68, 
118-131.

4. mellem. Dansk læsebog IV. - a. G. Gunnarsson: Edbrødre og 
Müller: Den nordiske mytologi. - b, c og d: Hostrup: Genboerne.

Svensk: a, b og c: Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestyk- 
ker. - d. F. Roikjer: Svensk læsning for mellemskolen.

Til eksamen opgives :
a. Gunnarsson: Edbrødre. - Dansk læsebog IV: s. 98-131, 137- 

158, 161-188, 193-204, 206-207, 208-234, 235-275.
b og d. Hostrup: Genboerne. - Dansk læsebog IV: s. 10-27, 77-78, 

98-122, 125-127, 173-189, 202-203, 208-218, 224-233, 236- 
252, 265-275, 276-294.

c. Hostrup: Genboerne. - Dansk læsebog IV: s. 33—43, 46-57, 77- 
95, 98-127, 145-152, 173-189, 202-203, 208-218, 224-233, 
236-252, 265-275.

Svensk:
a. Side 20-25, 26-37, 69-73, 104-106, 112-116.
b. Side 37-40, 46-56, 60-69, 112-116.
c. Side 20-40, 47-56.
d. Side 25-32, 54-55, 75-79, 80-82, 83-87, 88-92.

Engelsk
O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen III og IV. — 
C. E. Eckersley: Recollections and Adventures. — G. C. Thornley: Who did 
it first? — C. E. Eckersley: Essential English 2 og 3. — H. V. King: The 
Verb Forms of English.. — Brier og Young: The Tortoise 3 og 4. — C. E. 
Eckersley: An everyday English Course. — N. og G. C. Thornley: Two Dresses. 
— G. C. Thornley: The Hand of the Law. — Ring Hansen og Mouridsen: Eng
lish of to-day 2 og 4.

1. real. a. C. E. Eckersley: An Everyday English Course. - N. og 
G. C. Thornley: Two Dresses.

b. C. E. Eckersley: Essential English 2. — Brier og Young: 
The Tortoise 3. - Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
III.

c. C. E. Eckersley: An Everyday English Course. N. og 
G. C. Thornley: Two Dresses. - G. C. Thornley: The 
Hand of the Law.

d. Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day 2. — 
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen 
III. — Dickens (v. Michael West): David Copperfield.
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2. real. Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day 4.

Til eksamen opgives
Stk. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 17, 18.

4. a. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. mellemskolen IV. - 
C. E. Eckersley: Recollections and Adventures. - G. C. Thorn
ley: Who did it first?

b. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV. - 
C. E. Eckersley: Essential English 3. - C. G. Eckersley: Re
collections and Adventures. — G. C. Thornley: Who did it 
first? - H. V. King: The Verb Forms of English.

c. Brier og Young: The Tortoise 4.
d. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. mellemskolen IV.

Til eksamen opgives:
a. Engelsk IV: Stk. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 27, 28, 29, 

30. Recollections: Side 71-78.
b. Engelsk IV: Stk. 28, 29 og 30.

Recollections: side 71-78.
Essential English: Side 1-5, 9-12, 15-16, 25-30,43-49, 68-72, 
80-81, 99-103, 112-117, 137-141, 150-152, 163-170, 182-189.

c. The Tortoise: Stk. 36-44, 46-52, 54-66, 74-82.
d. Engelsk IV: Stk. 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 

27, 30.

Tysk
C. Hansen-Christensen og Sv. Brüel: Mellemskolens Tyskbog I—III. — Wiggers- 
Schmidt, Hasselriis og Mogensen: Tysk: I, II, III — Honken og Stenbjerre: Tyske 
stiløvelser. — Kästner: Emil und die Detektive. — Nydahl: Wir lesen Deutsh 2. 
— Kellermann: Der Tunnel. — Th. Storm: Paul Puppenspieler. — Kästner: 
Drei Männer im Schnee. — Das Nibelungenlied (på prosa). — Wassermann: 
Das Gold von Caxamalca. — Die Siegfriedsage (nacherzählt). — Die Parzivalsage 
nacherzählt. — Schulz—Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer.

1. real. a. og d. Hansen- Christensen og Brüel: Mellemskolens tysk
bog II. — Houken og Stenbjerre :Tysk stiløvelse.

b. Hansen Christensen og Brüel: Mellemskolens tyskbog II: 
s. 1—25. - Kästner: Emil und die Detektive. — Nydahl: Wir 
lesen Deutsch 2. — Wiggers Smith m. fl. II: stk. 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 32, 34. - Houken og Stenbjerre: 
Tysk stiløvelse.

c. Wiggers Smith m. fl.: Tysk I.- Kellermann: Der Tunnel. - 
Th. Storm: Paul Puppenspieler.-Houken og Stenbjerre: Tysk 
stiløvelse.

2. real. Wiggers Smith m. fl.: Tysk II. - Wiggers Smith m. fl.: Tysk 
III. stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14. -Kästner: Drei Männer im 
Schnee. — Das Nibelungenlied nacherzählt. — Houken og Sten
bjerre: Tysk stiløvelse.
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4. a. K. Wiggers-Smith m. fl.: Tysk 3. - Wassermann: Das gold von 
Caxamalca.

b. Kästner: Die verschwundene Miniatur. — Die Siegfriedsage 
nacherzählt. - Die Parzivalsage nacherzählt.

c. Hansen-Christensen og Brüel: Mellemskolens Tyskbog III: 
s. 1-92.

d. Hansen-Christensen og Brüel: Mellemskolens Tyskbog III. - 
Schulz-Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer.

Til eksamen opgives:
a. Stk. 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 

35, 37, 39, 41, 42.
b. Die verschwundene Miniatur: s. 16-40.

Die Siegfriedsage: s. 47-66.
Die Parzivalsage: s. 16-21, 31-36.

c. Tyskbog III: stk. 25-35, 38-50, 56-67, 75-77.
d. Tyskbog III: stk. 56-71. - Deutche Sprachlehre: Abschnitt: 

HA, E, 12 A, 13A, 14A, E, 16A, E, 18A, 19A, 20A, E, 
21A, 22A, E, 23A, 24A, E, 25A, E.

Historie
1. real, a, b, c, d. På grundlag af L. Schmidts lærebog i historie for 

mellemskolen I er verdenshistorien læst i perioder op til refor
mationen.

2. real. På grundlag af L. Schmidts lærebog i historie for mellem
skolen II er verdenshistorien læst i perioder op til 1950.

4. mellem: Schmidt: Lærebog i historie II: (18. udg.) 1815-1939. 
(s. 170-280).

Til eksamen opgives: Det læste.

Geografi
Bruun og Bocher: Geografi for Mellemskolen I-II — C. C. Christensen: 
Geografi for Mellemskolen I-II — Krogsgaard og Christensen: Atlas for mel
lemskolen.

1. real. Hellner: Jorden og mennesket.
2. real. Nygaard, Jørgensen og Nørlyng: Geografi for realafdelin

gen: Fra kulturplanter og bogen ud.
4. a, b og c: Bruun og Bücher: Geografi for mellemskolen II.
4. d. C .C. Christensen: Geografi for mellemskolen II.

Nordamerika, Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland.
— Den almindelige geografi.
Til eksamen opgives:
Nordamerika, Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland.
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Naturhistorie
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. — Mogens Lange: Dansk 
Flora — Lange og Leth: Zoologi I og IL

1. real. Botanik: På grundlag af bestemmelsesøvelser er gennemgået 
en række plantefamilier. - Zoologi: Padder, krybdyr, vandinsek
ter, sommerfugle, svømmefugle, orme.

2. real. Zoologi II: Forfra til mennesket.
Botanik IV. (Danmarks plantesamfund).

4. mellem. Lange og Leth: Zoologi II: Mennesket. - Botanik IV.

Til eksamen opgives:
Mennesket. - Botanik IV.

Naturlære
Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen I og II — Rasmussen og 
Simonsen: Uorganisk kemi for mellemskolen.

1. real a: Mekanik II, Lyslære. - Kemi § 43-54 incl.
b. Fysik II: Mekanik II.
Kemi: Forfra til kalk.
c. Fysik II: Mekanik II.
Kemi: Forfra til kalk.
d.: Fysik II: Mekanik II, Lyset, Lyden.

2. real: Rasmussen og Simonsen II (15. udg.): Lyslære, Elektricitet 
II og Mekanik III. Kemien.

Til eksamen opgives:
Lyslæren -4- §§ 44a, 48a, 48b.
Elektricitet II 4- §§ 80-83.
Mekanik III 4- §§ 90a, 94-96, 99-101.

4. klasse. Rasmussen og Simonsen II. (15. udg.): Lyslære, Elektricitet 
II og Mekanik III.

Til eksamen opgives:
Lyslære 4- §§ 44a, 48a, 48b.
Elektricitet II 4- §§ 80-83.
Mekanik III 4- §§ 90a, 94-96, 99-101.

Regning og matematik
Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen II—IV — Vilh. A. C. Jensen: Geometri 
for mellemskolen — Vilh. A. C. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for 
mellemskolen — Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. — Nygaard og 
Vester-Petersen: Regning og matematik for realafdelingen.

1. real, a, b og d. Nygaard og Vester-Petersen: Regning og matema
tik for realafdelingen 1.
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c. Nygaard og Vester-Petersen: Regning og matematik for 
realafdelingen 1. - Pihl og Ring: Regnebog III.

2. real. Pihl og Ring: Regnebog IV. - V. A. C. Jensen: Aritmetik 
for mellemskolen: § 65-82. - Juhl og Rønnau: Geometri for 
mellemskolen: § 60-98.

4. mellem. Pihl og Ring: Regnebog IV. - Aritmetik: V. A. C. Jen
sen: Aritmetik f. msk. § 64-89. - Geometri: Juul og Rønnau: 
§ 114-157.

Til eksamen opgives: 
Det læste.

Latin
Kr. Mikkelsen: Latinsk Lærebog.

4. mellem. Afdeling I og afdeling II til kap. XXXIII incl.

Til eksamen opgives:
Afdeling II. Kap. I-XXXIII incl.

Fransk
4. mellem og 2. real. Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk begynder

bog.

Til eksamen opgives:
Stk. 23-26, 28-33, 36-43, 45 og side 55-59, 71-81.

Skrivning
2. real. Handelskorrespondance.
4. klasse. Bogføring.

Tegning
1. real: Tegning efter fritstående modeller. Farvelægning med akva

relfarver, farveblyanter, pastel- og oliekridt og tusch. Linole
umssnit.

Håndgerning
1. real. Syning af bluse og nederdel.
4. mellem. Efter håndarbejdsplanen for de højere skoler.
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Realklassen
Å. Bundne fag

Dansk
Hans J. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog V — O. Lange: Øvclsesstykker 
til dansk analyse og tegnsætning — Ottar Jensen: Dansk grammatik og Analyse
stykker.

Af litteratur er gennemgået:
Læsebogen: Udvalgte stykker. - Nogle værker læst for klassen. 

Ra. Holberg: Jeppe på Bjerget. - G. Gunnarsson: Edbrødre.
b. Martin A. Hansen: Martin A. Hansen fortæller. - Jacob Knud

sen: Den gamle Præst.
c. Wessel: Kærlighed uden Strømper. - Holberg: Mascarade.

Til eksamen opgives:
a. Holberg: Jeppe på Bjerget. - Gunnarsson: Edbrødre. - Læsebog 

V.: s. 8-12, 15-19, 32-35, 58-67, 78-80, 80-81, 86-89, 90, 
90-94, 102-108, 157-162, 171-173, 182-186, 196-200, 202, 
236-247, 273-281, 304-305.

b. Martin A. Hansen fortæller. - Jacob Knudsen: Den gamle 
Præst.-Læsebog V: s. 8-12, 15-19, 32-35, 58-67, 78-81, 90-94, 
102-108, 171-173, 182-186, 196-200, 248-260, 273-281, 284- 
289, 331-332, 333-334.

c. Wessel: Kærlighed uden Strømper. - Holberg: Mascarade. - Læse
bog V: s. 24-29, 34-35, 38-50, 78-81, 102-108, 120-144, 150- 
162, 171-173, 212-222.

Engelsk
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen — Kindt Jensen: Engelske 
stiløvelser for realklassen — Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day V. 
— Brier og Young: The Tortoise V.

Ra. Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day V.
b. Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day V.

Brier og Young: The Tortoise V.
c. Ring Hansen og Mouridsen: English of to-day V.

1 ugentlig oversættelsesstil.

Til eksamen opgives:
Ra. English of to-day V: s. 7-17, 24-39, 45-52, 76-96, 99-112.

b. English of to-day V: s. 85—95. - The Tortoise V: stk. 1, 3, 
5, 7 og 20.

c. English of to-day V: s. 7-17, 39-69, 85-99, 105-112.
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Tysk
Kaper: Sproglære — Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser — Hanscn-Christen- 
scn og Brüel: Realklassens tyskbog.

Ra. Tyskbogen og Kästner: Die verschwundene Miniatur, 
b. Tyskbogen.
c. Tyskbogen s. 1-108.

Til eksamen opgives:
Ra. Tyskbogen: stk. 2-16, 19-24, 26-34 (-4- 29), 35-36, 39-56 

(4- 48,49), 68.
b. Tyskbogen: stk. 2-16, 19-24, 26-28, 30-31, 33-36, 39-56.
c. Tyskbogen: stk. 2-16, 26-36, 39-56, 68-72.

Historie
Ra., b og c. Kierkegaard m. fl.: Borger og samfund. - Streble: Tre 

Imperier (U.S.A, og Rusland).

Til eksamen opgives: Det læste.

Naturlære
K. W. Norbøll: Varmelære: § 1-20 (til tillæg I). - Samme: Elektri

citetslære: til tillæg I.

Til eksamen opgives:
Rabc: Varmelæren til tillæg I. — Elektricitetslæren til tillæg I, und

tagen §§ 15, 16, 25, 26, 29, 34, 35 og 36.

Naturhistorie
Mogens Lund: Biologi for realklassen.

Til eksamen opgives: Det læste.

Geografi
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

Til eksamen opgives: Det læste med enkelte overspringelser.
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B. Valgfri fag
Fransk

Ra, b og c. 1-årigt hold: Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk begyn
derbog (1953) Stk. 23-26, 28-33, 36-43, 45 og side 55-69, 71- 
81, 94-104.

Ra, b og c. 2-årigt hold: Bruun og Roskjær :Fransk for begyndere. 
Forfra - s. 75, s. 79-83, 86-92.

Til eksamen opgives:
Ra, b og c. 2-årigt hold: Fransk begynderbog: Stk. 23-26, 28-33, 

36-43, 45, side 55-69, 71-81, 94-104.
Ra, b og c. 2-årigt hold: Fransk for begyndere: stk. 29—44 incl., 

51-68, 69-75, 79-83, 86-92.

Regning og matematik
C. C. Andersen: Aritmetik og regning for realklassen. - Vilh. A. C. 

Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for realklassen. - 
H. C. Christiansen: Opgavesamling C. - Erlangs logaritmetavle 
B.

Praktisk regning for piger
C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Praktisk regning for 

piger.
H. C. Christiansen: Opgavesamling C.

Bogholderi og regnskabsføring
Elever, som ikke læser fransk

Jensenius Klit: Bogføring A. - Breve og ansøgninger.

Håndgerning
Piger, der ikke læser matematik.

En kjole.
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Gymnasiet
A. Begge linier

Religion
I. g. Udv. stykker af Gammel Testamente. - Kirkelig kunst.

11. g. Sociale og religiøse forhold på Jesu tid. - Udv. tekster fra 
Kirkens historie. — Buddhismen.

III. g. Religionspsykologi. - Frikirker og sekter i Danmark. - Sø
ren Kierkegaard.

Dansk
V. Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur (ved E. Borup Jensen) — Knud 
Jensenius: Dansk litteraturhistorie — H. Karlsson: Dansk grammatik for gym
nasiet. — Ferlov, Monrad Møller og Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk 
litteratur for gymnasiet (1954) — Sv. Norrild: Dansk Litteraturhistorie.

I ns. a. Det 18. årh. med tilsvarende prøver efter litteraturudvalget. 
Værker: Holberg: Erasmus Montanus. Grammatik. Ca. 25 
sider svensk.

1. ns. b. Norrøn digtning. Dansk litteratur til Oehlenschläger. Til
svarende prøver efter litteraturudvalget. - Hovedværker: 
Folkeviser. - Holberg: Erasmus Montanus. — Wessel: Kier
lighed uden Strømper. - Grammatik: Fonetik og beg. af 
grammatik. — Ca. 70 sider svensk og norsk.

I. mn. x.: Norrøn digtning, dansk litteratur fra runer til Johs. Ewald. 
Tilsvarende prøver efter litteraturudvalget. Værker: Hol
berg: Erasmus Montanus. - Wessel: Kærlighed uden Strøm
per. Grammatik: s. 1—50. - Svensk: ca. 35 sider.

1. mn. y: Norrøn digtning og dansk litteratur til og med folke
viserne, tilsvarende prøver efter litteraturudvalget. - Vær
ker: Gunlaug Ormstunge. - Grammatik: s. 1-25. - Svensk: 
ca. 30 sider.

II. ns. a og b: Dansk litteratur fra oldtiden til Holberg og indled
ning til naturalismen med tilsvarende prøver efter litteratur
udvalget. - Værker: J. P. Jacobsen: Niels Lyhne.

II. mn. X.: Fra Holberg til og med Oehlenschläger med litteratur
prøver. - Værker: Ewald: Fiskerne. - Wessel: Kærlighed 
uden strømper. - Oehlenschläger: St. Hansaften-Spil. - 
Grammatik: § 61-79. — Svensk: 35 sider.

II. mn. y.: Dansk litteratur fra Oehlenschläger til naturalismen med 
tilsvarende prøver. — Værker: P. M. Møller: En dansk stu
dents eventyr. - Blicher: En landsbydegns dagbog. - Udvalg 
af H. C. Andersens eventyr. - Grammatik. — Svensk ca. 30 
sider.
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III. ns. Dansk litteratur fra Paludan-Miiller til nutiden med til
svarende prøver.
Værker: Wessel: Kærlighed uden Strømper. Oehlenschläger: 
St. Hansaften-Spil. Blicher: En Landsbydegns Dagbog. P. 
Møller: En dansk Students Eventyr. Abell: Anna Sophie 
Hedvig. Ibsen: Et dukkehjem.
Svensk: Ca. 20 sider.
Norsk: Ca. 10 sider.

Til eksamen opgives:
I. 7. s. 12-21, 42-45, 94-98, 102-104, 131, 161-164, 176- 
180, 202-206, 221-222, 252-255, 284-286, 326-328, 
352-356, 375-376.
II. 6. s. 20-22 m, 24-25, 34-35, 40-46, 103-116, 198-211, 
227-234.
III. 9. s. 19-23, 91-95, 144-151, 235-236, 273-281, 394- 
395.
Værker: Holberg: Erasmus Montanus. — I. P. Jacobsen: 
Mogens og Fru Fønss. — Kaj Munk: Ordet.
Svensk: s. 31-32, 33 n-36, 43-47, 75-79, 92-95, 99-101, 
116-120 fo., 132-134, 145-151, 181-182, 194-197.
Norsk: s. 268-272, 321-326.

Ul. mn. x.: Falkenstjernes litteraturudvalg: I, femte udgave V: 
ver: Grundtvig: Påskeliljen. Blicher: En landsbydegns dag
bog. I. P. Jacobsen: Niels Lyhne. Ibsen: Gengangere. Bran
ner: Thermopylæ.
Svensk: 40 sider. Norsk: 25 sider.

Til eksamen opgives:
Falkenstjernes litteraturudvalg: I, femte udgave 
37-40, 113-115, 156-159, 168-175, 194-198, 230-231, 243- 
246, 276-278, 343-347, 363-365, 372-375.
II, femte udgave: 14-15, 37-38, 59-63, 115, 181-185, 204, 
231-235, 276-282.
III sjette udgave: 1-10, 25-33, 74-78, 115-116, 125-130, 
140-142, 144-147, 151-152, 157-158, 173-178, 203-204, 
207-213, 233-237, 307-308, 308-311, 318.
Jensenius: Dansk litteraturhistorie.
Hovedværker: Holberg: Erasmus Montanus. Poul Møller: 
En dansk students eventyr. H. C. Branner: Thermopylæ. 
Henry Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet. Ferlow, 
Monrad Møller og Tolderlund Hansen: Svensk og norsk 
litteratur for gymnasiet (1954): Svensk: 31-32, 33—37, 40- 
47, 49-50, 64-68, 75-79, 112-122, 132-136.
Samme bog: Norsk: 294-298, 321-323.
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Ill.mn.y.: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie. - Dansk litteratur 
fra H. C. Andersen til nutiden med tilsvarende litteratur
prøver. - Heiberg: En Sjæl efter Døden. - Paludan-Müller: 
Adam Homo. - Ibsen: Per Gynt.
Svensk og norsk: Ca. 50 sider.
H. Karlsson: Dansk grammatik f. gymnasiet.

Til eksamen opgives:
Falkenstjernes literaturudvalg I (11. udg.): Side 13—15, 44- 
46, 56-82, 96-99, 107, 122-124, 128-130, 147-151, 165-166, 
166-168, 230-231, 235-236, 250-252, 306-307, 374-375, 
394-396, 405, 406-407.
Falkenstjerne II (10. udg.): Side 7, 10-11, 11-12, 32-33, 
33, 57-61, 120-133, 170-174, 185, 190-192, 201, 204-205, 
207-212, 248-255, 263-267, 369.
Falkenstjerne III (9. udg.): Side 25-34, 50-52, 53-54, 91- 
95, 95-97, 150, 156-157, 157-160, 169-170, 186-187, 222- 
228, 249-250, 273-281, 326-339.
Hovedværker: Wessel: Kierlighed uden Strømper. - Blicher: 
En Landsbydegns Dagbog. — Bang: Ved Vejen.
H. Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet
Svensk: Side 15-19, 33-36, 62-64, 69, 92-95, 106-109, 113, 
115, 117, 132-134, 141,-145, 161-164, 188-190, 194-197, 
209-215.
Norsk: Side 264-268, 279-282, 299-304, 321-326.

Historie
Kierkegaard og Winding: Nordens historie — Andrup m. fl.: Danmarks historie 
i billeder — Kierkegaard m. fl.: Danmark i Dag — P. Munch: Verdens
historie I-IV.

I. g. ns. og mn. Munch: Verdenshistorie I-II, — Nordens historie 
til 1200. - Billeder og tekster.

II. g. ns. a: Munch: Verdenshistorie III—IV (til 1814). - Nordens 
historie: 1241—1814. — Billeder og tekster.

II. g. ns. b.: Munch: Verdenshistorie III. — Nordens historie 1241- 
1814. - Speciale.

II. g. m. x. Munch: Verdenshistorie III. - Nordens historie 1241- 
1814. - Speciale.

II. g. m. y. Munch: Verdenshistorie III-IV.-Nordens historie 1241— 
1864. — Billeder og tekster.

I løbet af de 3 gymnasieår er læst af:
III. mn. x. Munch: Verdenshistorie I-IV. — Kierkegaard og Win

ding: Nordens Historie. - Kierkegaard m. fl.: Danmark i 
Dag. — Bundgaard: Athen i Storhedstiden. - Th. A. Muller:
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Frederik den Store. - Andrup m. fl.: Danmarks historie i 
billeder. - Tabeller efter »Danmark i dag« og »Statistisk 
årbog«.
Speciale: Krogen, Kronborg og Kronborgtapeterne på 
grundlag af Weilbach: Kronborg, Wancher: Kronborg, 
Norn: Kronborgs bastioner og hans billedbog om Kron
borg, Mackeprang: Kronborgtapeter og duplikerede planer, 
uddrag og kildesteder.
Lejrskole i I. og II. g. i Sønderjylland og Stockholm. 
Museumsbesøg i Helsingør og København.

III. mn. y. Munch: Verdenshistorie I—IV. — Kierkegaard og Wind- 
ding: Nordens historie. - Kierkegaard m. fl.: Danmark i 
dag. — Fussing og Knudsen: Landbruget og bonden i 18. årh. 
- Tit. A. Muller: Frederik d. Store. - Andrup m. fl.: Dan
marks historie i billeder. - Bundgaard: Nyere tid. Lejrskole 
i I. g. i Sønderjylland og i II. g. i Stockholm.

HI. ns. Munch: Verdenshistorie I-IV. - Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie. - Kierkegaard m. fl. Danmark i dag. 
- Fussing og Knudsen: Landbruget og bonden i 18. årh. - 
Th. A. Muller: Frederik d. Store. - Andrup m. fl.-.Danmarks 
historie i billeder. - Bundgaard: Nyere tid. Lejrskole i I. g. 
i Sønderjylland og i II. g. i Stockholm.

Til eksamen opgives:
III. ns. Rom 266 f. kr. - 180 e. Kr. - Europa i korstogstiden 1100- 

1300. - Englands, Frankrigs, Tysklands, Ruslands, Amerikas 
historie 1643-1789.-Nordens historie 1660-1800.-Frankrig, 
Tyskland, England, Italien, Østrig, Rusland, U.S A. 1860— 
1939. - Nordens historie 1864-1939. - Samfundslære: Side 
15-40, 80-130, 150-157. - Tekster: Landbruget og bonden: 
Stk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. - Frede
rik d. Store: S. 72 og ud. Billeder: Andrup: nr. 193, nr. 
135 og 195 m. fl. (Kronborg), 203, 201, 202, 220. - Bund
gaard: Nyere tid: nr. 13, 18, 33, 36.

III. mn. x. Det romerske rige indtil 180 e. Kr. - Europa i kors
togstiden (ca. 1100-1300). -Kirkestriden i Tyskland (1517— 
1648). - England 1485-1789. - Danmark ca. 800-1241. - 
Norden 1660-1720. - Frankrig, England, Tyskland, Østrig- 
Ungarn, Italien, Rusland og U. S. A. 1850-1939. - 
Nordens historie 1848-1939. - Samfundslære: Kap. om er
hvervslivet, Folkestyrets opbygning, skatter. - Speciale: 
Krogen. Kronborg og Kronborgtapeterne.

III. mn. y. Rom 266 f. Kr. - 180 e. Kr. - Europa i korstogstiden 
1100-1300. - Englands, Frankrigs, Tyskland, Ruslands, 
Amerikas historie 1643—1789. — Nordens historie 1660-1800. 
Frankrigs, Tysklands, England, Italien, Østrig, Rusland,
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U. S. A. 1860-1939. - Nordens historie 1864-1939. - Sam
fundslære: Side 15-40 80-130, 150-157. - Tekster: Land
bruget og bonden: Stk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17. — Frederik d. Store: S. 72 og ud. Billeder: An
drup: nr. 193, nr. 135 og 195 m. fl. (Kronborg), 203, 201, 
202, 220. - Bundgaard: Nyere tid: nr. 13, 18, 33, 36.

Oldtidskundskab
J. A. Bundgaard: Den græske kunsts historie — Sofokles: Antigone (ved Niels 
Møller) — Euripides: Medcia (v. S. Müller og C. Thomsen) — Sofokles: 
Oidippus — Herodot: Kong Kroisus (ved Chr. Thomsen) — Homer: Odysseen 
og Iliaden (Kragelund) — Platon: Sokrates’ domsfældelse og død (ved Hartvig 
Frisch) — Græske historikere (ved Kragelund).

I g. ns. Iliaden I og VI. — Odysséen VI og IX. - Herodot: Kong 
Kroisos (v. Chr. Thomsen). Thukydid: Perikles.

nm. Iliaden I og IV. - Odysséen VI og IX.-Herodot: Kong 
Kroisos (v. Chr. Thomsen).

Il. g. Sofo kies: Antigone. - Euripides: Medeia.

I de 3 gymnasieår er læst af:
III. g.ns.: Iliaden I og VI. - Odysséen: VI og IX. - Herodots 1. bog: 

Kong Kroisos: s. XIII-XVI, 14-31, 44-51. - Græske histo
rikere: s. 38-44, 68-80. - Sokrates: Apologien. - Sofokles: 
Oidipus og Antigone.
Bundgaard: Den græske kunsts historie (1938): Bøjlekande, 
Geometrisk vase, Kleobis, Herakles, Vognstyreren, Diskos
kasteren, Det doriske tempel, Herakles metope, Doryforos, 
Hermes, Amfiteatret.

Hl. g. mn. x og y: Iliaden I og VI. - Odysséen: VI og IX. — Hero
dots 1. bog: Kong Kroisos. - Sofokles: Antigone. - Platon: 
Sokrates’ domfældelse og død. - Kunsthistorie.

Til eksamen opgives af 111 ns, mn.x. og mn.y.:
Iliaden: I. - Odysséen: VI, v. 1-331, IX, v. 105-565.
Herodots 1. bog: S. XIII-XVI, s. 14-31, 44-51.
Græske historikere: s. 38-44, 68—80.
Sokrates, Apologien. - Sofokles: Antigone.
Kunsthistorie: Bøjlekande, Geometrisk vase, Kleobis, Herak
les, Vognstyreren, Diskoskasteren, Det doriske tempel, He
rakles metope, Doryforos, Hermes, Amfiteatret.
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Fransk
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. — Sten og Hyllested: Fransk gram
matik — Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. — Brüel: Moderne 
franske skribenter. — Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. — 
L. P. Høybye: Fransk grammatik og Øvebog.

I. g. ns. a: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
b: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: Forfra-s. 74. 

A. Laugesen: Lectures faciles: s. 34—74.
mn. x: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. - 

Kryssing-Berg: A Paris.
mn.y: Bruun og Roskjær: Fransk for begynderee.
II. g. ns. a: Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg - 

Bruun og Roskjær: La France occupée et delivrée. — Høybye: 
Fransk grammatik og Fransk øvebog: stk. 1-60.
b. Bruun og Roskjær: La France occupée et delivrée: s. 

3-128.
A. Laugesen: Lectures faciles: s. 9—98.
Westman Ostrogorsky: La France. - Henriques og Wille
moes: Fransk litteratur i udvalg: s. 91-112 og 263—312. 
Sten og Hyllested: Fransk grammatik. Fransk stiløvelse 
stk. 1-64.

mn. x.: Bruun og Roskjær: La France occupée et delivrée -4- s. 34- 
45. - Henriques og Willemoes: s. 91-112, 116-127, 146-156, 
263-315.
y: Bruun og Roskjær: La France occupée et delivrée. - 

Henriques og Willemoes: s. 91-112, 116-127, 146-156, 
263-315.
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. 
Høybye: Fransk grammatik og Fransk øvebog.

III. ns. Brun og Roskjær: Fransk for begyndere. - Bruun og Ros
kjær: La France occupée (-4- side 27-49). - Henriques og 
Willemoes: Fransk litteratur i udvalg: S. 47—200, 220—263, 
312-365. - Anouilh: Antigone. - Kryssing Berg: A Paris. - 
Høybye: Fransk grammatik og Fransk øvebog.

III. mn. x. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. — Bruun og 
Roskjær: La France occupée: S. 3-92. - Henriques og Wille
moes: Fransk litteratur i udvalg: S. 47-50, 55-63, 208-220. 
— Brüel: Moderne franske skribenter IV: S. 11—44, 117-121. 
- Westman Ostrogorsky: La France. - Henriques og Wille
moes: Fransk litteratur i udvalg. S. 64-82, 91-133, 135- 
143, 146-163, 228-343. — Høybye: Fransk grammatik og 
Fransk øvebog. - Sten og Hyllested: Fransk grammatik.
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III. mn.y. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere (forskolen). - 
Bruun, Roskjær og Holst Jensen: Elementært Fransk. - Hen
riques og Willemoés: Fransk litteratur i udvalg: S. 11-39, 
55-64, 64-74, 91-112, 116-127, 135-143, 146-156, 163-176, 
184-190, 201-208, 225-228, 263-338, 365-387, Marcel Pag
nol: Fanny. - Bruun og Roskjær: La France occupée: S. 
3-23, 27-34, 49-61. - Brüel: Moderne franske skribenter 
IV: S. 11-20, 23-44, 47-56, 71-74, 117-121. - Ostrogorsky: 
La France. - Sten og Hyllested: Fransk grammatik.

B. Den nysproglige linie
Engelsk

I. g. ns. a: Extracts from 4 Modern Writers (Eng. forf. f. gym. nr. 
16): The cruel Sea, The Dean Within. - British Spirit: s. 14- 
40. — Digte: Ballads, Burns.

b. H. Helweg Møller: Modern English Omnibus. — Extracts 
from 4 Modern Writers. - The Dickens Reader. - Brier: 
Eng. stiløvelse f. gymn. stk. 1-60. - En stil ugentlig, dels 
oversættelse, dels genfortælling.

II. g. ns. a: Stigaard: The Dickens Reader. - Thackeray: Vanity 
Fair. - Galsworthy: Strife. - Albatross: Book of Verse. - 
Miller: Death of a Salesmann. - Litteraturhistorie i tilknyt
ning til de læste forfattere. - Brier: Engelske stiløvelser for 
gymnasiet. - En stil om ugen, oversættelse, genfortælling 
eller referatstil.

b. Steinbeck: The Moon is Down. - Steinbeck: Of Mice and 
Men. — The Dickens Reader. — Thackeray: Vanity Fair. — 
A Contemporary Reader. — Albatross: Book of Verse. — 
Litteraturhistorie i tilknytning til de læste forfattere. - Brier: 
Engelske stiløvelser for gymnasiet. — En stil om ugen, enten 
oversættelse, genfortælling eller referatstil.

III. g. har i de 3 gymnasieklasser læst:
Shakespeare: The Merchant of Venice. - Engelske forfattere 
for gymnasiet 14: Two Centuries: S. 30-36, 84-87. - Collins 
Albatross Book of Verse: S. 26-45, 50-53, 65ø-67m, 81- 
83m, 87n-89n, 110m, 120m-120n, 124, 142-144m, 161n- 
162n, 177-179n, 196-197m, 228-229n, 295-296n, 306-31 In, 
323-340, 361-365, 374-378, 411-412, 588-590. - The New 
Pocket Antology of American Verse: S. 152, 155m—155n, 
158ø-158m, 161ø, 162, 191ø, 200-202m. - Thackeray: Re
becca Sharp. - The Dickens Reader: S. 3-34, 50-88. - 
Aspects of British Life and Thought: S. 18—123. - Galswor
thy: Strife. - Helweg-Møller: Modern Prose II. - Sheriff: 
Journey’s End. - Somerset Maugham: Of Human Bondage.
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Til eksamen opgives:
Shakespeare: The Merchant of Venice III, 1-4, og IV, 1, - 
Two Centuries: S. 32-36, 84-87. - Collins: S. 31-35, 50n- 
51n, 142m, 295-296, 323-325, 337-340, 363-365, 374-375. 
- The New Pocket Antology: S. 200-202m. - Aspects: S. 
80-88, 109-120. - Galsworthy: Strife III. - Dickens: S. 
68-88. - Rebecca Sharp: S. 3-10, 31m-43m.

Tysk
I. g. ns. a.: Remarque: Zeit zu leben, zeit zu sterben. — Eichendorff: 

Aus dem Leben eines Taugenichts - Ring Hansen og Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: s. 1—48, 65—75. — 
Houken og Stenbjerre: Tysk stiløvelse. - Kaper: Gramma
tik.

b. Th. Mann: Buddenbrooks. - Th. Storm: Der Schimmel
reiter. - S. Sigtryggsson: Kultur und Charakterbilder. - C. 
Gad: 100 Deutsche Gedichte.-Rossen og Sigtryggsson: Tysk 
stiløvelse

II. g. ns. a: C. F. Meyer: Gustav Adolfs Page. - Schiller: Wallen
steins Tod. - Sigtryggsson: Kultur und Charakterbilder. — 
simus. - Rossen og Sig tryggsson: Tysk stiløvelse. - Kaper: 
Tysk grammatik.

b. Schiller: Wallenstein. - Walter v. Moto: Schillers Leben. - 
Rassow: Karl der Fünfte. — K. V. Østergaard: Tyske digte 
(specielt Goethe). - Houken og Stenbjerre: Tysk stiløvelse. 
- Kaper: Tysk grammatik. — En stil ugentlig.

III. g. har i løbet af de 3 gymnasieklasser læst: Carl Gad: 100 
Deutsche Gedichte side 9-12, 46-66. - Schiller: Maria Stuart. - 
Gotfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. — A. Høj- 
berg-Christensen og S. Sigtryggsson: Goethe-Auswahl, side 
7-14, 18-27, 33-64, 73-78, 118-125, 139-158. - S. Sigtryggs
son: Kultur und Charakterbilder: stk. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13. - Goethe Auswahl: Alt -4- Hermann und Dorothea, 
West-östlicher Divan. - Hans Sachs: Der farend Schüler im 
Paradis.
Læst i I. g.: Carl Gad: 100 Deutsche Gedichte: side 13—21, 
96-107. - S. Sigtryggsson: Kultur und Charakterbilder: stk. 
1, 2, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. - Th. Storm: Der Schimmel
reiter. — Ths. Mann: Tonis erste Ehe.

Til eksamen opgives:
Schiller: Maria Stuart: 16 og 7, III4, V7, 10. - Goethe Aus
wahl, side 10-14, 18-24, 33-38, 45-48, 51-53, 60-64, 74-77, 
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139-144. - 100 Deutsche Gedichte: side 9-12, 49-66. - Keller: 
Romeo und Julia auf dem Dorfe: Forfra til Die Gedanken. - 
S. Sigtryggsson: Kultur und Charakterbilder: stk. 3, 5, 7 til 
til s. 72, 10 og 12.

Latin
Saxild og Østergaard: Caesar. — Foss, Frisch, Høegh: Latinske teksthefter IV — 
Per Krarup: Romersk poesi.

I. g. s. a.: Caesar, De bello Gallico I, III, IV og VI. - Romersk 
poesi: Ovidius 5.

I. g. s. b.: Caesar, De bello Gallico I, III, IV -4- 16, 17, 18, 19 VI. 
Ovidius 5.

II. g. ns. a.: Cicero: In Catilinam I. - In Verrem: s. 41-51, 59-61. - 
Pro. Roscio.
Catullus: 1, 2, 3. - Vergilius: 2, 3. - Horatius: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 13, 14, 15.

II. g. ns. b. Karl Nielsen og Per Krarup: Cicero: Pro S. Roscio. - 
In Verren, p. 65-75. - In Catilinam, I og III.
Krarup: Romersk Poesi: Ovidius: 5.-Vald. Nielsen: Lat. Gram.

III. g. ns.: I de 3 gymnasieår er læst:
Saxild og Østergaard: Caesar: De bello Gallico: bog I, III, IV, 
V og VI.
Krarup: Romersk poesi i udvalg:
Catulus: 1, 2, 3. - Vergilius: 2, 3. - Horatius 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 13, 14, 15. - Ovidius: I, II og V.
L. Høeg: Latinsk læsebog: Cicero: In Verrem: s. 86-88, 96— 
98, 105-108, 116-117, 129-131. - In Catilinam: I.
Pro sexto Roscio: s. 5-23, 24-25, 26-27.
Augustus: Monumentum Ancyranum. - Caesar: De bello Gal
lico: II. - Cicero og Caesar (v. Hartvig Frisch): s. 20-43 -4- 
brev 12 D.

Til eksamen opgives:
Krarup og Nielsens udvalg: Cicero: In Verrem. - Monumen
tum Ancyranum. - Frisch og Høeg: Cicero og Caesar side 20- 
41. - Krarup: Romersk poesi (2. udg.): Ovid: I, II, V. — Ca- 
tul: I, II, III.

Geografi med naturlære og naturhistorie
W. Hellner: Geografi for det nysproglige gymnasium (2. udg.) — Gjellerups 
skoleatlas II. — Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi. — Kristen Simonsen: 
Biologien (ved Mogens Lund, 9. udg.).

I. g. Fysik og kemi; mineraler og bjergarter. Geologi.
II g. Geologi, klima- og plantebælter, kulturgeografi. - Øvelser 
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på målebordsplade, vejrkort og hydrotermfigurer. - Lejr
skole ved Flensborg Fjord i I. g.
Speciale Olie.

111. g. Fysiologi og Biologi. - Øvelser over mikroskopiske organis
mer. — Plantefysiologiske, planteanatomiske, histologiske 

øvelser og øvelser i organisk kemi.
Nerve-, sanse- og muskelfysiologien er behandlet mindre 
udførligt. Planteanatomien og -fysiologien mere udførligt.

Til eksamen opgives: Det læste.

C. Den matematiske-naturvidenskabelige linie
Engelsk

I. x.: Steinbeck: The Moon is Down.
Ring Hansen: On England.

I. y: Williams: The wooden horse.
Steinbeck: The Moon is Down.

11. g. x. har i de 2 gymnasieklasser læst:
The wooden horse - Ring-Hansen og Mouridsen: On England 
and the English: S. 16-24, 87-100, 122-129, 190-193, 202-217, 
226—232. — George Orwell: Animal Farm. - A. Trevelyan: The 
Fortress.

11. g. y. har i de 2 gymnasieklasser læst: English of To-day V: S. 
7-23, 45-51, 85-95,118-126. - Engelske forfattere for gymna
siet 16: Tickell: Appointment. - Ring-Hansen og Mouridsen: 
On England and the English: S. 9-48, 101-141, 167-178, 206- 
225. - Sheriff: Journey’s End.

Tysk
1. g. Schulz-Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer. - Ha

rold von Hofe: Im Wandel der Jahre.
II. g. har i de to gymnasieklasser læst: G. Keller: Kleider machen 

Leute. - Kästner: Die verschwundene Miniatur. — Ths. Mann: 
Buddenbrooks. — Stef. Zweig: Die Schachnovelle. — Nydahl le
bendige deutsche Dichtung: Knulp - Der Schimmelreiter -Un
ordnung — Fallada — Zuckmayer.
Harold von Hofe: Im Wandel der Jahre

Geografi og naturhistorie
Andersen og Vahl: Klima og plantebælter — Geologi — Hellner og Humlum: 
Geografi for Gymnasiet 2. Erhvervsgeografi — Krogh og Rehberg: Menneskets 
fysiologi — Simonsen: Biologi (ved Mogens Lund). — Gjellerus skoleatlas II.

I. g. Geologi. — Klima- og plantebælter
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II. g. Erhvervsgeografi. - Målebladsøvelser, vejrkortøvelser, hydro- 
thermfigurer. — Lejrskole ved Flensborg Fjord i I. g., ekskur
sion til Stevns og Fakse i II. g.
Udvalgte eksempler i erhvervsgeografi: Tropiske landbrugspro
dukter (Ris, Majs, Durra, Bananer, Oliepalme, Jordnødder m. 
m.) - Regionalgeografiske specialer: Sønderjylland, Afrika.

III. g. Fysiologi og biologi. - Øvelser over mikroskopiske organis
mer, plantefysiologiske og planteanatomiske øvelser. Histolo
giske øvelser og øvelse i organisk kemi. Nerve-, sanse- og 
muskelfysiologien er behandlet mindre udførligt. Planteanato- 
mien og -fysiologien mere udførligt.

Til eksamen opgives: Det læste.

Fysik med astronomi og kemi
Th. Sundorph: Varmelære (8. 9. 10. udg.) — Th. Sundorph: Lyslære (6. 8. 9. 
udg.) — Th. Sundorph: Mekanisk Fysik (8. 9. udg.) — Th. Sundorph: Elek
tricitet og Magnetisme (9. 10. udg.) — A. Østergaard: Kemi f. gymnasiet (3. 
udg.) — Barmwater: Astronomi (10. udg.)

I. g. nm. x. og y. Fysik: Varmelære. - Lyslære: til sekstanten. - 
Elektricitetslæren: Lærestof svarende til 1. afsn. af elektricitet
læren. - Kemi: I-IX og XIX-XXI

Til årsprøven opgives efter 9. udg. af varmelæren s. 8-47, 54- 
57 inkl.; af lyslæren efter 9. udg.: forfra-51 inkl. og s. 52- 
69 med enkelte forbigåelser. Elektricitetslæren: forfra-s. 38.

II. g. mn. x. og y.: Mekanisk fysik (9. udg.): Af 1. afsnit: Til 
Ækvivalensprincippet med enkelte forbigåelser. - Af 3. afsnit: 
Bølgebevægelse. Barmwater: Astronomi 10. udg. til Planeterne. 
- Elektricitetslære: Efter duplikeret hæfte: Elektrostatik. - 
Lyslære: Lysets bølgeteori

Til årsprøven opgives:
Astronomi: s. 5-15, 22-26n, 34-41.
Mekanik: s. 23-33, 54-92, 105-109.
Elektricitetslære: duplikerede hæfte side 41-60.
Kemi: X-XIV, XXII-XXVI, XXX:A-D.

III. g. Lyslære: Bølgeteori. - Elektricitet og Magnetisme: Fra elek
triske srålearter-bogen ud. - Mekanisk fysik 4- I. afs. - Astro
nomi: Fra gravitation. - Kemi: XV-XVIII, XXVII-XXX.

I løbet af de 3 gymnasieår har eleverne læst:
Th. Sundorph: Varmelære, 8., 9., 10. udgave.
Th. Sundorph: Lyslære 6., 8., 9. udgave.
Th. Sundorph: Mekanisk Fysik 8., 9. udgave.
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Th. Sundorph: Elektricitet og magnetisme 9., 10. udgave.
Eriksen og Pedersen: Astronomi 2., 4. og 5. udgave.
A Østergaard: Kemi f. gymnasiet (3. udg.) 
og udført nedenstående øvelser

III. x.:

De øvelser, hvor der er tilføjet et * opgives.
To- og treelektroderøret opgives som én øvelse.

1. Varmefylde (messing)
2. Andre varmefylder m. v.
3. Afkølingskurver.
4 Fordampningsvarme.

* 5. Damptryk.
* 6. Kogning ved lavt tryk.

7. Længdeudvidelse.
8. Lufts udvidelseskoefficient.

* 9. Ilts normalvægtfylde.
10. Ohms lov.
11. Wheatstone’s bro.
12. Strømkildes konstans.
13. E. M .K. ved kompensation.
14. Lednings evnemåling.
15. Lysets brydning i glas.
16. Prismets hovedstilling.
17. Samlelinsen.

*18. Newtons anden lov.
19. Frit fald.
20. Kræfternes parallelogram.

* 21. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent.
* 22. Vandret kast.
* 23. Harmoniske svingninger

24. Matematisk pendul.
*25. Fysisk pendul.

26. Centripetalkraft.
27. Thorons halveringstid.

* 28. Optisk gitter.
* 29. Spektroskopet.
* 30. Impedanz og frekvens.
* 31. Nernst’s love og sølvklorids opløsclighedsprodukt (rør

voltmeter)
* 32. Toelektroderør.
* 33. Treelektroderør.

34. Telekassen.
*35. Magnetvægt.
*36. Joules lov.
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III. y.
1 .-18. som x-klassen.

19. Kræfternes parallelogram.
20. Matematisk pendul.

*21. Harmoniske svingninger.
*22. Fysisk pendul.

23. Frit fald.
* 24. Vandret kast.
* 25. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent.
* 26. Magnetvægten.

27. Jerns magnetiske egenskaber.
28. Kondensatorer.
29. Ballistisk galvanometer.

* 30. Joules lov.
* 32. Optisk gitter.
* 33. Spektroskopet.
* 34. Impedanz og frekvens.

* 35. Nernst’s love og sølvklorids opløselighedsprodukt (rørvolt
meter).

* 36. Toelektroderør.
* 37. Treelektroderør.

38. Telekassen.
*) Øvelse 31 måtte udgå (Thorons halveringstid).

Til eksamen opgives:
Varmelære:
9. udg. side 25-36 (fra luftarters fortætning* til og med 
Daltons lov).
side 39-47 (fra termometre til, men ikke med varmens for
plantning).
*) Elever, der har ældre udgaver, må huske tilføjelse om iso
termer.
Lyslære:
(9. udg.) side 38-51 (fra øjet til, men ikke med terrestrisk kik
kert; synet med to øjne forbigås).
Mekanik:
(8. udg.) side 20-44 (fra kræfter under bevægelse til, men ikke 
med svingende bevægelse)
side 96—101 (fra den almindelige tiltrækning til, men ikke med 
tidevande).
Elektricitetslære:
(8. udg.) side 21-110 (fra Ohms lov til, men ikke med Ohms 
lov for en vekselstrømskreds).
132-198 (fra elektriske svingninger og ud; radiotelegrafi og 

og radiotelefoni forbigås).
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Astronomi:
(5. udg.) side 53—62 (fra Keplers love til, men ikke med per- 
tubationer).
side 84-89 (lysets aberration og fiksstjernernes afstande).

Kemi:
(3. udg.) side 11-52 n, 73-88, 108-122, 130 0-137, 148 ø- 
154 o, 169 n- 180 n.

Matematik
I. g. Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I + opgavesamling. 

II. g. Juul og Rønnau: Lærebog i matematik + opgavesamling. 
III. g. har i løbet af de tre gymnasieklasser læst: Juul og Rønnau: 

Lærebog i matematik I—III. Hyltén-Cavallius og Mejlbo: 
Differentialligninger. - Erlangs logaritmetabel C er anvendt. 
I anledning af forsøgsundervisningen med differentiallignin
ger efter teksten fra »Nordisk komité for modernisering af 
matematikundervisningen« er der dispenseret fra følgende 
dele af det anordnede pensum:
pkt. 35 (Sfærisk geometri) og pkt. 38 (plane snit i cylinder 
og kegle).

Til eksamen opgives:
Juul og Rønnau I (4. udg.): S. 23, 46-68, 127—129, 132— 
133, 135-186.
Juul og Rønnau II (5. udg.): S. 30-59, 68-119, 122-123, 
128-134, 148-169.
Juul og Rønnau III (4. udg.): S. 12-26, 44-67, 95-120. 
Hyltén-Cavallius og Mejlbo: Differentialligninger: S. 1-47.
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Musik
1. real: Pi. korsang.

Dr. aim. musiklære.
Ig: aim. musikkundskab.
Hg: musikhist. gennemgang: Barok, wienerklass. og romantik.
Hig: Barok, romantik og nyere tids musik.

Alle klassetrin deles i korsanghold og et hold i musikkundskab.

Forårskoncert den 4. april 1962
Gymnasiekoret:

Gaudeamus igitur (udsættelse ved Carl Clausen).

Blokfløjter og strygere:
Vagn Holmboe: Concertino.

1. reals pigekor:
Orkesterkanon (v. W. Geissler).
Fr. Kuhlau: Nu er solen kommen (Wagner Baunsvig).
L. van Beethoven: Skotsk folkesang med klavertrio:
Faitful Johnny.
Ingen er som jeg så glad (Tjekkisk folkesang. Th. Langes uds. 
af Ä. Lund).
Oh, Shenandoah (Elbirk: Let og muntert)

I. gymnasieklasse:
Engelsk folkesang: What shall we do with the drunken sailor.
(fra »Das singende Jahr«).
Canadisk folkesang: Land of the silver birch. (Th. Alvad).
Mozart: Dona nobis pacem.

II gymnasieklasse:
Dufay: Resvelons nous amoureux.

III. gymnasieklasse ns:
2 franske folkesange: Quand Biron voulut dancer
En revenant de Versailles (fra Orff-Schulwerk) .

II.-III. gymnasieklasse:
Jørgen Bentzon: Skibe (John Masefield - Olaf Holts).
Carl Orff: Odi et amo (fra Catulli Carmina).
2 engelske folkesange for 3st. blandet kor med ork.üds. af Karl 
Marx: I will give my love love an apple Derby Ram.
Finn Viderø: Den ømskindende brudgom
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Helsingør musikskole
omfatter elever fra hele byens skolevæsen. Der undervises i:

Violin (Astrid Brieghel-Miiller, Elsebeth Møller).
Klaver (Kirsten Klinting, Arth. Feldthusen).
Cello (Mihalyka Telmanyi).
Blokfløjte (Hanne Jacobsen, E. Rosenkilde Larsen, Sv. Joensen).
Gambe (fidel) Vigand Nielsen.
Guitar (Helge Jacobsen, Holger Knudsen) .

Klarinet (Kofoed).
Klarinet (Kofoed).
Trompet (Hans Nielsen).
Hørelære og korsang: (G. Rosenkilde Larsen).
Sammenspilshold oprettes af de enkelte lærere med de videre

komne elever. Takket være de kommunale tilskud er det muligt at 
udlåne instrumenter indtil hjemmene har fået sikkerhed for at bør
nenes interesse og evner er tilstrækkelige til at anskaffelsen af et 
instrument er et rimeligt ønske. Udgifter til sammenspil og hørelære 
afholdes af kommunen

I løbet af skoleåret afholdes en række elevmatinéer, hvor der er 
lejlighed til at høre de opgaver fremført, som eleverne har arbejdet 
med i undervisningen. Desuden afholdes i maj den årlige afslutning 
som i 1961 strakte sig over 4 aftener.

Årsafslutning og dimission
finder sted på »Marienlyst« den 23. juni kl. 9.

Det nye skoleår
begynder mandag den 13. august 1962 kl. 9.

Ferier:
Sommerferien begynder mandag den 25. juni og varer til lørdag 

den 11. august (begge dage medregnet).
Efterårsferien varer fra 15. til 20. oktober (begge dage medregnet).
Juleferien begynder den 24. december 1962 og varer til den 5. ja

nuar 1963 (begge dage medregnet).

Lejrskoler:
13/9 - 20/9 »Brændstoft« for I.g.
22/10-29/10 »Brændstoft« for I.g.
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