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STUDENTEREKSAMEN
STATSANERKENDELSE
Ifølge skrivelse af 12. maj 1948 har undervisningsministeriet
meddelt kursus statsanerkendelse.
Kursus har derved opnået følgende rettigheder:
Begrænset eksamenspensum, der svarer til gymnasiernes.
Det til eksamen opgivne stof udlages af kursus.
Eksamination i egne lokaler.
Eksamination ved egne lærere, der deltager i bedømmelsen.
Der gives årskarakterer, som medregnes i eksamensresultatet.
Til eksamen bortfalder nogle fag efter ministeriets bestem
melse.
7) Visse fag afsluttes et år før eksamen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Disse rettigheder betyder, at censorforhold, karaktergivning etc.
er som ved gymnasieskolen.

UNDERVISNINGSPLAN
Det statsanerkendte kursus underviser til studentereksamen af den
nysproglige gren, hvor hovedvægten lægges på de moderne sprog,
navnlig engelsk og tysk, og den matematisk-fysiske gren med ma
tematik og naturfagene som hovedfag. Undervisningen foregår dels
på daghold, dels på aftenhold for de elever, som er beskæftiget
om dagen, og strækker sig normalt over to år, hvad der er en
betingelse for at opnå begrænset pensum. Desuden er eksamen delt
således, at de nysproglige hold afslutter undervisningen i geografi
og matematik, de matematiske hold i engelsk eller tysk og geografi
efter et års undervisning med eksamen i maj—juni, medens resten
af eksamen afholdes det følgende år i maj—juni måned.

OPTAGELSESBETINGELSER
For at optages på toårigt hold med begrænset pensum kræves, at
man enten har bestået almindelig forberedelseseksamen (præliminær
eksamen), realeksamen, pigeskoleeksamen eller en dermed ligestillet
eksamen med mindst 7 i hovedfagene. Ansøgere, der ikke har opnået
dette, må bestå en optagelsesprøve.
For den nysproglige gren i dansk skriftlig, engelsk skriftlig og
tysk skriftlig.
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For den mateniatisk-fysiske gren i dansk skriftlig, matematik skrift
lig og fysik mundtlig. I fysik medbringes de i 3. real anvendte bøger.
Ligeledes vil elever, der er oprykket i 2. gymnasieklasse, kunne op
tages med ministeriets tilladelse. For at blive optaget skal man være
fyldt 17 år 31. jan. i det år, man søger optagelse.
På afgangshold kan med ministeriets tilladelse optages elever,
der har bestået forprøven til studentereksamen, samt elever, der er
oprykket i 3. gymnasieklasse.

EKSAMENSBESTEMMELSER
Til at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende såvel
i årskarakter som i eksamenskarakter har opnået mindst 5,5 i gen
nemsnit, samt at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige karakterer er mindst 13. Denne sidste bestemmelse
„13-reglen“ - gælder såvel års- som eksamenskarakterer.
Rækken af eksamenskarakterer suppleres med årskaraktererne i
de fag, som er faldet bort ved studentereksamen.
Det egentlige eksamensresultat fremkommer ved, at man udregner
gennemsnittet af de to gennemsnitstal for årskarakterer og eksa
menskarakterer.
Ang. karakterskala se side 12.
Den nysproglige gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, engelsk, mundtlig og
skriftlig, tysk, mundtlig og skriftlig, latin, fransk, historie, oldtids
kundskab, matematik, geografi og biologi.
Der gives 13 karakterer samt en karakter for orden med skrift
lige arbejder, ialt 14 karakterer.
Den nysproglige gren giver adgang til universiteterne og er en
udmærket forberedelse til videre studier af f. eks. jura, statsviden
skab, sociologi og de humanistiske fag.
Den mateinatisk-fysiske gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, fysik, mundtlig og
skriftlig, matematik, mundtlig og skriftlig, kemi, geografi, biologi,
fransk, historie, oldtidskundskab og engelsk (eller tysk).
Der gives 12 karakterer og en karakter for orden med skrift
lige arbejder, ialt 13 karakterer.
Den mateniatisk-fysiske gren giver adgang til universiteterne.
Den er en naturlig vej til studier ved Danmarks tekniske Højskole,
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ingeniørakademierne, tandlægehøjskolerne, Danmarks farmaceutiske
Højskole, Kunstakademiet, officersskolerne, Landbohøjskolen og de
matematisk-naturvidenskabelige fakulteter.

BEGRÆNSET PENSUM
For at gå op til studentereksamen med begrænset pensum skal man

1. have bestået kursus oprykningsprøve efter 1. skoleår.
2. have bestået studentereksamen på sine årskarakterer.
3. have fulgt undervisningen regelmæssigt, da dette er en for
udsætning for at bevare retten til begrænset pensum, der for
tabes efter 25 dages forsømmelse ifølge undervisningsministe
riets cirkulære af 20. juli 1967. (se side 12).
4. være fyldt 19 år den 31. januar i det år, hvor man indstilles
til eksamen.
Opmærksomheden henledes derfor på, at kursus forbeholder sig
ret til efter forudgående advarsel at bortvise elever, der udebliver
fra eller forlader undervisningen uden gyldig grund.

UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND m. v.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved
uddeling af legater fra Ungdommens Uddannelsesfond.
I skoleåret 1969-70 modtog elever på kursus’ studenterhold ialt
kr. 1.576.000 som legater.
Kursus elever har, når de er fyldt 18 år, adgang til statsgaran
terede lån i banker og sparekasser.

UNDERVISNINGSHONORAR
Honoraret er i alt kr. 1700,- årligt. Ved indmeldelse til det nye
skoleår betales straks, efter at kursus har bekræftet optagelsen,
kr. 500,-, som ikke tilbagebetales ved afmelding.
Ved optagelsen betales tillige overtøjsforsikring, kr. 5,-.
Resthonoraret betales i 8 rater å kr. 150,-, første rate 1. september,
sidste rate 1. april. Raterne skal indbetales inden for de første 5
dage i måneden.
Restancer kan medføre bortvisning.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 2 måneders varsel til den
første i en måned, således at der betales for den måned, hvori ud
meldelsen sker, og de to følgende.
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BOGLÅN
indgår i kursusafgiften.
Udleveringen begynder d. 1. august.

Ved udlevering skal hele giroheftet medbringes med kvittering
for indbetaling af kr. 500,-. Ved eventuelt ophør skal lånte bøger om
gående tilbageleveres. Bortkomne eller beskadigede bøger skal er
stattes med bøgernes fulde værdi.
Bogudlånet holder åbent i tiden 3. aug. —11. aug, mandag— fredag
kl. 1000 — 1500.

Angående åbningstider den øvrige del af skoleåret, se opslag på
kursus.

Leder af bogafdelingen er: 1G Siersholt.

FORSIKRING
Elevernes overtøj er forsikret mod tyveri, når det er anbragt i
garderoberne, mod en årlig afgift af 5 kr., der er obligatorisk for
alle elever og indbetales ved indmeldelsen.
Forsikringen dækker dog ikke løse genstande, penge etc., der
måtte være anbragt i lommerne.

UNDERVISNINGSTID OG FERIER
Undervisningstiden er på daghold overvejende mellem kl. 8 og 15
(lørdag mellem 8 og 12), på aftenhold mellem 1745 og 2245. Normalt
er lørdag fri på aftenhold, dog afholdes der visse øvelser i skrift
lige arbejder.

Hvad ferier angår, følger kursus i det store og hele statsskolernes
feriebestem melser.
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KARAKTERSKALAEN
Den af undervisningsministeriet ved bekendtgørelse af 4. febr. 63
fastsatte karakterskala gælder for alle elever.
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå real- eller studentereksamen kræves, at summen af
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at
summen af de to laveste karakterer og gennemsnittet af de øvrige
karakterer er mindst 13 („13 reglen“).
Ovennævnte krav skal være opfyldt både for års- og eksamens
karakterer, idet man til studentereksamen supplerer de karakterer,
der er givet ved mundtlig eksamen med årskaraktererne i de fag,
der er gået ud til denne eksamen.
Angående dispensation, der medfører bortfald af „13 reglen“, for
en gruppe handicappede elever, må disse henvende sig til rektor
for en samtale inden 1. marts.

VIDNESBYRD
Tre gange årlig (for afgangshold to gange) gives der vidnesbyrd,
hvor lærerne i hvert enkelt fag meddeler elevens standpunkt. Des
uden kan forældre til enhver tid få oplysning om elevens forhold
på kursus i det hele taget, ligesom vidnesbyrd tilsendes, dersom
det ønskes.
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ORDENSREGLER
1) Forsømmelser på grund af sygdom eller andre tvingende om
stændigheder må meddeles kursus’ kontor snarest muligt.
2) Tobaksrygning i klasseværelserne er ikke tilladt.
3) Cykler skal anbringes i stativerne i gården.
4) Parkering af biler og motorcykler i gården kan kun finde sted
mod betaling af pladsleje, som aftales med ejendommens kontor.

KURSUSÅRET 1970—71
Indmeldelsesblanketter fås på kursus' kontor. Der afholdes optagel
sesprøve mandag d. 10. august 1970 kl. 9 for daghold og kl. 18 for
aftenhold. Elever som skal til optagelsesprøve vil få skriftlig be
sked forinden. Undervisningen begynder tirsdag d. 11. august 1970.
Daghold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 9.
2)
—
afgangshold
- 10.
Aftenhold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 19.
2)
—
afgangshold
- 20.
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L kreds af lærere, som i mange år havde undervist på Akade
misk Kursus, for at fortsætte den virksomhed, som Københavns
største studenterkursus havde drevet siden 1924. I 1962 besluttede
man at lade kursus overgå til selvejende institution.
Bestræbelserne for at oprette et nyt kursus, da Akademisk Kursus
standsede, mødte velvillig forståelse i undervisningsministeriet, som
den 12. maj 1948 meddelte det nye kursus statsanerkendelse med
alle de dertil hørende rettigheder såvel til studenter- som til real
eksamen.
Det nye kursus havde i sine første år mange lokaleproblemer,
undervisningen foregik forskellige steder i byen, men i 1956 fik
man tilstrækkelig store lokaler i Kronprinsessegade 54. Undervis
ningen blev samlet på et sted, og man kunne optage det stadig
voksende antal elever. Behovet for højere undervisning steg imid
lertid voldsomt, og tilgangen til kursus blev så stor, at rammerne
var ved at sprænges. I 60’erne steg elevantallet således til mellem
1200 og 1500. Delte store elevtal og de krav, den nuværende gymnasieordning stillede til undervisningsfaciliteter, gjorde det nødven
digt at søge større lokaler, og i foråret 1967 flyttede kursus til
den nye, moderne ejendom i Titangade 9. Her har man fra grun
den nyindrettet lokaler i overensstemmelse med de krav, den nu
værende gymnasieordning stiller.

KANTINEN
Kursus har en stor, moderne kantine for eleverne. Der åbnes
time før undervisningstidens begyndelse, så man kan få morgen
mad; iøvrigt kan der købes smørrebrød, pølser, mælk, kaffe, the,
læskedrikke, wienerbrød, is, chokolade og tobaksvarer.
Åbningstiderne er:
Mandag - fredag kl. 730 - 1330, samt 1700- 2115.
Lørdag kl. 730- 1215.

ELEVRAD
I skoleåret 1964 blev der ved kursus oprettet et elevråd, der i
sin forholdsvis korte levetid allerede har udført et stort og meget
nyttigt arbejde for eleverne, da det har deltaget ivrigt i arbejdet på
gennemførelsen af eksamenspensum af samme omfang som gymnasie
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skolernes og på at få forhøjet den legatsum, der står til rådighed
fra Ungdommens Uddannelsesfond.
Af det interne arbejde på kursus kan nævnes, at rådet deltager
i arbejdet ved fordelingen af midlerne fra Ungdommens Uddannelses
fond, at rådet har afholdt mødeaftener med kulturelt og oplysende
sigte - foredrag, diskussioner, og at det har bidraget til at oplive og
forskønne kursus’ lokaler ved at afholde kunstudstillinger af elev
arbejder.
Kursus tilråder indtrængende nye elever at slutte op om elevrådet
og støtte det aktivt i det daglige arbejde.

MEDDELELSER FRA ELEVRÅDET
Eleverne på Akademisk Studenterkursus er i reglen noget ældre
end eleverne på et gymnasium, derfor arbejder A.S. K.s elevråd på
et noget andet plan end i almindelighed. Elevrådet ser det f. eks.
ikke som sin opgave at være i opposition til kursus’ ledelse og læ
rere, og elevrådet har da også opnået sine største resultater ved måske ikke så spændende og oprivende, men des mere nøgterne og
saglige forhandlinger.
Når den nye elev på A. S. K., Danmarks største studenterkursus,
undertiden føler sig lidt fortabt, fordi han eller hun synes, at de
forsvinder i mængden og stilles over for en masse problemer, som
de vanskeligt kan løse på egen hånd, er det, at elevrådet træder
hjælpende til. Elevrådet kender forhandlingsvejene og har sat sig
grundigt ind i alle undervisningsministeriets love og cirkulærer.
Elevrådet hjælper med stor glæde den enkelte elev, og elevrådet
repræsenterer samtlige elever ved forhandlinger med rektor, lærere
og elever på kursus. I det forløbne år har elevrådet haft en række
forhandlinger af betydning direkte med undervisningsministeriet og
Ungdommens Uddannelsesfond.
Ca. 40 % af kursus’ elever søger legat, og der skal derfor bruges
mange penge. Elevrådets forhandlinger med Ungdommens Uddan
nelsesfond og dets oplysende arbejde blandt eleverne med hensyn
til reglerne for Ungdommens Uddannelsesfond var sidste år den
væsentlige årsag til, at den samlede legatsum til eleverne på A. S. K.
steg med 40 % fra kr. 1.104.300,- til kr. 1.576.000,-.
Når der skal søges legater, står en gruppe elevrådsmedlemmer til
rådighed for legatansøgerne som rådgivere og vejledere.
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Elevrådet er repræsenteret og deltager aktivt i arbejdet i det stipendienævn, der tildeler legater fra Ungdommens Uddannelsesfond.
Endvidere er elevrådet repræsenteret på lærerrådsmøder, der be
handler generelle problemer, som angår eleverne.
Elevrådets bestyrelse er ikke lønnet, men selvfølgelig er der om
kostninger forbundet med arbejdet, derfor opkræves et kontingent
på kr. 25,- årligt pr. elev. Af dette kontingent, som betales ved skole
årets begyndelse, er kr. 20,- kontingent til L. A. K. (se nedenfor).

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF
KURSUSSTUDERENDE (LAK)
er en sammenslutning af elever fra praktisk talt alle studenter-,
real- og HF-kursus i Danmark. Elevrådet på A. S. K. er tilsluttet
LAK og betaler 20,- kr. årligt for hver elev på kursus.
LAK repræsenterer elevrådet i andre uddannelsesorganisationer
og i udvalg i undervisningsministeriet. Da undervisningsministeriet
kun anerkender landsorganisationer som udvalgsberettiget, er LAK
en meget vigtig del af elevrådsarbejdet.
LAK er repræsenteret i Dansk Ungdoms Kollegiebyggeri, der
bygger kollegier, som også kursusstuderende har adgang til. Desuden
er LAK tilsluttet De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg og
„Fælleskøb“, som er en selvejende institution, gennem hvilken man
kan opnå studierabat på næsten alle varer.
Gennem LAK kan man opnå meget store rabatter på rejser med
SAS, DFDS, 66-bådene og DIS.
Repræsentanter for elevrådets bestyrelse træffes ved elevrådets
bord ved kantinen:
Mandag, onsdag og fredag:
Daghold nsp. kl. 1045 - 1115, mat. kl. 1140-1210
Aftenhold kl. 2005 - 2020
Bestyrelsen træffes kun efter aftale.
Her får du rekvisitionshefter og alle de oplysninger om legater,
lån og rabatter, som du skal bruge. De to personer, som sidder i
kursus’ stipendienævn, vil sidde her, når ansøgninger til U. U. skal
indleveres, og komme med gode råd.

DER VIL VÆRE REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET
TIL STEDE VED MODTAGELSEN AF NYE ELEVER
PÅ DEN FØRSTE SKOLEDAG.
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EKSKURSIONER
I skoleårets løb er der foretaget en række byvandringer og eks
kursioner bl. a. til Skåne, Nordsjælland, Stevns og Odsherred.

GAMLE ELEVER
Et stort antal gamle elever er medlemmer af „Foreningen af
gamle elever ved Akademisk Studenterkursus“. Foreningen har en
interesseret, levende kontakt med kursus og arrangerer fester for
forhenværende og nuværende elever.
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AKADEMISK STUDENTERKURSUS
Studentereksamen Maj

Juni 1969

310 elever bestod eksamen

MATEMATIKERE
160 elever bestod eksamen
Marianne Ahlén
Finn Arvelind
Ina Susanne Bekke
Torben Bjerrehuus
Lars Wiberg Boj sen
Jan Christiansen
Hans Henrik Gravergaard
Bjarne Guldbjørn
John Skotte Hansen

Hold I
Teo Svane Hansen
Finn Henriksen
Eric Walter Jensen
Leif Knudsen
Peter Knudsen
Dorrit Sejer Kofod
Vibeke Lehnsdal
Susan Lønstrup
Thomas Michaelsen

Claus Michael Nielsen
Knud Ejvind Olsen
Kjeld Petersen
Henning Elvin Rasmussen
Henrik Schaltz
Jørgen Werling
Christian Winther
Niels Jørgen Vollerup

Marianne Ahrens
Jesper Bisgaard-Frantzen
Lone Gottschalck
Steen Hybel
Frederik Jakhelln
Bjarne Jensen
Niels Marup Jensen

Hold II
Peter Ingolf Jensen
Ole Svenn Johansen
Per Kalgraff
Klaus Kildcmoes
Bjørn de Lange
Anine Falkesgaard 1
Svein Lunde

Hasse Boye Menzel
Stein Pettersen
Steen Rasmussen
Olaf Scheel
Torfinn Svendsen
Lars Ørlund

Mariann Andersen
Ole Baun
Torben Colding
Jan Friis
Mogens Falkenberg
Tom Just Jensen
Tom Hartung
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Hold III
Inge Heinricy
Søren Henriksen
Louis Klaumann Jensen
Anders Fogtmann
i Jørgensen
Ellen Karlsen

Lisbeth Larsen
Sven Løøw
Lars Erik Nielsen
Jørgen Stilling Tarnø
Kjeld Borch Vesth
Jørgen Voltelen

Hold IV
Mads Lundgren
Mogens Lyhne-Nielsen
Kurt Lüthje
Poul Sejr Nielsen
Torben Engelhardt
Petersen

Teddy Rehder
Jan Strømberg
Morten Weilby
Sorensen
Annette Werner

Soren Andersen
Peer Lynge Christensen
Helge Fosgaard
Poul Glenstrup
Gert Hansen
Kurt Erling Hansen
Grethe Hauberg
Lis Vaago Jensen

Hold V
Ole Jorgensen
Niels Kempfner
Birger Madsen
Bjarne Maurer
Hans Bærent Månsson
Sverre Olsen
Svend Sondergaard
Pedersen

Henrik Petersen
Rune Petersen
Mikael
Schaumburg-Müller
Jens Sorensen
Lis Gyde Thomsen
Holger Vivike

Alex Andersen
Preben Frederiksen
Kurt Haid
Karen Marie Hansen
Erik Hodal
Anni Jensen
Ebbe Steen Jensen

Hold VI
Flemming Honig Jensen
Kurt Luis Jensen
Kurt René Jensen
Tove Juhl
Hanne Zejlund
Pedersen
Annelise Qvist

Claes Qvistgaard
Jørn Søegaard
Anker Boe Sorensen
Ole Peter Thomsen
Stig Wagner
Mogens Zarling

Stig Buchardt
Karen Margrete Fiehn
Dag Steen Hansen
Per Hessel
Flemming Høyer
Jensen
Klaus Lange

Tem Braae Andersen
Frank Bengtson
Carl Bjerggaard
Jorgen Damsgaard
Anne Lise Esbensen
Knud Lindemose

Hold VII
Jorgen Markling
Jens-Ole Moller
Erik Nielsen
Mads Aagaard Nielsen
Svend Nielsen

Jens Poul Pedersen
Finn Bjørn Petersen
Ole Risager
Anna Sigsgaard
Svend Strande
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Palle Andersson
Peder Arnesen
Vibeke Boest
Søren Duvaa
Annelise
Egaa-Andersen
Hans Esmark
Jan Fredericia
Tove Gøricke
John Kurt
Heinrichsen
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Hold VIII
Kirsten Hink
Hans
Holtet-Jørgensen
John-Harald
Johannesen
Lykke Kjeldsen
Preben Kold
Steen Ljungmann
Peter Manscher
Ingrid Nielsen

Ole Brandstrup
Nielsen
Eva Quaade
Villy Quaade
Ole Sander
Erik Schoneberg
Petur Simosen
Ole Stenberg
Arne Sørensen

NYSPROGLIGE
150 elever bestod eksamen
Steen Alberts
Carl Otto Borchorst
Kirsten Fruensgaard
Erling Stegmann Hansen
Anette Vang Jensen
Jørgen Haugaard
Jensen
Jannik Sølyst
Jørgensen

Hold I
Kirsten Lindemark
Jørgensen
Jens Kennet
Mogens Küster
Conny Larsen
Anders
Lindberg-Nielsen
Helene Lorenzen
John Madsen

Anette Møller
Merete Aagaard
Nielsen
Tonny la Motte
Preben Helbo Olsen
Leif Pjetursson
Bjørn Kiær Stephensen
Jytte Tobiassen
Arne Wätzold

Steffen Agertoft
Andersen
Ole Foss
Jes Franks
Kitty Goetz

Hold II
Birgitte Hallin
Peter Heldt
Gunnar Petersen
Karen Phil
Børge Rossing

Leif Rørbæk
Susanne Schreiner
Karen Sørensen
Ester Thage
Ingrid Trane

Birgit Ajsen
Kirsten Andresen
Helga Bøgeskov
Bernhard Bøggild
Helle Sloth Carlsen
Kirsten-Inger Christensen
Niels Frølich
Tove Hvidbjerg

Ole Barfod
Kim Rosted Christensen
Marie-Louise
Colding-Jørgensen
Søren Flint
Tyge Groes
Bo Henning Harsiev
Lennart Heldorf
Leif Henriksen

Hold III
Birthe Jakobsen
Gunhild Jakobsen
John Sciøttz Jensen
Lars Jensen
Lene Kielgast
Lissi Birgit Langer
Jørgen Eyvind Larsen
Ulrik Hartmann
Petersen

Hold IV
Vivi Backen Jensen
Anne Dorte Jensen
Ivan Klitte
Lisbet
Ladegaard-Pedersen
Gullan Lerfeldt
Ronald McGrail
Susan Mønster
Bente Jara Nielsen

Birgit Petri
Lise Rasmussen
Lone Rathje
Gert Rebernik
John Sell
Carsten Bo Sørensen
Niels Jørgen Udesen

Birthe Gørdis Nielsen
Liselotte Nielsen
Poul-Werner Eilsø
Nielsen
Lis Nimgaard-Larsen
Emilie Rokkjær
Anders Emborg Schmidt
Mikael Wivel
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Hold V
Henrik Anthon
Merete Klinke
Peter Brandt
Susanne Krogh
Esben Skytte Christiansen Mark Axel Kvanner
Per Dabelsteen
Linda Graakjær
Sonja Egeberg
Mikkelsen
Dorrit Galle
Hanne Sondergaard
Sally Holmer
Moller
Anne-Suzette Humle
Finn Vejby Pedersen

Karen Margrethe
Pedersen
Hans Hartmann Poulsen
Karin Riederich
Vibeke Rolfort
Bjørn Sommer
Ida Taaning
Svend Winther
Mogens Aasted

Jørger Bybjerg
Inge-Lise Bæhring
Elisa Dall
Kirsten Dohn
Ingrid Jensen

Hold Hl
Carsten Bruun Jensen
Otto Oustrup Jensen
Helma Larsen
Vibeke Lindholm
Jorgen Machon

Jens Madsen
Flemming Rudowski
Anne Vejborg
Jette Vinsten

Kristina Am bye
Birgit Moller
Andersen
Kirsten Thordal
Andersen
Bjarne Biggas
Søren Bilstrup
Thomas Bojesen

Hold VII
Jytte Gosvig
Kirsten Holm-Nielsen
Hanne Vang
Johansen
Jens Juhl
Tove Jorgensen
Jytte Egelund Larsen
Finn Lüthje

Lene Malmborg
Connie Neuman
Birgit Hviid
Nicolaisen
Ann Schaufuss
Margit Thrysoe
Benedikte Trane

Inger Andersen
Palle Christensen
Bjarne Kaspersen
Hansen
Marian Hartelius

Hold VIII
Annie Jacobsen
Søren Brinch Jacobsen
Lasse Løye
Allan Nielsen
Jonna Pedersen

Kaj Aage Pedersen
Preben Bohnstedt
Rasmussen
Hans Henrik Tonsgaard
Tove-Solveig Østerlund
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KURSUS’ LÆRERE 1969-1970
cand. mag. Annelise Agger
adjunkt, cand. mag. Svend Agger
stud. mag. Steffen Ammundsen
stud. mag. Hanne Leni Andersen
adjunkt, cand. mag. Jørgen F. Andersen
adjunkt, cand. mag. Svend Andresen
adjunkt, cand. mag. Poul Bendtsen
adjunkt, mag. art. Adam Brandt
adjunk, cand. mag. Helmut Børnsen
stud. mag. G. Fleicher Christensen
lektor, cand. mag. Vagn Hylling Christensen
stud. mag. Andre Demidoff
cand. phil. Bente Dewulff
stud. mag. Erik Due
adjunkt, mag. scient. Hans Ebak
cand. phil. Carl Collin Eriksen
adjunkt, cand. mag. Jens Fischer
vidensk.ass., mag. scient. Bent Formby
stud. mag. Anne Friis
stud. mag. Per SeebergFriis
stud. mag. Eva Halskov
adjunkt, cand. polyt. Helge Brun Hansen
lærer, stud. mag. Niels-Erik Hartmann
lektor, cand. mag. Jørgen Hatting
adjunkt, cand. mag. Birthe Helms
lærer v. officersskolen Jørgen Heramb
adjunkt, cand. mag. Arne Hermann
adjunkt, cand. filol. Gerda Hjelme
adjunkt, cand. mag. Else Hvass
adjunkt, cand. mag. Flemming Ib-Nielsen
rektor, cand. mag. Poul Ib-Nielsen
adjunkt, cand. mag. Anna Luplau Janssen
stud. mag. Erik Jensen
stud. mag. Hans Peter Jensen
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lektor, statsaut. translatør Jørgen Jensen
lektor, cand. mag. Knud Karlsen
lektor, cand. mag. C. G. Kjær
adjunkt, cand. mag. Bodil Knudsen
lektor, cand. mag. Karsten Kobbernagel
cand. phil. Anna Krasilnikojj
mag. art. Inger Lise Krey
adjunkt, mag. art. Peter Søby Kristensen
kontorch. i finansmin. cand., jur. Svend Larsen
lektor, cand. mag. Arne Lyndgaard
adjunkt, cand. mag. Rikke Magnussen
præst, cand. theol. Peter Michaelsen
stud. mag. Hans Gunnar Mortensen
cand. phil. Margrethe Muus
cand. mag. Bente Møller
stud. mag. Axel Møllerhøj
Professor dr. phil. Detlev Millier
cand. phil. Erik Peter Nielsen
stud. mag. Jørgen Vesti Nielsen
lektor, cand. mag. Henning Næsted
stud. mag. Jørgen Ottosen
stud, scient. Gunnar Pedersen
stud, scient. Jacob Stougaard Petersen
adjunkt, cand. mag. Ole Visti Petersen
mag. scient. E. Skipper Rasmussen
stud. mag. Jørgen Riis
adjunkt, mag. art. Bjarne Sandstrøm
stud. mag. Johan Schlichtkrull
lektor, cand. pol yt. P. C. Smedskjær
adjunkt, cand. mag. Bente Struwe
adjunkt, cand. mag. Eva Svenningsen
lektor, cand. mag. Hanne Grethe Søe
adjunkt, cand. mag. K. Freisieben Sørensen
stud. mag. Ingelise Thueslev
adjunkt, cand. scient. John Valeur
fil. kand. Leo Weisberg
adjunkt, cand. mag. Ruth Wesenberg-Lund
lektor, cand. mag. Bodil Vestesen
lektor, cand. mag. Arne Voss
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