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fromme, stærke kvinder, 
det er Danmarks mal.
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INSTITUTIONEN „N. ZAHLES SKOLE“

Bestyrelsen består af: frøken Karen Bagge, overbestyrerinde; 
rektor frøken A. M. Friis, næstbestyrer; seminarieforstander 
Ernst Larsen; frøken Clara Christensen, kasserer, og præsident 
i Sø- og Handelsretten L. N. Hvidt.

I
DEN FULDSTÆNDIG HØJERE ALMENSKOLE 

underskole, mellemskole, realklasser til pigeskoleeksamen og gymnasium. 

Rektor: frøken A. M. Friis.

II
PRIVATSEMINARIET*)  

Forstander: hr. Ernst Larsen.

III
SEMINARIESKOLEN*)  
(for-, mellem- og realskole) 

Bestyrerinde: frøken Karen Bagge.

I forbindelse med disse skoler står:
KURSUS TIL FAGLÆRER- OG FAGL.ERERINDEEKSAMEN*).

*) For denne afdeling findes særligt program.
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Skoleåret 1950—51 begynder:
1ste klasse: tirsdag d. 29. august kl. 83/4.
2den—9ende klasse: tirsdag - 15. — - 9.
lOende—III g.: — - 15. — - 11.

TRÆFFETIDER:
Overbestyrerinde frøken Karen Bagge træffes mandag, ons

dag og fredag —151/4, Nørrevoldgade 7, 1ste sal, tlf. 8941,
for seminarieskolens vedkommende tirsdag, torsdag og lørdag 
13—14, Linnésgade 8, 1ste sal, tlf. byen 5498 y.

Rektor frøken A. M. Friis træffes mandag, onsdag og 
fredag 141/4—lö1/^ Nørrevoldgade 7, 1ste sal, tlf. 8941.

Forstander Ernst Larsen træffes tirsdag, onsdag og fredag 
14—15, Nørrevoldgade 7, 4de sal, tlf. byen 3800.

For alles vedkommende undtages ferier og 
fridage.



Motto: Dernæst vi opdrager 
os en pigeflok, 
som ej hjemmet vrager, 
som i lidt har nok, 
ingen døgnets flane?’, 
rendt fra bog og nål, 
fromme, stærke kvinder, 
det er danmarks mål

Skolen er en privat fuldstændig højere almenskole 

for piger; den består af følgende afdelinger:

Barneskolen: 1ste—9ende klasse

10. s. klasse, 
gymnasiet: I,II og III kl.

realklasserne :
(til pigeskoleeksamen) 
10. og 11. klasse

Ifølge lov om højere almenskoler af 24. april 1903 sætter 
skolen som afsluttende mål for sin undervisning enten »den 
særlige pigeskoleeksamen (jfr. § 18 i ovennævnte lov og 
bekendtgørelse af 15. juli 1907), der træder i stedet for mellem
skoleeksamen og realeksamen, eller studentereksamen, der 
tages ved udgangen af gymnasiets ældste (3die) klasse.

Ret til at underkaste sig pigeskoleeksamen ved denne skole 
har enhver ung pige, som a) fylder 17 år inden 1. august 
det år, i hvilket hun indstilles til afgangsprøven, og b) på 
regelmæssig måde har gennemgået de 3 øverste realklasser i 
skolen (9., 10. og 11. kl.).

Karaktererne ændres, iflg. kgl. anordning af 6. februar 
1943 saaledes, at der til hver karakter lægges 7, altså: ug = 15, 
ug-H = 142/3, mg+ = 14V3, mg = 14, mg^-^lSVg, g+ =1273, 
g = 12, g-^ = 1073, tg+ = 9V3, tg = 8, tg4- = 5V3, mdl+ = 22/3, 
mdl = 0, (mdl4- og slet-j- udgår), slet = 4- 16.

Der gives to arter af bedømmelser: årskarakterer og eksa
menskarakterer.

Arskarakterer gives i alle fag undtagen i religion, samt for 
orden med skriftlige arbejder. De fremkommer derved, at fag
læreren i december og marts giver en terminskarakter, der ud
trykker en foreløbig bedømmelse af elevens standpunkt. Med 
støtte i de to terminskarakterer gives ved undervisningens ophør 
en årskarakter, som udtrykker lærerens endelige bedømmelse 
af elevens standpunkt.
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Eksamenskarakterer gives i alle fag med undtagelse af 
religion, gymnastik, sang og kvindelig husgerning, samt for 
orden med skriftlige eksamensarbejder.

Til at bestå en afsluttende eksamen kræves, at den på
gældende eksaminand skal have opnået et middeltal såvel 
af årskarakterer som af eksamenskarakterer af mindst 11,00 
for pigeskoleeksamens Og 11,25 for studentereksamens ved
kommende.

For at optages i I. gymnasieklasse kræves af skolens 
egne elever, at de underkaster sig den af skolen ordnede og 
af ministeriet godkendte prøve, der afholdes ved udgangen af 
10. kl. (stud. retn.). Efter denne prøve afgør skolen spørgs
målet om opflytning til gymnasiet.

Studentereksamen giver adgang til universitetet. Studenter 
af den ny-sproglige retning må for at få adgang til det 
teologiske studium underkaste sig en tillægsprøve i græsk, 
ligesom de for at indtræde som eksaminander ved den polytek
niske læreanstalt forinden må bestå læreanstaltens adgangs
eksamen; studenter af den .matematisk-naturvidenskabelige 
retning må, hvis de vil studere teologi, underkaste sig en 
tillægsprøve både i latin og græsk; vil de tage eksaminer 
under det lægevidenskabelige fakultet, må de underkaste sig 
en tillægsprøve i latin, når de ikke har bestået prøven i 
latin ved mellemskolen. Derimod giver den matematisk-natur
videnskabelige retning af studentereksamen adgang til den 
polytekniske læreanstalt.

Pigeskoleeksamen giver, bestået med alle tre sprog, ret 
til adgangseksamen til den polytekniske læreanstalt. Dersom 
eksamen yderligere er taget med latin, giver den endvidere 
adgang til at indstille sig til farmaceutisk medhjælpereksamen 
og til at indmelde sig på Tandlægeskolen. Pigeskoleeksamen 
(eller realeksamen) vil blive forlangt ved ansættelse under 
told-, telegraf- og postvæsenet, samt under statsbanerne og 
Den kgl. grønlandske Handel.

Under 7. juni 1922 har undervisningsministeriet givet 
tilladelse til at erstatte undervisningen i matematik i 10. og 
11. realklasse med undervisning i kvindelig husgerning og 
skræddersyning. — Denne tilladelse benytter N. Zahles Skole 
for de elever, der ønsker det.

Med hensyn til retsvirkningerne af pigeskoleeksamen uden 
matematik forholder det sig således: pigeskoleeksamen uden 
matematik giver adgang til toldvæsenet, statsbanerne, telegraf- 
og postvæsenet, medens adgang til Polyteknisk Læreanstalt, 
Københavns magistrat, Tandlægeskolen og Farmaceutisk Lære
anstalt kræver en tillægsprøve i matematik.
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Forældres og værgers opmærksomhed henledes på, at skolen 
ifølge ministeriets skrivelse af 24. oktbr. 1893 ikke kan give 
hel eller delvis dispensation for deltagelse i gymnastikundervis
ningen uden en lægeerklæring. Ifølge ministeriets skrivelse af 
5. maj 1916 skal lægens udtalelse om børns delvise eller fuld
stændige fritagelse for legemsøvelser skrives på blanketter, der 
udleveres på skolen og ved skoleårets slutning indsendes til 
ministeriet.

Skemaet i 9. kl. er lagt således, at der i vinterhalvåret 
kun læses til kl. 12 mandag og torsdag. For at det, der er 
tilsigtet med denne ordning, kan nås, må vi indtrængende 
anmode alle forældrene om at lade deres børn konfirmere om 
foråret i 9. klasse.
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DEN HØJERE ALMENSKOLES LÆRERE OG 
LÆRERINDER

1949—50

Frk. Eva Andersen (1933), uddannet på akademiet, tegning.
Adjunkt, fru E. Arley (1942), gymnastik og matematik.
Cand, mag., fru E. Bach (1943), historie, oldtidskundskab og 

fransk.
Hr. Adjunkt, mag. art. E. Bach (1943), historie, latin og oldtids

kundskab.
Frk. K. Bagge (1907), overbestyrerinde.
Eks. fagi., frk. A. M. Barslund (1926), klasselærerinde, engelsk 

og regning.
Adjunkt, fru M. Bjerg (1936), fransk.
Hr. cand. mag. J. Bjernum (1949), historie og oldtidskundskab.
Cand, mag., fru H. Bohr (1947), fysik.
Cand, mag., frk. E. Clausen (1944), naturhistorie og geografi.
Eks. tegnelærerinde, fru A. Dall (1924), tegning.
Eks. fagi., frk. E. Dybdal (1932), klasselærerinde, dansk, en

gelsk og skrivning.
Eks. fagi., frk. I. Dybdal (1929), tysk.
Cand, mag., frk. A. M. Friis (1934), rektor, religion og dansk.
Eks. ski., eks. gym., frk. I. Friis-Hansen (1944), klasselærerinde, 

dansk, regning, skrivning, naturhistorie og geografi.
Cand, mag., frk. M. Haar (1947), sang.
Husholdningslærerinde, frk. Else Algreen Hansen (1949), skole

køkken.
Hr. adjunkt, universitetslektor J. Hendriksen (1936), dansk 

og tysk.
Lektor, fru N. Hertel (1905), fransk og engelsk.
Eks. gymn., fru J. Hjejle (1946), klasselærerinde, dansk, reg

ning og gymnastik.
Hr. cand. mag. M. Kabel (1947), dansk.
Eks. ski., frk. E. Kempel (1939), håndarbejde.
Lektor, frk. A. Kjelgaard (1911), inspektrice, religion, mate

matik, fysik og kemi.
Eks. fagi., frk. U. Kornerup (1931), klasselærerinde, religion 

og historie.
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Eks. fagi., fru C. Krimse (1926), klasselærerinde, geografi og 
naturhistorie.

Eks. fagi., overlærer, frk. E. Lange (1925), klasselærerinde, reli
gion, dansk og engelsk.

Eks. ski. og fagi. overlærer, frk. IL Langkjær (1920), klasse
lærerinde, dansk, matematik, regning og skrivning.

Eks. fagi., fru Th. Larsen (1933), fransk.
Eks. fagi. overlærer, frk. L Lüsberg (1909), klasselærerinde, 

regning og matematik.
Cand, mag., fru I. Ludvigsen (1944), dansk og tysk.
Eks. ski., fru M. Møller (1947), klasselærerinde, dansk, histo

rie, geografi, naturhistorie, skrivning.
Frk. I. Nyegaard (1929), klasselærerinde, dansk, geografi, hånd

arbejde og skrivning.
Eks. gymn., frk. F. Rasmussen (1930), klasselærerinde, religion, 

gymnastik og håndarbejde.
Eks. husholdningslærerinde og eks. håndarbejdslærerinde, 

frk. V. Schmidt (1947), klasselærerinde, håndarbejde.
Adjunkt, fru C.Sommer (1920), regning, matematik, kemi ogfysik.
Lektor, frk. I. Steenberg (1918), inspektrice, dansk og engelsk.
Frk. I. M. Steenstmp (1946), regning og skrivning.
Hr. lektor E. Storgaard (1921), naturkundskab.
Eks. gymn., frk. I. Storr-Hansen (1943), gymnastik.
Hr. lektor W. Thonesen (1927), tysk.
Overlærer, frk. G. Voigt (1903), klasselærerinde, dansk og 

skrivning.
Hr. organist J. Würtz (1921), sang.
Eks. ski., fru M. Yde (1941), klasselærerinde, dansk, geografi, 

naturhistorie og skrivning.

Foreningen af lærere ved N. Zahles Skole har til for
mand lektor fru N. Hertel.
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JULIE HJELMER

I dette skoleår har vi taget afsked med frøken Julie Hjel
mer, som har ledet vor skolekøkkenundervisning siden 1913. 
Frøken Hjelmer udfyldte sin stilling på fremragende måde; 
hendes undervisningsplaner var anerkendte ud over vor skoles 
rammer, hvad enten det gjaldt de unges første skridt i den 
vanskelige husholdningskunst, 10. klasses fortsættelsesunder
visning eller seminarieelevernes langt videregående og mere 
krævende arbejde. Også myndighederne har indhentet frøken 
Hjelmers råd.

Til trods for, at skolekøkkenet i N. Zahles Skole benyttes 
i alle ugeskemaets timer, blev det holdt i mønstergyldig orden, 
så det regnedes for et af de bedste i landet, og givet har også 
dette været af stor betydning for de unges opdragelse. For det 
eksempel, frøken Hjelmer har givet årgang efter årgang af 
elever, på dygtighed, pligtopfyldenhed, orden og præcision, 
bringer skolen hende en hjertelig tak.

Men en ganske særlig tak siger vi også for den hjælp, vi 
hvert år har fået ved vort store juletræ. En sådan fest kan givet 
ikke forløbe uden et stort og velvilligt forarbejde, og her har 
frøken Hjelmer altid i største stilfærdighed stillet sin erfaring 
og sine administrative evner til vor rådighed, så alt kunne 
forløbe harmonisk og smukt. De mange mødre, som gennem 
årene har været vore gæster den aften, har nok kunnet vur
dere denne indsats og vil sikkert med deres døtre sende frø
ken Hjelmer en taknemmelig tanke.

Karen Bagge.



11

LIZZIE NIELSEN

I januar måned mistede vi en af vore elever, Lizzie Niel
sen i 4. B. Hendes død skyldtes et ulykkestilfælde og gjorde 
et stærkt indtryk på os alle. Vore tanker gik til hendes for
ældre, hvis eneste barn hun var. Vi mindes Lizzie som en 
lille frejdig pige med et lyst sind. Støt og roligt færdedes hun 
iblandt os og befandt sig vel mellem sine kammerater, der 
savner hendes glade smil og stilfærdige hjælpsomhed.

A. M. Friis.
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EKSAMINER 
1949

Studentereksamen og pigeskoleeksamen afholdtes i maj 
og juni 1949.

Til STUDENTEREKSAMEN 

indstilledes 31 elever, der alle bestod.

Af den sproglige linie:
Bente Bach (13,61 — mg4-). Brita Bjørling (13,31 — mg-r). 

Hanne Brenner (12,69 — g+). Hanne Mette Brodthagen (13,71 
— mg). Annelise Birger Christensen (12,72 — g+). Eis Engel
hardt (13,67 — mg). Kate Faber (13,97 — mg). Annette Gund
lach-Pedersen (13,37 — mg-P). Aase Hemmingsen (12,71 —g+). 
Karen Kofoed-Petersen (13,94 — mg). Marie Louise Krog-Meyer 
(13,40 — mg-r). Hanne Lauritzen (13,23 — nig-?). Birgit 
Ljungdahl (12,91—g+). Elsa Mortensen (13,86 — mg). Ilse 
Nathansen (13,29 — mgp). Hanne Ottosen (14,09 — mg). 
Marchen Petersen (13,69 — mg). Lise Philipson (13,10 — mg-1). 
Hanne Rahlff (13,18 — mg-H). Annette Schnitzer (13,36 — mg-r). 
Jytte Stærk (12,32 — g). Hanne Thomsen (14,25 — mg+). Inger 
Zimmermann (13,87 — mg).

Af den matematisk-naturvidenskabelige linie:
Ellen Andersen (13,69 — mg). Hanne Holm (14,54 — ug-i-). 

Kirsten Ifversen (13,41—mg-r). Gudrun Lindhard (14,07 — 
mg). Inger Lund (13,72 — mg). Lis Warghede (12,08 — g). 
Kirsten Warnøe (13,49—mg-r). Dagmar Schlütter (13,35 — 
mg-P).

Til PIGESKOLEEKSAMEN 

indstilledes 12 elever, som alle bestod.
Inger-Margrethe Andersen (13,63 — mg-r). Lilian Ander

sen (13,01 —mg 4 ). Lizzie Banke (13,26 — mg-r). Benedicte 
Bergmann (13,08 — mgp). Mette Engelhardt '(14,01 — mg). 
Merete Grøn (14,20 — mg-|-). Kirsten Tvermoes Jensen (13,05 
— mg-r). Marianne Jessen (12,75—g+). Inge Gais Johansen 
(13,71 — mg). Grethe Petersen (14,04 — mg). Annegrete Stephen- 
sen (13,54 — mg-r). Bente Svendsen (14,32 — mg-|-).
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SKOLEÅRET 1949—50.

Skoleåret begyndte 15. august.
22. —27. august var 8 A og 8B på Den nordiske Lejrskole. 

Vejret var godt, og klasserne tilbragte en dejlig uge i de 
gode omgivelser og havde godt udbytte af opholdet.

8. —16. september var 11. kl., II og III g på »Lejrskolen på 
Brændstoft«. Også her havde eleverne et godt udbytte af op
holdet. Det var første gang, vi sendte elever til denne lejr
skole, som vi jo har andel i. Skolen ligger meget smukt ud 
mod Flensborg Fjord i Rinkenæs sogn. Sognets beboere og 
lærere fra Sønderjylland hjalp os på mange måder, og sko
len takker dem alle hjerteligt derfor, ligesom den skylder de 
lærere, der tilrettelagde arbejdet på de to lejrskoler og deltog 
i det, megen tak.
Skolen takker også forældrene for de bidrag, de har givet os, 
så vi har kunnet give nogle fripladser. Vi beder om, at for
ældrene også i fremtiden vil give os sådanne bidrag, da det 
er af stor betydning, at alle kan deltage og således få del i 
de værdier, et lejrskoleophold giver.

En række klasser har været på skovtur med deres klasse
lærerinde. 6. klasserne har besøgt Thorvaldsens Museum og 
7. klasserne Danmarks Akvarium. Adskillige klasser har væ
ret på museumsbesøg og har også beset nogle af de udstil
linger, der har været i årets løb.

30. september holdt lektor J. Hendriksen foredrag om Goethe.
12. oktober afholdtes en koncert af elever fra Sangskolen (De 

forenede Kirkeskoler). Koncerten var godt besøgt og vellyk
ket. Den afholdtes, for at vi kunne høre, hvad der kan op
nås ved et, to, tre og lire års instrumentundervisning; en 
sådan undervisning er også begyndt ved skolen.

24. oktober—5. november havde skolen besøg af lärovärks- 
adjunkt, fru Sonja Ohlon fra Göteborg, mens lektor J. Hen
driksen på samme tid var i Göteborg. Adjunkt, fru Ohlon 
havde timer i svensk med gymnasie-, real- og mellemskole
klasserne og holdt foredrag om svensk skoleliv. Vi var me
get glade for dette besøg og takker fru Ohlon for den dyg
tige og livfulde undervisning, der skabte fornyet interesse 
for svensk sprog og litteratur.

Skolen har i år i højere grad end tidligere fulgt Skoleradioens 
udsendelser. Her skal nævnes, at nogle klasser har fulgt 
udsendelserne om musikkens stilarter, andre udsendelserne 
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om matematikkens historie. Vi har hørt udsendelsen af 
»St. Hansaftenspil« og udsendelsen 20. januar på 100-års- 
dagen for Oehlenschlægers død.

Før advent talte stiftsprovst Brodersen til eksamensklasserne.
Juleafslutningerne fandt sted 22. december. Skolens sangkor op

førte sammen med andre af skolens elever et krybbespil. Vi 
takker dem meget for den smukke oplevelse, de gav os.

Juletræsfesten afholdtes 7. januar. 9. klasserne spillede scener 
af »Genboerne«. De havde sat meget ind på arbejdet, og 
opførelsen vakte stort bifald. Klasserne havde også gjort et 
godt arbejde, for at festen kunne blive vellykket for deres 
små kammerater i 1. klasserne.

17. januar besøgte 10. klasserne Diakonissestiftelsen og var me
get interesserede i det indblik, de fik af den gerning, der 
øves der.

25. januar besøgte 8 A Kastrup Glasværk.
I fastelavnen opførte II g under instruktion af skuespiller Peter 

Paulsen et lystspil af Kaufman og Moss Hart »Du kan ikke 
ta’ det med dig«. Også denne opførelse var vellykket og be
redte såvel eleverne selv som deres tilskuere glæde.

Også i år har vi haft færdselslære i underskolens klasser.
6. februar holdt mag. art., fru Hellner foredrag for mellem

skolen (Runt Siljan) og for gymnasie- og realklasserne (Lit
teratur og kunst i Dalarne). Foredragene var ledsaget af film, 
og her benyttedes for første gang skolens nye smalfilms
apparat.

17. marts læste skuespillerinde, fru Louise Jørgensen et udtog 
af I. P. Jacobsens »Mogens«, »Marie Grubbe« og »To ver
dener«.

Til påske talte pastor Bliddal ved morgensangen.

I s og I m har i 3X2 limer fået en udmærket orientering i 
biblioteksbrug på Helligåndsbiblioteket.

Eleverne har haft lejlighed til at deltage i svømning og idræt. 
82 har deltaget i svømningen. 16 har taget i svømmeprøven, 
12 frisvømmerprøven og 6 livredderprøven.
39 har taget idrætsmærket, 21 i bronce, 2 i sølv, 16 i guld.

I årets løb har adjunkt, mag. art. Bach givet en ugentlig over
sigt over begivenheder hjemme og ude.
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FORÆLDREMØDER
Forældrerådet ved N. Zahles Skole består af: professor 

Emanuel Hansen, formand, generallæge C. R. H. Fasting-Hansen, 
professorinde K. Strömgren, pastorinde G. Lange-Nielsen og 
professorinde Skgdsgaard.

1 november samlede rektor mødrene til børnene i 1. klas
serne og til nye elever i andre klasser og talte om forholdet 
mellem hjem og skole og livet i skolen.

Med forældrerådet blev der holdt møde 21. november. Skolen 
tog her afsked med formanden, overretssagfører S. Engelhardt. 
Forældrerådet valgte professor Emanuel Hansen til formand.

ROGSAMLING OG UDSTILLINGER
Eleverne i eksamensklasserne har adgang til skolens bog

samling. Gennem to af eleverne som bibliotekarer finder hjem
lån sted een gang om ugen i tiden 1. september—15. maj; 
herfor betaler hver elev 1 kr. i semestret.

Klassebibliotekerne omfatter barneskolens lire øverste 
klasser. Bøgerne vælges dertil med henblik på klassernes 
særlige undervisningsområde og ombyttes i løbet af året.

I et vindue på trappegangen er der et udstillingsskab, 
hvor klasserne skiftes til at ordne små udstillinger, f. eks. 
af billeder og genstande fra fremmede lande, håndarbejder, 
gengivelser af kunst, illustrerede stile, arbejdsbøger o. s. v.

GAVER
Skolen har haft den glæde at modtage følgende gaver: 

Drosselrede med æg fra Else Madsen i 4. A. Billeder, franske, 
fra adjunkt, fru Bjerg. En ægyptisk lerlampe fra Sylvia RoslelT, 
5. A. En udstoppet fasan fra Ulla Dige, 6. A. Værket »Det 
19. århundrede« fra adjunkt, fru Sommer.

Skolen havde den glæde at modtage smukke bogpræmier 
fra boghandler Harck. De blev givet til elever i afgangsklasserne.

Af Natalie Zahles Legat til Lærerinders videre Uddannelse 
er i år bortgivet to portioner til adjunkt, fru Bjerg og lærer
inde, frk. H. Thomsen, begge ved N. Zahles Skole.

ZAHLENSERSAMFUNDET
Zahlensersamfundet har afholdt to møder, ét i december 

1949, hvor ingeniør B. Trier viste en film fra Florida; det 
andet møde afholdtes i maj 1950. Pianistinden, fru Karen 
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Levinsen spillede ældre og moderne musik. — Ved årsafslut
ningen uddeltes bogpræmier til den bedste student og den 
bedste pigeskolist.

MUSIKUNDERVISNINGEN
Fra efteråret 1949 er der ved skolen påbegyndt undervis

ning i musik. Der er hidtil undervist i violin og violoncel, 
men det er hensigten fra efteråret at udvide undervisningen, 
så den kommer til at omfatte andre instrumenter efter behov.

Undervisningen har et dobbelt formål: 1) at give eleverne 
forudsætninger for at dyrke en udbytterig og fornøjelig fritids
interesse, 2) at skabe mulighed for dannelsen af et skoleorke
ster, en tanke, skolen gennem flere år har ønsket at realisere.

Undervisningen linder sted på skolen, såvidt muligt i 
umiddelbar fortsættelse af skoletiden. Der undervises i følgende 
instrumenter: klaver, violin, violoncel, tværfløjte og blokfløjte. 
Indmeldelse sker ved henvendelse til cand, mag., frk. M. Haar.

Prisen for undervisningen er kr. 7,00 (1/4 enetime ugent
lig), kr. 13,00 (Va enetime ugentlig), kr. 19,00 eller kr. 25,00 
(for undervisning i henholdsvis 3/4 eller en hel time ugentlig).

SKOLEKORET
Skolens kor består af elever fra mellemskolen og enkelte 

fra gymnasiet. Det blev oprettet i foråret 1949 og optrådte 
første gang ved afslutningen før sommerferien. I begyndelsen 
af december 1949 sang koret ved en advendtsaften i Hellerup 
Kirke, hvor Tunders kantate »Wachet auf ruftuns die Stim
me« for kor, strygere og cembalo blev opført. Ved skolens 
juleafslutninger sang koret til fremførelsen af »Et lille krybbe
spil« ved Finn Viderø og Harald Vilstrup. Korets prøver lig
ger hver onsdag kl. 14—15, eventuelle ekstraprøver torsdag 
kl. 14—15. Optagelse i koret sker ved henvendelse til frøken 
M. Haar.
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ÅRETS PENSA
I.

UNDERSKOLEN
Iste KLASSE

Bibelhistorie. Udvalgte fortællinger af det gamle og 
det nye testamente. Små bibelske sange og salmevers.

Dansk og iagttagelsesundervisning. Tale-, læse- 
og skriveøvelser (ordbilledmetoden). M. Marstrand: Min første 
bog. Skrivning af blokbogstaver, senere små og store bog
staver. Småsløjd og tegning. Samtaler om livet på landet 
og i byen. Kornsorterne, uret og husdyrene. En del valgfrit 
arbejde.

Regning. Talbegrebet 0—30 indøvet ved hjælp af »Ar
vins talbilleder«, alle fire regningsarter, både hovedregning 
og skriftlig regning, tabeløvelser, tallæsning og talskrivning 
0—100.

2den KLASSE
Bibelhistorie. Udvalgte fortællinger af det nye testa

mente. Salmer og bibelske sange.
Dansk. Børnenes danske læsebog I. Daglige skrive

øvelser på skolen. Enkelte eventyr fortalt og genfortalt. Lidt 
om navneord og verber. En ugentlig stil.

Geografi*).  Danmark med Færøerne, Island og Grønland.
Naturhistorie*)  og iagttagelsesundervisning. Sko

vens og markens dyr, kornsorterne, dertil knyttet tegning 
samt små beskrivende stile.

Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessens ny regnebog II. 
Alle fire regningsarter med ubenævnte tal. Mål og vægt an
skueliggjort og benyttet ved regneøvelser. Tabel.

3die KLASSE
Bibelhistorie. Det gamle testamentes historie til Samuel. 

Salmer og bibelske sange.
Dansk. Børnenes danske læsebog II. De vigtigste ord

klasser. 2 stile om ugen (diktat og lette fristile), samt daglige 
retskrivningsøvelser. De vigtigste fortællinger af Danmarks 
sagnhistorie.

*) Al undervisning i naturfagene støttes hele skolen igennem ved brug af 
kort, billeder, skolens forskellige samlinger, ved tegninger, fysiske eks
perimenter, lysbilleder, besøg i Botanisk og Zoologisk Have o. s. v.
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Geografi. Efter Axel Nielsen: Vor jord: fra Norge til 
Schweiz.

Naturhistorie. Havets og søernes dyr og planter.
Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessens regnebog III: 

alle lire regningsarter og de indledende øvelser til division 
med flercifret divisor. Tabel.

4de KLASSE
Bibelhistorie. Sidste halvdel af det gamle testamentes 

historie. Salmer og bibelske sange.
Dansk. Børnenes danske læsebog III. Enkelte for

tællinger af den nordiske mytologi. Formlæren i korte træk, 
indøvet ved analyse. 2 stile om ugen (diktat, genfortælling, 
grammatiske øvelser o. 1.).

Historie. Efter Ottosens Børnenes fædrelandshistorie: 
fra kristendommens indførelse til enevælden.

Geografi. Efter Axel Nielsen: Vor jord: Schweiz, Syd
europa, Afrika og Asien.

Naturhistorie. Efter Balslevs Dyrenes naturhistorie: 
pattedyr.

Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessens regnebog IV: 
division med flercifret divisor. De fire regningsarter med be
nævnte tal. Tabel.

5te KLASSE
Bibelhistorie. Efter B. Halms Bibelhistorie for mellem

skolen: første halvdel af det nye testamentes historie. Salmer 
og bibelske sange.

Dansk. Børnenes danske læsebog IV. Nogle sagaer fortalt 
og genfortalt, formlæren og det vigtigste af sætningslæren. 
2 stile om ugen, skole- og hjemmestil (diktat, genfortælling 
og lette fristile).

Historie. Efter Ottosens Børnenes fædrelandshistorie: 
fra Frederik III til vore dage. Efter Ludvig Schmidts Hi
storie for mellemskolen I: oldtidens historie til Rom.

Geografi. Efter Axel Nielsen: Vor jord: Amerika og 
Australien, repetition af Danmark.

Naturhistorie. Efter Balslevs Dyrenes naturhistorie: 
fuglene. Balslev og Simonsens Botanik for mellemskolen I.

Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessens regnebog V: 
alle fire regningsarter med almindelig brøk og decimalbrøk. 
Begyndelsen af forholdsregning. Tabel.
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Engelsk. Efter O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for mellemskolen I med tilhørende øvelseshæfte og gram
matik.

MELLEMSKOLEN
6te KLASSE

Bibelhistorie. Efter B. Hahns Bibelhistorie for mellem
skolen: fra bespisningen til Apostlenes gerninger. Lærebog: 
2den trosartikel. Nogle salmer.

Dansk. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellem
skolen II. Fortællinger af den græske sagnhistorie. Thor
valdsens og H. C. Andersens liv. Sproglæren indøvet ved 
analyse. En skolestil hver uge, hjemmestil hver anden uge 
(diktat, genfortælling, lette fristile).

Historie. Efter Ludvig Schmidt: Historie for mellem
skolen I: s. 52—138; 170—195.

Geografi. Efter Andersen og Vahls Geografi for mellem
skolen I: forfra til Spanien.

Naturhistorie. Efter Balslevs Dyrenes naturhistorie: 
krybdyr, padder og fisk. Balslev og Simonsens Botanik for 
mellemskolen II: første halvdel af bogen.

Regning. Friis-Petersen og Jessens Ny regnebog for 
mellemskolen I: de fire regningsarter med almindelig brøk 
og decimalbrøk. Areal og rumfang. Forholdsregning. Tabel.

Engelsk. Efter O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: En
gelsk for mellemskolen II med tilhørende øvelseshæfte og gram
matik. Skriftlige øvelser.

7ende KLASSE
Bibelhistorie. Efter B. Halms Bibelhistorie for mellem

skolen: fra skabelsen til Salomo. Luthers lille katekismus, 
troen, 1ste trosartikel, de 10 bud. Nogle salmer.

Dansk. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske 
læsebog V og VI: udvalgte prosastykker og digte. Enkelte 
større digteres liv og værker (Oehlenschläger, Ingemann, Blicher). 
Sproglæren indøvet ved analyse. Svensk efter Ida Falbe-Hansen 
og E. Keller: Svenske læsestykker. En stil hver uge, skole-eller 
hjemmestil (genfortælling, fri stil eller diktat).

Historie, a. Efter Ludvig Schmidt: Historie for mellem
skolen II: s. 1—121; Verdenshistorie og Nordens historie, 
b. Efter Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I og II; 
Verdenshistorie ca. 1200—1600, Nordens historie ca. 1000—1600.
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Naturhistorie. Efter Balslev og Andersen: Zoologi for 
mellemskolen II: hvirvelløse dyr. Efter Balslev og Simonsen: 
Botanik for mellemskolen: slutningen af II og begyndelsen 
af III. Mange plantebestemmelser.

Naturlære. Kobberø: Fysik for mellemskolen I: side 
1—61; eleverne udfører selv i laboratoriet mange af forsøgene.

Matematik. Jessen og Smiths Aritmetik for mellem
skolen I. S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen, § 1—23.

Begn in g. Friis-Petersen og Jessen Mellemskolens ny 
regnebog II og III: Forholdsregning, delingsregning, procent
regning, rentesregning, areal og rumfang. Tabel.

Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen III: stk. 1—24 med tilhørende øvelseshæfte og 
grammatik. Nogle stile.

Tysk. K. Wiggers Smith, E. Hasselriis og I. Mogensen: 
Tysk læsebog I, forfra—side 80, med tilhørende øvebog og 
grammatik. Daglige skriftlige øvelser.

8nde KLASSE
Bibelhistorie. Efter B. Halms Bibelhistorie for mellem

skolen: den gamle pagts historie fra Salomo og ud. Apost
lenes gerninger til Paulus. 3die trosartikel. Sakramenterne. 
Salmer.

Dansk. Tekster efter Clausen og Hansen: Dansk læse
bog for mellemskolen II og III. Efter Bæks Danske digtere: 
fra folkevisen til romantikerne. Kaalund og Chr. Richardt. 
Sproglæren indøvet ved analyse. Oplæsning og oversættelse 
efter Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. 4 stile 
om måneden (genfortælling, fri stil, diktat).

Historie, a. Efter L. Schmidt: Lærebog for mellemskolen 
II: fra den franske revolution til ca. 1860. b. samme lærebog 
til s. 188.

Geografi. Efter Andersen og Vabl Geografi for mellem
skolen I og II: Sydeuropa, Afrika, Asien, Australien, havet 
og noget af den almindelige geografi.

Naturlære. Kobberø: Kemi for mellemskolen, s. 1—44. 
Samme: Uorganisk kemi, s. 1—42. Samme: Fysik for mel
lemskolen I, s. 62—97 (sidste udg.). Elevforsøg.

Matematik. S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen, 
§ 24—59. Jessen og Smith Aritmetik for mellemskolen II.
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Regning. Friis-Petersen og Jessen Mellemskolens ny 
regnebog II og III: Forholdsregning, delingsregning og pro
centregning, areal og rumfang. Tabel.

Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen III, stk. 24—41 og IV, ca. 30 sider, med tilhø
rende øvelseshæfte. Skolestile.

Tysk. K. Wiggers Smith, E. Hasselriis, I. Mogensen: 
Tysk I, s. 80—bogen ud. Tysk II, 1—64. C. Gad: Tysk læs
ning for mellemskolen I, øvebog. Grammatik, skolestile.

9ende KLASSE
Bibelhistorie. Paulus og hans rejser. Lidt om bre

vene. Uddrag af og samtaler på grundlag af Nøjgaard: 
Kirken. Salmer.

Dansk. Tekster efter Clausen og Hansen: Dansk læse
bog for mellemskolen II og III. Efter Bæk: Danske digtere: 
fra Grundtvig til Chr. Richardt. Flere større digterværker. 
Analyse og svensk vedligeholdt. Fri stil, genfortælling, diktat.

Historie. L. Schmidt, II del, fra 164—bogen ud, d.v.s. 
Europas historie fra 1848 til vore dage.

Geografi. Andersen og Vahl Geografi for mellemskolen 
II: Amerika, Danmark, den skandinaviske halvø, samt dele 
af den aim. geografi.

Naturhistorie. Balslev og Andersen Zoologi for mellem
skolen II: mennesket. Balslev og Simonsen: Botanik for mellem
skolen IV: plantesamfund. Plantebestemmelser efter Rasmussen 
og Simonsens lille flora.

Naturlære. Kobberø: Fysik for mellemskolen I: s. 97 
—bogen ud og II: s. 1—24. Kobberø: Kemi for mellemskolen, 
s. 44—ud. Petersen og Ring: Organisk kemi for mellem
skolen.

Matematik. Jessen og Smith Aritmetik for mellemsko
len II: division, ligninger med een og to ubekendte, propor
tioner. S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen, kap. X—XV.

Regning: Friis-Petersen og Jessen Mellemskolens ny 
regnebog III: omvendt og sammensat forholdsregning, blan
dingsregning, procentregning, areal og rumfang, dels skriftlig, 
dels mundtlig. Hovedregning efter Cronfelt: Hovedregnings- 
opgaver III. Tabel.

Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
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mellemskolen IV: 50 normalsider med tilhørende øvelses- 
hæfte og grammatisk oversigt. Skolestile: oversættelse, gram
matisk stil eller genfortælling.

Tysk. K. Wiggers Smith, E. Hasselriis og I. Mogensen: 
Tysk II: s. 74—bogen ud. Tysk III: enkelte stykker. Hansen- 
Christensen og Sv. Brüel: Was lesen wir noch? Gad: Tysk 
læsning for Mellemskolen II. Grammatik, stiløvelse, skolestile.

Fransk. Bruun og Roskiær: Fransk for begyndere: 
a: s. 1—64, b: s. 1—58.

II
EKSAMENSKLASSERNE

HEALLINIEN

1 Oende KLASSE
Religion. Gennem foredrag og samtaler er ydre missions 

arbejde gennemgået i hovedtræk. De vigtigste grene af kirkens 
sociale arbejde i København gennemgået.

Dansk og Svensk. Følgende digterværker er læst og 
litteraturhistorisk belyst: Gunløg Ormstunges saga. Mascarade. 
Irene Holm. En dejlig dag. Fru Fønss. Nornegæst. En glad 
gut. Et dukkehjem. Nogle moderne digte. Noveller af H. C. 
Branner og Martin A. Hansen. Grammatik efter E. Rehling: 
Dansk grammatik med øvelsesstykker. En stil ca. hveranden uge.

Svensk. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker, 
c. 25 s.

Historie. Buchreitz og Rosing: Historie for mellemskolen 
I og II (til s. 235).

Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
realklassen, c. 90 s. S. Hilton: Good-bye, Mr. Chips, c. 20 s. 
Ad. Hansens stiløvelser, c. 22 stkr. Lunds grammatik v. 
Bredsdorff. En stil, oversættelse eller genfortælling, hver uge, 
skiftevis på skolen og hjemme.

Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk III: 
s. 1—44, 49—113. Kaper: Kortfattet tysk sproglære (formlære, 
pronominer, adjektiver og udvalgte stykker af syntaksen). 
En diktat hver tredie uge.

Fransk. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: 
s. 58—68, 75—79, 86—92. Jung: Fransk læsebog (1945): 
s. 59—96. E. Bruun: Fransk grammatik for realklassen.
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Geografi. Reumert: Erhvervsgeografi (4. udg): s. 9—49.
Naturhistorie. Jørgensen og Andersen: Biologi for real

klassen: s. 1—32, 67—73. Balslev og Simonsen: Botanik for 
mellemskolen IV: Sporeplanter.

Naturlære. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Sammes 
fysik for realklassen III.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny 
regnebog IV. Cronfelt: Hovedregning for mellemskolen III. 
Lomholt: Eksamensopgaver E.

Matematik. Jessen og Smith: Aritmetik for mellem
skolen III. S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen, fra 
§ 79—bogen ud.

11te KLASSE
Religion (Lektor, frk. Kjelgaard). Religionshistorie (pri

mitiv religion, indisk og kinesiske religioner). Enkelte elev
foredrag og samtaler om forskellige kristendomsformer.

Dansk og Svensk (Lektor, frk. Steenberg). Følgende 
digterværker er læst og litteraturhistorisk belyst: Et kvad af 
»Den ældre Edda«. En række folkeviser: Tor af Havsgaard, 
Havbor og Signelil, Esbern Snare, Torbens Datter, Ebbe 
Skammelsøn, Moderen under Mulde. Mascarade. Axel og Val
borg. Noveller og Skitser af Kaj Munk, Kidde, H. C. Branner. 
Prøver af moderne dansk og norsk lyrik. Et par mindre 
digte til indøvelse i oplæsning. Grammatik og analyse efter 
Rehling: Dansk grammatik med øvelsesstykker. En stil hver- 
anden uge.

Svensk: Foreningen »Norden«: Tre moderna svenska 
noveller: s. 21—45. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læse- 
stykker: s. 104—112.

Til eksamen opgives: Folkeviser: Havbor og Signelil, 
Moderen under Mulde, Ebbe Skammelsøn. Gunløg Ormstunges 
saga. Mascarade. Axel og Valborg. Fru Fønss. Irene Holm. 
Edbrødre. Et dukkehjem.

Svensk. Ovenn. læsestykker: s. 47—56, 104—112. Svenske 
noveller: s. 5—19.

Historie (cand. mag., fru Bach). Buchreitz og Rosing: 
Verdenshistorie II: s. 258—bogen ud. Clausen og Gabrielsen: 
Danmarks historie 1864—1946. Kierkegaard, Lomholt-Thom- 
sen og Winding: Borger og samfund, samfundslære for real
klassen.

Til eksamen op gives: Buchreitz og Rosingil: s.178—206, 
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230—88. Clausen og Gabrielsen: Danmark 1901—39. Ovenn. 
samfundslære: s. 1—81, -i- petitstof.

Engelsk (Lektor, frk. Steenberg). Andersen, Boisen og Heel: 
The Brown Family: s. 5—33, 36—50. Hilton: Good-bye, Mr. 
Chips, c. 50 s. Boysen: Engelske digte, c. 43 s. Lunds gram
matik ved Bredsdorff. En genfortællingsslil hver uge, skiftevis 
på skolen og hjemme.

Til eksamen opgives: Engelsk for realklassen: s. 50 
—53, 84—92, 100—130. The Brown Family: s. 5—11, 12—17, 
19—24, 27—33, 36—41, 44—50. Ovenn. digte: s. 6—10, 16—24, 
28, 30—39, 50—56, 58—59.

Tysk (cand. mag., fru Ludvigsen). Fontane: Unterm Birn
baum (udg. v. J. Hendriksen). Gad: 100 deutsche Gedichte: 
s. 13—23, 27—30, 50—70.

Til eksamen opgives: Wiggers Smith, Hasselriis, Mo
gensen: Tysk III: s. 4—8, 10—12, 28,36—37, 51, 74—76, 
79—88,90—95. Unterm Birnbaum: s. 11—24, 31—51, 61—65. 
Gedichte: s. 21—22, 28—29, 29—30, 33, 35—39, 50—60, 66—70.

Fransk (eks. fagi., fru Larsen). Jung: Fransk læsebog: 
s. 131—42. Vercors: Le silence de la mer. E. Bruun: Gram
matik for realklassen.

Til eksamen opgives: Aflæsebogen: s. 42—48, 97—142. 
Af: Le silence de la mer s. 1—61.

Geografi (cand. mag., frk. Clausen). J. Beumert: Erhvervs
geografi (4. udg.): s. 59—bogen ud.

Til eksamen opgives: Andersen og Wahl: Geografi f. 
mellemsk. II: De forenede Stater, Mexico, Mellemamerika, Vest
indien, Sydamerika. Af ovenn. erhvervsgeografi: Kap. II, III, 
IV, VI, af kap. VIII til og med dyriske fedtstoffer og ægge
hvidestoffer, kap. IX og X.

Naturhistorie (cand. mag., frk. Clausen): Jørgensen og 
Andersen: Biologi: s. 32—81, 98—bogen ud.

Til eksamen opgives: Balslev og Andersen: Zoologi 
f. misk. II: Mennesket. Af ovenn. biologi: S. 1—21, 32—66, 
109—111.

Naturlære (Lektor, frk. Kjelgaard). Sundorph: Fysik for 
realkl. II og I: s. 1—18, 27—33.

Til eksamen opgives: Ovenn. fysik f. realkl. I (med 
skolens overspr.), II (forfra til elektromotor excl.), III Peters
son og Ring: Uorganisk Kemi (s. 35—bogen ud).

Regning (for elever uden matematik, adjunkt, fru Som
mer). C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Praktisk regning 
for piger i realklassen. Cronfelt: Opgaver i hovedregning IV.
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Regning (for elever med matematik, overlærer, frk. Lüs
berg). Friis-Petersen og Jessen: Ny regnebog for realklassen. 
Cronfelt: Opgaver i hovedregning IV. Lomholt: Eksamens
opgaver E.

Matematik (Overlærer, frk. Liisberg). Jessen og Smith: 
Aritmetik og regning for realklassen (undt. annuiteter). Eibe: 
Geometri for realklassen: Kap. I (undt. §§ 1, 2, 5), samt 
cirkelperiferiens længde og cirkelens areal efter tilskrift.

Til eksamen opgives: Jessen og Smith: Aritmetik for 
mellemsk. III. Samme: Aritmetik og regning f. realkl. (undt. 
annuiteter). S. Frederiksen: Geometri f. mellemsk.: §79—bogen 
ud. Eibe: Geometri f. realkl.: Kap. 1: §§ 1, 4, 5, 7. Kio, samt 
cirkelperiferiens længde og cirkelens areal efter tilskrift.

Skræddersyning (Skoleleder, frk. Kempel). En bluse og 
en kjole, den sidste eksamensarbejde.

DEN STUDEHENDE LINIE
Wende KLASSE

Religion. Gennemgang af kirkens sociale arbejde i en 
storby. Lidt missionshistorie.

Dansk og Svensk. Følgende digterværker er læst og 
litteraturhistorisk belyst: Gunløg Ormstunges saga. Abels død. 
Benedict fra Murcia. Fru Fønss. Irene Holm. En dejlig dag. 
Synnøve Solbakken. El dukkehjem. Noveller af H. C. Bran
ner og Martin A. Hansen. Nogle moderne digte. Elevforedrag. 
Grammatik og analyse efter Rehling: Dansk grammatik med 
øvelsesstykker.

Svensk efter foreningen »Norden«: Tre moderna svenska 
noveller.

Historie: Samfundslæren er gennemgået efter: Kierke
gaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

Engelsk. Steinbeck: The Moon is down (ca. 100 n. s). 
Brier: Engelske stiløvelser, 22 stkr. Lunds grammatik ved 
Bredsdorff. En stil, oversættelse og nogle genfortællinger, hver 
uge, skiftevis på skolen og hjemme.

Tysk. Gottfried Keller: Kleider machen Leute. Tyske 
Realeksamensopgaver, ca. 25 stkr. Kaper: Kortfattet tysk sprog
lære. En oversættelsesstil på skolen hveranden uge.

Fransk. Jung: Fransk læsebog, s. 1—13, 35—58. 
E. Bruun: Fransk grammatik for realklassen.

Latin. Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellemsk. 
(1943) med tilsvarende formlære og syntax: s. 1—49. Til 
eksamen opgives s. 27—49.
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Geografi. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen 
II, Norge og Sverige. C. C. Christensen: Geografi for mel
lem- og realskolen I, hele bogen.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Pattedyrene og dyre- 
systemet. Balslev og Simonsen: Lærebog i botanik: s. 5—42, 
63—78, 79—82, 84—97, 110—115, 120—136.

Naturlære. Sundorph: Fysik for mellemsk. II. Sammes 
Fysik for realkl. III.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny 
regnebog IV. Cronfelt: Hovedregning f. mellemskolen IV. 
Lomholt: Eksamensopgaver E.

Matematik. Jessen og Smith: Aritmetik f. mellemsk. III. 
S. Frederiksen: Geometri f. mellemsk., fra § 79—bogen ud.

1ste GYMNASIEKLASSE 
(nysproglig).

Religion. Religionshistorie. Oldtidens og den begyndende 
middelalders kirkehistorie. Samtaler og enkelte elevforedrag o O
om nutidens kristendomsformer i Danmark.

Dansk og Svensk. Falkenstjernes håndbog (6. udg.), 
s. 5—17, 21 — 26, 32—34, 37—70,86—115, 122—23, 133—37, 
153—59, 168—75, 188—98, 214—27, 230—38,239—40,242—53, 
255—60. Værker: Erasmus Montanus. Kærlighed uden strøm
per. Oxenvad: Vort sprog I, s. 1—41. Svenske forfattere af 
Rehling og Hasselberg, ca. 10 s. En stil hver 3. uge.

Historie. Arentoft: Verdenshistorie I, II, s. 1—36.
Engelsk. Ehlern-Møller, Lindum og Rosenmeier: A Con

temporary Reader, s. 5—29, 39—55. Engelske forf. f. gymn. 
nr. 4, s. 1—88, nr. 7, s. 1—20, nr. 12, s. 1 — 75. Jørgen Brier: 
Engelske stiløvelser, stk. 1—50. En stil ugentlig.

Tysk: Gad: Moderne tyske noveller, s. 5—437. Gad: 100 
deutsche Gedichte, ca. 20 sider. Sigtryggsson: Kulturbilder, 
stk. 1, 3, 4, 5 I, 8, 15. Stiløvelser efter Houken og Stenbjerre.

Fransk. Jung: Fransk læsebog, s. 75—152. Mérimée: 
Colomba, ca. 35 sider.

Latin. Cæsars gallerkrig li—29, IVi—19, V24-58 (ved L. Høeg). 
Ciceros taler: in Verrem IV i-c, 30-32, 38-42, co—67. 84-87. Krage
lund: Latinsk sproglære.

Oldtidskundskab. Iliaden (Ostergaards udv.): I, 
VI 315—529, XXIV 469-595. Odysseen (Ostergaards udv.), I, II, V,
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VI, IX. Kragelund: Græske historieskrivere (Herodot-afsnittene), 
s. 9—67. Bundgaard: Den græske kunst historie. Holten- 
Bechtolsheim: Græsk mytologi.

Fysik og Kemi. Krag og Wæver-Rasmussen: Fysik og 
kemi for det sproglige gymnasium.

Matematik. Jakob Jensen: Matematik for det sprogl. 
gymn., s. 1—50.

Iste GYMNASIEKLASSE
(matem. naturv.).

Religion: Som den nysprogl. klasse.
Dansk og Svensk: Norrilds litteraturhistorie: Norrøn 

litteratur og dansk litteratur til Baggesen. Tekster i tilknyt
ning hertil efter Falkenstjernes håndbog, ca. 150 sider. Værker: 
Erasmus Montanus, Den politiske Kandestøber samt andre 
komedier i gruppelæsning. Oxenvad: Vort sprog I: Lydlæren 
med tilsvarende opgaver efter »Vort sprog« II. Rehling og 
Hasselberg: Svenske forfattere, ca. 50 normalsider. En stil 
hver 3die uge.

Historie: Arentoft: Verdenshistorie til ca. 1500. Kierke
gaard og Winding: Nordens historie til ca. 1050. Billedstof 
efter Bundgaard samt Andrup, Ilsøe og Nørlund.

Engelsk: Eng. forf. f. gymn. nr. 12, s. 3—107. Smede- 
gaard og Vedel: English Texts, s. 18—30.

Tysk: Fontane: Unterm Birnbaum (v. Jørgen Hendriksen).
Fransk: Jung: Fransk læsebog, s. 57—123, 141—52 

Mérimée: Colomba, kap. I—VI. N. Chr. Nielsen: Fransk gram
matik. Bruun: Fransk øvehæfte.

Oldtidskundskab: Udvalg af Homer: Iliaden og Odys
seen (Ostergaards udg.). Græsk kunst til ca. 700 f. Kr.

Geografi. Andersen og Vahl: Geologi (8nde udg.), klima- 
og plantebælter (7ende udg.), s. 1—17.

Fysik. Sundorph: Varmelære, lyslære (s. 1—33), elektri
citet og magnetisme (s. 1—35). Barm water: Grundtræk af 
astronomien, § 1—8. 22 øvelser.

Kemi. Rings Kemi for gymnasiet (7ende udg.), s. 1—76. 
Matematik: Juni og Rønnau: Matematik I.

2den GYMNASIEKLASSE
Religion. Middelalderens kirkehistorie til reformationen. 

Gennemgang af hovedtræk i katolicismen og af Skat Hoff
meyers: Bibelen.
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Dansk og Svensk. Falkenstjernes håndbog I (6. udg.), 
s. 263—68, 272—80, 284—92, 296—308, 309—14, 320—29, 
342—45, 350—51, 353—55, 356—57, 369; II (4. udg.):s. 1—4, 
5, 13, 14—15, 16—17, 21—22, 29—30, 32—34, 37—45, 59—63, 
67—69, 70—110. Værker: St. Hansaften spil. En dansk stu
dents eventyr. Svensk: Et Udvalg af Tegner, Karlfelt, Lager- 
quist, Strindberg, ca. 25 sider. Oxenvad: Vort sprog I, ca. 50 
sider. En stil hver 3die nge.

Historie. Verdenshistorie efter Arentoft: ca 1500—1815. 
Nordens historie efter Kierkegaard og Winding: ca. 800—1848. 
Billeder efter Bundgaard: »Nyere lid« og Andrup, Ilsøe og 
Nørlund: Danmarks historie i billeder.

Engelsk (nysproglig). Ehlern-MøJler, Lindum og Rosen
meier: A Contemporary Reader, s. 5—8, 55—84, 113—23. 
Eng. forf. f. gymn., nr. 4, s. 88—123; nr. 7, s. 20—58; 
nr. 12: s. 75—133. Jes Skovgaard: Shakespeare: Julius Cæsar. 
Jørgen Brier: Engelske stiløvelse, s. 1—50. En stil ugentlig 
(oversættelse eller genfortælling).

(Matem.-naturv., lektor, frk. Steenberg). Modern Prose II, 
s. 101—33. K. V. Olsen: Science Reader, s. 7—46, 100—118. 
Smedegaard og Vedel: English Texts, s. 4—9, 74—82, 93—98, 
111—28.

Tysk (nysproglig), Lessing: Emilia Galotti. Schiller: Wil
helm Tell (Tell-scenerne). Gads digte, s. 9—12, 21—23, 28—32, 
36—39, 41—42, 57—74. Sigtryggsson: Kulturbilder, ca. 25 sider. 
Litteraturhistorie til Goethe i Weimar. Stiløvelse efter eksa
mensstilene.

(Matem.-naturv., adjunkt Hendriksen). Contessa: Magister 
Rösslein (v. ,1. Hendriksen). Gad: Tyske tekster for d. matem. 
gymn. Bürger: Lenore; Goethe: Der Sänger.

Fransk. Henriques og Willemoés: Fransk litteratur i ud
valg, s. 1—109. Poul Høybye: Fransk øvebog og grammatik, 
stk. 72—137.

Latin. Ciceros taler (Høeg) pro sexto Roscio § 1—82, 
in Catilinam I, in Verrem IV, 1—6, 30—32, 38—42, 84—87. 
Ciceros breve (Høeg): 1, 8, 12—16; Plinius’ breve: 1—3; 
Monumentum Ancyranum.

Oldtidskundskab. Herodotafsnit i Kragelund: Græske 
historieskrivere. Sophokles: Antigone. Euripides: Medeia. 
Græsk kunst til ca. 325 f. Kr.

Naturkundskab (nysproglig, lektor Storgaard). Ander
sen og Vahl: Geografisk lærebog (3die udg.) med undt. af s. 
69—73.
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Til eksamen opgives: Andersen og Vahl: Geografisk 
lærebog (3die udg.), undt. s. 34—38, 69—86). Krag og Wæver 
Rasmussen: Fysik og kemi, undt. organisk kemi.

(Matem.-naturv.lektor Storgaard). Andersen og Vahl: Klima- 
og plantebælter (7ende udg.); Erhvervsgeografi (4de udg.).

Til eksamen opgives: Andersen og Vahl: Geologi (Snde 
udg.), undt. oversigt over de geologiske tidsafsnit, s. 69—80; 
Klima-og plantebælter (7endeudg.); Erhvervsgeografi(4de udg.), 
undt. kap. VIII, 4, 6, 8—10.

Fysik. Sundorph: Mekanisk fysik for gymn. (7ende udg.); 
Lyslære (7ende udg.), s. 43—63; Elektricitet og magnetisme 
(7ende udg.), s. 39—53; Barm water: Grundtræk af astronomien 
(7ende udg.), § 8—21. 9 øvelser.

Kemi. Ring: Kemi for gymnasiet (6te udg.), s. 70—146.
Matematik (nysproglig, lektor, frk. Kjelgaard). Jakob 

Jensen: Matematik for det sprogl. gymn., s. 50—ud.
Til eksamen opgives: Ovenn. bog § 2—4, 6—7, 9—11, 

19—21, 24—38, 45—65.
(Matem.-naturv.). Juni og Rønnau: Matematik II.

3die GYMNASIEKLASSE
Religion (rektor). Søren Kierkegaard. Katolicismen.
Dansk og Svensk (cand. mag. Kabel). Falkenstjerne og 

Borup Jensens håndbog II (5te udg.), s. 154—57, 171—73, 
174—78, 199—204, 211—45, 248—54, 276—307, 309—11, 
314—315, 317—18, 326—28; III (5te udg.), s. 19—26, 40—41, 
45—46, 54—56, 62—63, 90—95, 110—12, 118—23, 123—24, 
126—27, 128—29, 131—34, 143—45, 149—51, 152—54, 155, 
157—58, 210—13, 220—33, 247—48, 311—18, 327—28. 
I. P. Jacobsen: Mogens, Pesten i Bergamo. Modersmaalskund- 
skab efter Oxenvad: Vort sprog I og II. Svensk efter Munch- 
Petersen og Hartmann: Svenske läsestycken. En stil hver 
måned.

Til eksamen opgives: Falkenstjerne og Borup-Jensens 
håndbog I (6. udg.), s. 37—40, 94—96, 104—107, 156—59, 
189—90, 216, 230—31, 234—35, 272—75, 276—78, 281—82, 
316—18, 357—61, 363—65; II (5 te udg.), s. 2, 14—15, 59—63, 
73—96, 140—44, 171—73; III (6te udg.), s. 40—41, 45—46, 
54—56, 90—93, 118—21, 131—34, 227—33, 247—48. Holberg: 
Erasmus Montanus. H. C. Andersen: 5 eventyr. J. P. Jacobsen: 
Mogens, Pesten i Bergamo.

Historie (cand. mag. Bjernum). Arentoft: Verdenshistorie 
fra 1815. Kirkegaard og Winding: Nordens historie fra 1815.
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Lomholt-Thomsen, Kirkegaard og Winding: Danmark idag. 
Hakon Müller: Kilder til Danmarks historie III (1848—64), 
s. 10—11, 60—64, 68—75; IV (1864—1920), s. 99—108. 
Læssøe-Møller: Gladstone. Billeder efter Andrup, Ilsøe og 
Nørlund. Grafiske fremstillinger efter samfundslæren.

Til eksamen opgives: Roms historie. Tyskland 843— 
1939. Stormagterne 1878—1920. Danmark 1814—1920. Sam
fundslæren, s. 71—bogen ud. Læssøe-Møller: Gladstone, s. 11 — 
14, 20—25, 58—72. Kilder til Danmarks historie, IV, s. 99—106. 
Andrup, Ilsøe og Nørlund: la—d, 2a—d, 24—26, 145—49, 
230—31. Bundgaard: Oldtid og middelalder: 34, 36—38; nyere 
tid: 22.

Engelsk (lektor, fru Hertel). Helweg-Møller og Herløv: 
The British Spirit, s. 92—95, 152—65, 185—92. Eng. forf. f. 
gymn. nr. 3, s. 1—20, 29—56, 68—73; nr. 7, s. 58—72, 80—104, 
132—37); nr. 11, The Man of Property. Jørgen Brier: Engelsk 
stiløvelse, I—II, stk. 1—50. Emily Bronté: Wuthering Heights, 
ehap. 1—20. En stil ugentlig (genfortælling eller oversættelse).

Til eksamen opgives: Cæsar I, Østerberg: 64—71, 
86—97, 132n—137øv. Dickens: 88—95, 115—23. Modern 
Prose, II, 93 (Four years later)—100. Essays II, 1—4, 8—16, 
49—52, 68—71. British Spirit: 79—83, 89—94, 103—06, 152 
—56øv, 187—91.

Tysk (adjunkt Hendriksen). Emilia Galotti: 100 deutsche 
Gedichte, s. 21—22, 28—30, 33—36, 50—66, 71—74. Gad: 
Deutsche Texte, s. 7—25, 45—73, 77—79. Gad: Moderne ty
ske noveller og anden fortællende prose (1945), s. 5—137.

Til eksamen opgives: Maria Stuart 17; II e-s; III 4; 
IV 10. Emilia Galotti I 4; III 4-5; IV 5-7; V 6-7. 100 deutsche 
Gedichte, s. 21—22, 28—30, 33—36, 50—55, 71—74. Magister 
Rösslein, s. 3522—41. Deutsche Texte, s. 15—25, 65—72, 77—82.

Fransk (adjunkt, fru Bjerg). Statarisk. Henriques og 
Willemoés: s. 132—271, 300—333. Kursorisk. Henriques og 
Willemoes: s. 271—300. Vercors: Silence de la mer. Anovilh: 
Antigone.

Latin (mag. art. Bach). Ciceros taler: in Catilinam I 
og III (Høeg). Plinius’ breve 2 og 3 (Høeg). Krarup: Romersk 
poesi (1ste udg.). Catullus 1—11; Vergil 1—3; Horals 1—5, 
9, 11, 13—14; Ovid 4—6.

Til eksamen opgives: Cicero: in Catilinam I og III, 
Plinius 2 og 3, Cæsars gallerkrig V 38-58. Vergil 1 og 2; 
Horats 3, 5, 11, 13, 14; Ovid 4 og 6.

Oldtidskundskab (cand. mag. Bjernum). Platon: Apolo-
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gien, Kriton og udvalg af Faidon (Frisch’s overs). Kragelund: 
Græske historikere (Thukydid udvalg). Græsk kunst efter ca. 
325 f. Kr.

Til eksamen opgives: Iliaden I 1-487, VI 313-433,439-529. 
Odysseen VI. Sophokles: Antigone. Græske historieskrivere: 
s. 9—27, 33—38, 47—64. Platon: Sokrates’ forsvarstale. 
Bruhn og Hjortsø: I 24—25, 32; II 2, 12, 13, 15, 20, 30—31, 
35, 40, 49—51, 54, 83—84.

Naturhistorie (lektor Storgaard). Krogh og Brandt 
Rehberg: Menneskets fysiologi (lOende udg.), undt. s. 98—114, 
118—20, 128—bogen ud. Simonsen (ved Mogens Lund): Biologi 
(9ende udg.). undt. kap. VI, s. 60—66.

Til eksamen opgives: Det læste stof.
Fysik (cand. mag., fru Bohr). Sundorph: Lyslære for 

gymn., s. 63—75; Mekanisk fysik, s. 96—105; Elektricitet og 
magnetisme, s. 53—183. Barmwater: Grundtræk af astrono
mien, s. 55—129. 6 øvelser.

Til eksamen opgives: Varmelære (7ende udg.), s. 17—33; 
Lyslære (7ende udg.), s. 17—29, 36—43, 47—57; Mekanik 
(7ende udg.), s. 1—18, 20—44, 93—102; Elektricitetslære 
(7ende udg.), s. 1—16, 22—47,49—53, 68—75, 149—59; Astro
nomi (7ende udg.), s. 5—19, 21—29. Øvelser: r) Varmefylde 
for bly og sprit. 2) Vands fordampningsvarme ved 100 °. 
3) Længdeudvidelse. 4) Kviksølvs udvidelseskoefficient. 5) Bes
sels metode. 6) Det matematiske pendul. 7) Det fysiske pendul. 
8) Atmosfærisk lufts normalvægtfylde. 9) Harmoniske sving
ninger. 10) Tangensboussolen. n) Kundts rør. la) Stemmegaflers 
svingningstal. 13) Brints og Kobbers elektrokemiske ækvivalent. 
u) Lysets bølgelængde. 15) Nernsts love.

Kemi (adjunkt, fru Sommer). Ring: Kemi for gymnasiet 
(6te udg.), fra metallerne—bogen ud.

Til eksamen opgives: Ovennævnte bog, s. 35—41, 
70—86, 89—102, 118—33, 147—58, 163—72, 177—86, 192—94.

Matematik (adjunkt, fru Arley). Juul og Rønnau: Ma
tematik II fra: Geometriske steder; III.

Til eksamen opgives: Kgl. anordn, af 9/3 1935, § 12 B: 
Punkterne 4, 9, 10, 11, 12 samt undersøgelse af y = ex og 
y = ln X, 14, 18, 19 (kun ellipsen), 23, 2 og 3 af 24, 25, 34, 36, 37.
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B:34 35 34 o4 34 34 35 341/2 35 341/0

* ind. skr. prøve 1 time hver anden uge.
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BOGLISTE FOR SKOLEÅRET 1950—51

Iste KLASSE
M. Marstrand, f. Lønborg-Jensen: »Min første bog«, nyeste udgave. Friis 

Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog I. Desuden medbringes skole
taske, pennalæske, et par bløde gymnastiksko (ikke balletsko) i pose, 2 klem
mer, strikkepose og strikkeholder, samt en lille syæske med fingerbøl, 
nålebog og en god saks, alt mærket med elevens navn. Det øvrige fås på 
skolen.

2den KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. Glahn: Bibelske sange. Børnenes danske 

læsebog I af Fossing, Skarvig og Sørensen, udg. B. E. Jensen, A. Noesgaard, 
P. Engelbret-Pedersen: Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår. Christensen og 
Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Aksel Nielsen: Geografisk tegne- og ar
bejdsbog I: Norden. Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog 1: 
Zoologi: Højere dyr. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog II 
(elevens bog). H. Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog I.

3die KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. Glahn: Bibelske sange. Børnenes danske 

læsebog II af Fossing, Skarvig og Sørensen, udg. B. Evald Jensen, A. Noes
gaard, P. Engelbret-Pedersen: Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår. Axel 
Nielsen: Vor jord. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Axel 
Nielsen: Geografisktegne- og arbejdsbog II: Europa. Axel Nielsen: Naturhisto 
risk tegne- og arbejdsbog 1: Zoologi: Højere dyr. Kun for nye elever. Friis- 
Petersen, Gehl og Jessen: Den nye regnebog III (elevens bog). H. Andersen, 
li. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog I og II.

Til gymnastik kræves der, foruden gymnastiksko i en pose, en lyseblå 
buksedragt. I 6., 7., 8. og 9. kl. anvendes en lyseblå dragt, begge efter gym
nasieskolens model, (Poul Holm, Silkegade 11). Fra 6. kl. bruges til bad et 
ikke for stort badehåndklæde og badehætte. Alt skal være mærket med klas
sens og elevens navn og nr. Mærket skal være syet eller vævet.

4de KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. Glahn: Bibelske sange. Børnenes danske 

læsebog III af Fossing, Skarvig og Sørensen, udg. B. Evald Jensen, A. Noes
gaard, P. Engelbret-Pedersen: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. Ottosen: 
Børnenes fædrelandshistorie. Axel Nielsen: Vor jord. Christensen og Krogs
gaard: Atlas for mellemskolen. Balslev: Dyrenes naturhistorie. Friis-Petersen, 
Gehl og Jessen: Den ny regnebog IV (elevens bog). H. Andersen, R. Grytter 
og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog II.

5te KLASSE
Det nye testamente. Salmebog. Glahn: Bibelske sange. B. Hahn: Bibel

historie for mellemskolen. Børnenes danske læsebog IV af Fossing, Skarvig og 
Sørensen, udg. B. Evald Jensen, A. Noesgaard, P. Engelbret-Pedersen: Øvelser 
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i skriftlig dansk, 5. skoleår. Ottosen: Børnenes fædrelandshistorie. Henrik 
Madsen: Historiske billedhæfter: Oldtiden (nyeste udgave). II Middelalderen. 
Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen I. Axel Nielsen: Vor jord. 
Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Balslev: Dyrenes natur
historie. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I. Friis-Petersen, Geht 
og Jessen: Den ny regnebog V. (Elevens bog). Tekstopgaver i regning for opta
gelsesprøven til mellemskolen (sidste udg.). 0. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: 
Engelsk for mellemskolen I med øvelseshæfter. Karl Fjelster: Engelsk 
grammatik i grundtræk. Et engelsk-dansk leksikon (helst Gyldendals). H. An
dersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog II. Folkehøjsko
lens sangbog.

6te KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. B. Hahn: Bibelhistorie for mellemskolen. 

Luthers lille katekismus. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog, 
V del, B udgave. Henrik Madsen: Historiske billedhæfter: oldtiden, middel
alderen. Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I. Andersen og Vahl: 
Geografi for mellemskolen I. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. 
Sammes atlas uden navne I. Balslev: Dyrenes naturhistorie. Balslev og Simon
sen: Botanik for mellemskolen I og II. (I ikke obligatorisk for nye elever). Friis- 
Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog I, nyeste udg. O. Friis-Hansen 
og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen II med øvelseshæfte. Karl Fjelster: 
Engelsk grammatik i grundtræk. Et engelsk-dansk leksikon (helst Gylden
dals). H. Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog III. 
Folkehøjskolens sangbog.

7ende KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. B. Hahn: Bibelhistorie for mellemskolen 

Luther: Lille katekismus. Davids salmer. Clausen og Hansen: Dansk læse
bog for mellemskolen II. I. Falbe-Hansen og E. Keller: Svenske læsestykker 
til skolebrug. Bæk: Danske digtere. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for 
mellemskolen II. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II Del. Balslev 
og Simonsen: Botanik for mellemskolen I, II og III (I ikke obligatorisk for nye 
elever). Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Kobberø: Fysik for mellemskolen I. 
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog I og II (nyeste udg.). 
Geometri efter nærmere aftale. Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen I. 
O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen III med øvelseshæfte. 
Karl Fjelster: Engelsk grammatik i grundtræk. Et engelsk-dansk leksikon 
(helst Gyldendals). K. Wiggers Smith, Ellen Hasselriis, I. Mogensen: Tysk 1 
med øvebog (nyeste udgave). Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Et tysk-dansk 
leksikon (helst Gyldendals). H. Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk 
skolesangbog III og IV. Skolesange udsat for 3 lige stemmer af Oluf Ring, 1. 
Folkehøjskolens sangbog.

8nde KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. B. Hahn: Bibelhistorie 'for mellem

skolen. Luthers lille katekismus. Nøjgaard: Kirken. Clausen og Hansen: 
Dansk læsebog for mellemskolen II og III. I. Falbe-Hansen og E. Keller: 
Svenske læsestykker til skolebrug. H. Bæk: Danske digtere. Ludvig Schmidt: 
Lærebog i historie for mellemskolen II. Andersen og Vahl: Geografi for mellem
skolen I og II. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Sammes 
atlas uden navne I og IL Kobberø: Fysik for mellemskolen I. Samme: Kemi 
for mellemskolen. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye regnebog II og
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III. S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen. Jessen og Smith: Aritmetik 
for mellemskolen I og II. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem
skolen III og IV med øvelseshæfte. Karl Fjelster: Engelsk grammatik i grund
træk. Et engeisk-dansk leksikon, et dansk-engelsk leksikon (helst Gyldendals). 
K. Wiggers Smith, E. Hasselriis, I. Mogensen: Tysk 1 og II med øvebog (nyeste 
udg.). Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Et tysk-dansk leksikon (helst Gylden
dals). H. Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog III og 
IV. Skolesange udsat for 3 lige stemmer af Oluf Bing II. Folkehøjskolens 
sangbog.

9ende KLASSE
Det ny testamente. Salmebog. B. Hahn: Bibelhistorie for mellem

skolen. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen HI. I. Falbe- 
Hansen og E. Keller: Svenske læsestykker til skolebrug. H. Bæk: Danske dig
tere. Rehling: Dansk grammatik til skolebrug med øvelseshæfte. Ludvig 
Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II. Andersen og Vahl: Geografi 
for mellemskolen I og II (1 ikke obligatorisk for nye elever.) Christensen og 
Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Sammes atlas uden navne I og II (I ikke 
obligatorisk for nye elever). Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II. 
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen: I, II, HI og IV (I, II og III 
ikke obligatorisk for nye elever). Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Kob
berø: Kemi for mellemskolen. Samme: Fysik for mellemskolen I og II. 
Petersen og Ring: Organisk kemi for mellemskolen. Friis-Peterscn og 
Jessen: Mellemskolens nye regnebog III. Cronfelt: Opgaver i hovedregning 
for mellemskolen HL S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen. Jessen 
og Smith: Aritmetik for mellemskolen II. O. Friis-Hansen og Chr. Niel
sen: Engelsk for mellemskolen IV med øvelseshæfte. Karl Fjelster: Engelsk 
grammatik i grundtræk. Et engeisk-dansk leksikon, et dansk-engelsk leksikon 
(helst Gyldendals). K. Wiggers Smith, E. Hasselriis, I. Mogensen: Tysk II og HI 
med øvebog (nyeste udg.). Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Et tysk-dansk 
leksikon (helst Gyldendals). Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Erik 
Bruun: Fransk grammatik for realklassen. Et fransk-dansk leksikon (helst 
Gyldendals). Julie Hjelmer: Arbejdsplan og opskrifter for skolekøkkenet i 
N. Zahles Skole, 4. udgave 1948 (Harcks forlag). Folmer Dam: Madens råpro
dukter. Folkehøjskolens sangbog. Til undervisningen i skolekøkkenet må hver 
elev medbringe kittel med lange ærmer, kappe, grydelapper samt skiftesko.

EKSAMENSKLASSERNE
I det følgende nævnes alle væsentlige bøger; ganske enkelte vil evt. 

senere kræves anskaffet.

IOende KLASSE R (A og B)
Dansk læsebog efter aftale. Nogle danske digterværker (i skoleudgave). 

Rehling: Dansk grammatik til skolebrug, med øvelseshæfte. Foreningen »Nor
den«: Tre moderna svenska noveller. Falbe-Hansen og Kellers bog beholdes, 
Buchreitz og Rosing: Historie for mellemsk. I og 11. Strehle: »Tre Emperier«. 
Rosendal: Historisk atlas. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for real
klassen. Ny stiløvelse efter aftale. Boysen: Engelske digte. Lunds engelske 
grammatik ved K. Bredsdorff. Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk IH 
(sidste udg.). Kaper: Kortfattet sproglære. Jung: Fransk læsebog v. N. Chr.
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Nielsen (1941). Læsebogen fra 9. kl. beholdes. Erik Bruun: Fransk grammatik 
for realklassen. .Jobs. Keumert: Erhvervsgeografi for realklassen. Andersen og 
Vahl: Geografi for mellemskolen II. Christensen og Krogsgaard: Atlas med 
navne og do. uden navne I og II. P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: Biologi 
for realklassen. Desuden beholds lærebøgerne i zoologi og botanik fra 9. klasse. 
Kobberø: Fysik for misk. II. Sundorph: Fysik for realklassen III. Friis-Peter- 
sen og Jessen: .Mellemskolens ny regnebog IV (nyeste udg.), (A og B). Cronfelt: 
Hovedregning for mellemskolen III (A og B). Lomholt: Eksamensopgaver E 
(nyeste udg.) (A og B). Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III (B). 
Cronfelt: Opgaver i hovedregning III (nyeste udg.) (B). S. Frederiksen: Geo
metri for mellemskolen (B). Julie Hjelmer: Arbejdsplan og opskrifter for 
Skolekøkkenet i N. Zahles Skole. 2den udgave 1935. J. A. Steenberg: Lidt 
om næringsstoffer og næringsmidler (fas kun i skolens boglade). Det ny testa
mente. Folkehøjskolens sangbog.

11te KLASSE R (A og B)
Dansk læsebog efter aftale. Nogle danske digterværker (i skoleudgave). 

Clausen og Gabrielsen: Danmarks historie 1864—1946. Kierkegaard, Lomholt- 
Thomsen og Winding: Borger og samfund. Samfundslære for realklassen. 
Andersen, Boisen og Heel: The Brown Family. Carl Gad: 100 deutsche Ge
dichte. Fontane: Unterm Birnbaum (v. J. Hendriksen). Jung: Fransk læsebog 
(nyeste udg). Johs. Beumert: Erhvervsgeografi for realklassen. Bøgerne fra9. kl. 
skal anvendes. Sundorph: Fysik for realklassen I, II (10. opi.) og III (7. opl.). 
Cronfelt: Hovedregning IV (A og B). C. C. Andersen og I. Damgaard Sørensen: 
Praktisk regning for piger (A). Erlang: Fircifret logaritmetabel E (A). Lom
holt: Fircifret logaritmetabel for mellemskolen og realklassen (B). Jessen og 
Smith: Matematik og regning for realklassen (B).

IOende STUDERENDE KLASSE
Nogle danske digterværker (i skoleudgave). Behling: Dansk grammatik 

til skolebrug med øvelseshæfte. Ny svensk læsebog efter aftale. Kierkegaard, 
Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund, samfundslære for real
klassen. Engelske forfattere for gymn. nr. 12. J. Brier: Engelske stiløvelser 
for gymnasiet, I og II. Lunds engelske grammatik ved K. Bredsdorff. Tysk 
læsebog efter aftale. Dietrich Petersen: Tyske realeksamensopgaver. Oversæt
telser. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Jung: Fransk læsebog v. N. Chr. Niel
sen. (1941). Erik Bruun: Fransk grammatik for realklassen. Kr. Mikkelsen: 
Latinsk lærebog for mellemskolen (sidste udg.). C. C. Christensen: Geografi 
for mellem- og realskolen I (sidste udg.). Andersen og Vahl: Geografi for mel
lemskolen II beholdes. Kristensen og Krogsgaard: Atlas med navne, og do. 
uden navne I. Balslev og P. Andersen: Lærebog i zoologi. Balslev og Simonsen : 
Lærebog i botanik. Basmussen og Simonsen: Lille flora. Kobberø: Fysik for 
mellemskolen II. Sundorph: Fysik for realklassen III (7. oplag). Friis-Petersen 
og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV. Cronfelt: Hovedregning IV. Jessen 
og Smith: Aritmetik for mellemskolen III (nyeste udg.). Lomholt: Eksamens
opgaver E (nyeste udg.). S. Frederiksen: Geometri for mellemskolen (1. udg.). 
Det nye testamente. Folkehøjskolens sangbog.

Iste GYMNASIEKLASSE
Norrild: Dansk litteraturhistorie. Falkenstjerne og Borup-Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur I og II (6. ug.), med kommentarer. Oxenvad: Vort sprog 
I og 11. Behling og Hasselberg: Svenske forfattere. Ehlern-Møller, Lindum og
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Rosenmeier: A Contemporary Reader (nsp.). Eng. forfattere for gymn. nr. 4, 7 
og 12 (nsp). Jørgen Brier: Eng. stiløvelse I og II (nsp.). Lund-Bredsdorff: Eng. 
Grammatik (nsp. og mn.). Smedegaard og Vedel: English Texts (sidste udg.) 
(mn.). Eng. forfattere for gymn. nr. 12 (mn.) Fontane: Untcrm Birnbaum, 
V. J. Hendriksen (nsp. og mn.). Tyske realeksamensopgaver, oversættelse (nsp.) 
Kaper: Kortfattet tysk sproglære (nsp.). Gad: 100 deutsche Gedichte (nsp.). 
Jung: Fransk læsebog. Evt en fransk roman i løbet afåret. Mikkelsen: Latinsk 
læsebog f. misk. (nsp.). Saxild og Ostergaard: Cæsar, udvalg for gymn. (nsp.). 
Kragelund: Latinsk sproglære (nsp.). Jensen og Goldschmidt: Latinsk ordbog 
(nsp.). Homer: Odysseen og Iliaden (Ostergaards udg.). Bruhn og Hjortsø: 
Klassisk kunst. Kirkegaard og Winding: Nordens historie. Arentoft: Verdens
historie I og Hj. Bundgaard: Billedheftei- til undervisningsbrug, oldtid og mid
delalder. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. Krag og 
Wæver Rasmussen: Fysik og kemi for det sprogl. gymn. (nsp.). Sundorph: 
Varmelære for gymn., Lyslære for gymn., Elektricitet og magnetisme for gymn. 
(alle nyeste udg.) (mn.). Barmwater: Grundtræk af astronomien (nyeste udg.) 
(mn.). Ring: Kemi for gymn. (7. udg.) m. tilhørende øvelsesbog (mn.). Andersen 
og Vahl: Geologi (8. udg.), Klima og plantebælter (7. udg.) (mn.). Jakob Jensen: 
Matematik for de sproglige gymnasielinier (nsp.). Lomholt: Logaritmetavler 
(nsp. udg. B; mn. udg. C). Juni og Rønnau: Matematik I (1949) (mn.)

2den GYMNASIEKLASSE
Falkenstjerne og Borup-Jensen: Håndbog i dansk litteratur, II (6. udg.) 

med kommentarer. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere. Eng. forfattere 
for gymn. nr. 10 (nsp.). Jes Skovgaard: Shakespeare: Julius Cæsar, (nsp.). Eng. 
studentereksamensstile 1910—48 (nsp.) Lessing: Emilia Galotti (nsp.). Schiller: 
Wilhelm Tell (nsp.). Goethe: Faust 1 (nsp.). Tyske studentereksamensopg. Il, 
oversættelser (nsp.). Eyvind Holm: Neue deutsche Grammatik (nsp.) Contessa: 
Magister Røsslein (v. J. Hendriksen) (mn,). Henriques og Willemoés: Fransk 
litteratur i udvalg. N. Chr. Nielsen: Fransk stiløvelse 1 (mn.). Antigone (Niels 
Møllers oversættelse). Kragelund: Græske historieskrivere (mn.) En græsk 
tragedie eftei’ senere bestemmelse (mn.) Arentoft: Verdenshistorie ILj; Ver
denshistorie III (mn.) Bundgaard: Billedhæfter til undervisningsbrug II (nsp.). 
Bundgaard: Athen i storhedstiden (nsp.) For mn. bestemmes teksthæfter senere. 
Andersen og Vahl: Geografisk lærebog, 3die udgave (nsp.) Andersen og Vahl: 
Erhvervsgeografi, 5. udg. (mn.). Sundorph: Mekanisk fysik for gymn. (sidste 
udg.) (mn.). Juni og Rønnau: Matematik II (mn.).

3die GYMNASIEKLASSE
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur III. (li. udg.) 

Chr. Winther: Hjortens Flugt. Eng. forfattere f. gymn. nr. 3 (nsp.). BredsdorfT: 
From Beowulf to Kipling (nsp.). Engelske eksamensstile 1910—48 (nsp.) Jane 
Austen: Pride and Prejudice (nsp.) En fransk roman eller skuespil efter nær
mere aftale. Sokrates’ forsvarstale (udg. af Frisch). Per Krarup: Romersk poesi 
(2. udg.) (nsp.) Kilder til Danmarks historie efter 1660, III (1848—64) og IN' 
(1864—1920) v. Hakon Müller. Lomholt-Thomsen, Kirkegaard og Winding: 
Danmark i dag, samfundslære for gymn. Simonsen: Biologi, ved Mogens Lund 
(8. udg.). Krogh og Brandt-Rehberg: Menneskets fysiologi (10. udg.). Juul og 
Rønnau: Matematik III (mn.).

Alle ovennævnte bøger kan fås hos boghandler Einar Marck, Fiolstræde 33.
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Mærk! Hvis forældrene ønsker det, sørger skolen for, at de 
mindre børn bliver fulgt til tog eller sporvogne.

ORDENSREGLER.
i.

FOR UNDERSKOLE OG MELLEMSKOLE.
1. Vær præcis.
2. Sørg for at færdes på passende måde til og fra skole.
3. Gå stilfærdigt på trapper og gange — løb ikke.
4. Eleverne må møde på skolen tidligst 15 minutter før mødetid.
5. Alle skolesager — også galocher o. 1. — må være mærket med tydeligt 

navn. Anmeldelse om glemte eller bortkomne sager må ske snarest 
muligt. Bøgerne må være i ordentlig stand og forsynet med et om
slag af stærkt papir. De må ikke bæres til skole løse, men helst i 
en almindelig skoletaske. Nye bøger bøl’ ikke forsynes med navn, før 
de er efterset af faglærerinden.

(5 . Det er i høj grad ønskeligt, at eleverne har forklæder på i skolen.
7. Hver elev må medbringe en serviet om madkassen eller madpakken.
8. Hver elev forsynes med en regnskabsbog, hvori alle småsager, der kø

bes på skolen, indføres. Der kvitteres i regnskabsbogen for de modtagne 
penge.

9. På skolen kan eleverne få mælk. Billetter hertil kan fås i skolens bog
lade gennem regnskabsbogen.

10. Smykker o. 1., der kan forstyrre undervisningen, må ikke medbringes, 
heller ikke gaver.

11. Værdigenstande (herunder også pelsværk) kan skolen ikke påtage sig 
noget ansvar for.

12. Indsamling af penge mellem eleverne må ikke finde sted uden skolens 
tilladelse. — Penge afleveres straks om morgenen til opbevaring hos 
klasselærerinden.

13. Har en elev været fraværende ellei’ af en eller anden grund ikke kunnet 
forberede sig, må dette, samt grunden til forsømmelsen, meddeles skriftlig.

14. Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de medbringer 
skriftlig besked fra hjemmet.

15. Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen gives iflg. ministeriel 
bestemmelse kun efter lægeattest; blanketten udleveres på skolen.

16. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 2—3 dage, må 
snarest tilmeldes.

17. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at deltage i 
fornøjelser; kun ved store familiefester kan dette undtagelsesvis til
stedes; det bedes da tilmeldt forud.

18. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, hvis det 
vil strække sig over mere end ganske få minutter, blive meddelt 
hjemmet forud.

19. Kl. 14 må der ikke leges på legepladsen.
20. Glemte sager kan ikke afhentes i klasserne efter skoletid.
21. Alle skriftlige henvendelser bedes adresseret til rektor, frøken A. M. Friis.
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II.
FOR DE VOKSNE ELEVER (EKSAMENSKLASSERNE).

1. De elever, der kommer efter henholdsvis 805, 855, kommer for sent og 
må udføre et ekstra arbejde lørdag kl. 13.

2. Alle elever skal ved morgensangen medbringe salmebog og folkehøjsko
lens sangbog.

3. Alle skriftlige arbejder leveres inden 1ste time på rektors kontor.
4. Ingen må i skoletiden forlade skolen uden særlig tilladelse fra rektor; 

denne tilladelse gives normalt kun i sygdomstilfælde.
5. Hver elev har en gråbog, hvori alle meddelelser fra hjem til skole og 

omvendt noteres; eleven skal altid have denne bog hos sig.
6. Varer en fraværelse ud over 3 dage, anmodes hjemmet om at sende 

rektor skriftlig meddelelse om fraværelsens årsag.
7. Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen gives iflg. ministeriel 

bestemmelse kun efter lægeattest; blanketten udleveres på skolen.
8. For glemte sager har skolen intet ansvar. Eventuelt fundne ting op

bevares i et skab i vagtstuen eller hos rektor.
9. Penge må ikke efterlades i overtøj eller pulte. Medbringer en elev af 

særlige grunde penge, bør de straks afleveres til opbevaring hos rektor.
10. Skolepenge afleveres de første skoledage i hver måned til klassernes 

inspektricer.
11. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstatningspligt.
12. Værdigenstande (herunder også pelsværk) kan skolen ikke påtage sig 

noget ansvar for.
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FORHOLD UNDER SMITSOMME SYGDOMME
a) När en elev får en smitsom sygdom, må skolen forlange straks at 

modtage meddelelse herom.
b) Elever, der har haft en smitsom sygdom, må ikke modtages på sko

len uden lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede smitte.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1950 — 1951

1950. Sommerferie: mandag 26. juni—mandag 14. august.
Lørdag 16.—mandag 18. september.
Efteraarsferie: mandag 16.—lørdag 21. oktober.
Torsdag 16. november.
Onsdag 6. december.
Juleferie: lørdag 23. december—fredag 5. januar 1951.

1951. Fastelavnsmandag: 5. februar.
Påskeferie: onsdag 21. marts—tirsdag 27. marts.
Dronning Ingrids fødselsdag: onsdag 28. marts.
Kristi himmelfartsdag: torsdag 3. maj.
Pinseferie: lørdag 12.—tirsdag 15. maj.
Grundlovsdag: tirsdag 5. Juni.
Ved ferierne er begge de nævnte dage medregnet.

Dimissionen af de elever, der har taget studentereksamen 
og pigeskoleeksamen, finder sted lørdag d. 24. juni kl. 10. 
Meddelelse om afslutningen for 10-klasserne samt I og II g. 
vil ske senere.

Umiddelbart efter afslutningen begynder sommerferien.
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SKOLEBETALING FOR 1949—50
FÆLLESBESTEMMELSER

FOB

Skolebetalingen, fordelt på 10 måneder.

INGRID JESPERSENS SKOLE - M. KRUSES SKOLE - 
N. ZAHLES SKOLE

Under-

1ste klasse . . . .
2den — . . . .

1ste
32
34

barn 
kr.

2det
22
24

barn 
kr.

3die
19
21

barn 
kr.

3die — . . . . 36 26 23
skolen. 4de — . . . . 38 - 28 - 25 -

5te — . . . . 39 - 29 - 26 -
6te—9ende klasse............... 32 - 24 - 22 -
1Oende — ............... 34 - 26 - 24 -
Ilte — ............... 35 - 27 - 25 -
I gymnasieklasse............... 36 - 28 - 26 -
II—III — ...............37 - 29 - 27 -

Medens højeste betaling er som ovenstående, kan på grund af 
statstilskuddet til mellemskole-, pigeskole- og gymnasieklasser for
ældre, hvis indtægter og børnetal berettiger dem dertil, få hele 
eller delvise fripladser til| deres børn i' nævnte klasser, for så 
vidt sådanne er ledige. Skemaer til henvendelser udleveres på 
skolen og indsendes i udfyldt stand hvert år inden 1. april.

1. Brændselspengene vil blive fastsat senere. (De betales i no
vember, februar og marts).

2. Ved undervisning i skolekøkken vil der til forbrug af 
madvarer, rengøringsmidler, køkkeninventar, klude m. m. 
foreløbig blive opkrævet 6 kr. i 9. og 7 kr. i 10. kl. 
(opkræves i 10 mdr.). Hver elev må aflevere margarine- 
mærker til 70 g margarine i oktober, januar og april 
kvartal. Til brug ved skolekøkkenundervisningen må hver 
elev anskaffe kittel, kappe, grydelapper og skiftesko.

3. I tyveriforsikring betaler hver elev 1 kr. årlig.
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4. Skolepengene betales forud månedsvis på skolen til klasse
lærerinden den 2den (dog for eksamensklasserne den Iste) 
i hver måned. Aftalte penge bedes medbragt i lukket 
konvolut med påskrift:

1. Elevens navn.
2. Elevens klasse.
3. Beløbets størrelse.

Skolebetalingen udredes uden hensyn til ferier og for
sømmelser.

5. Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales 
altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for 
de to følgende. Udmeldelse på tid, f. eks. i sommertiden, 
modtages ikke. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ikke 
finde sted i 9ende og Ilte klasse samt 3die gymnasie
klasse.

6. Enhver elev, der indstilles til pigeskoleeksamen eller 
studentereksamen, betaler inden 5te april i indmeldelses- 
afgift til statskassen henholdsvis 10 og 15 kroner (min. 
bekendtgørelse af 20. marts 1923). Enhver elev, der ind
stilles til pigeskoleeksamen eller studentereksamen, betaler 
20 kr. i afgift til skolen. En privatist, der indstiller sig 
til en tillægsprøve, betaler i indskrivningspenge 5 kr. 
Desuden erstatter hun de direkte udgifter, hun volder 
skolen, således betaling til den eksaminerende lærer.

PRIVATSEMINARIET
Privalseminariet besøges for tiden af 232 elever. Præpa- 

randklassen har 24 elever.
Forstanderen, hr. Ernst Larsen, træffes tirsdag, onsdag 

og fredag 14—15 Nørrevoldgade 7, 4de sal.

Til privatseminariet er knyttet

SEMINARIESKOLEN 
(for- og mellemskole samt realklasse) 

Se i øvrigt det særlige program.

Forstanderinden, frøken Karen Bagge, træffes tirsdag, 
torsdag og lørdag 13—14, Linnésgade 8, 1. sal.
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KURSUS TIL
PIGESKOLENS FAGLÆRER- OG

FAGLÆRERINDEEKSAMEN
Til 1ste del af denne eksamen har en kreds af lærere 

ver N. Zahles Skole under selvstændig ledelse oprettet et 
kursus 1. oktober 1905. Kursus ledes af overbestyrerinde 
frøken K. Bagge og cand. mag. M. Kabel. Nyt læseår begyn
der 1. september kl. 15.

Overbestyrerindens træffetider er anført s. 5.




