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GAMMEL
HELLERUP GYMNASIUM

Meddelelser om skoleåret 
1958—59



Adresser:

Skolen og pedelboligen: Svanemøllevej 87.

Rektorboligen: Callisensvej 30.

Telefoner:

Skolens kontorer: HE 758.

Rektor privat: HE 6857.

Lærerværelset: HE 35002,

Pedellen: HE 2317.

Rektor træffes kl. 9—10

(lørdag undtagen).



Eksamen 1958.
Der dimitteredes 56 studenter (19 nspr. og 37 mat.): 

Nysproglig:
Baumann, Peter (mg, 13,93), Clante, Thorkil (g+, 12,77), 
Cohn, Frantz (mg, 13,85), Geismar, Peter (mg, 13,79), Ge- 
orgesco-Olenin, Viggo (g+, 12,65), Gyntelberg, Finn (mg-P, 
13,42), Hansen, Lars Ole Skibsted (g+, 12,89), Hemmer- 
sam, Karl Johann, (mg, 13,87), Holm, Jan F. M. (mg+, 
14,30), Jensen, Arne Lønberg (mg, 14,04), Jørgensen, Jør
gen (g+, 12,72), Kloster, Leif (mgP, 13,31), Kristiansen, 
Jan Sonne (g+, 12,45), Meyer, Flemming (g+, 12,83), Pe
dersen, Henrik Bøcher (mgP, 13,21), Pedersen, Torkild 
Gros (mg, 13,76), Steinø, Sven (g+, 12,78), Uhrskov, Niels 
(mg-P, 13,32), Zeuthen, Henrik H. (mg-P, 13,07).

Matematikere:
x-klassen: Balsløw, Niels Chr. (g+, 12,53), Becher, Claus 

H. G. (mg, 14,06), Berg, Flemming (mgP, 13,31), Birck- 
Hansen, Gunnar (mg-P, 13,26), Bjerre, Klaus (g+, 12,99), 
Christiansen, Leif Aug. (mg, 13,96), la Cour, Hans Henrik 
(mg-P, 13,03), Dalsager, Hans Henrik (mg-P, 13,58), Frede
riksen, Bent (mg+, 14,23), Geismar, Knud E. B. (mg, 13,71), 
Hansen, Jørgen Greiff (mg-P, 13,49), Jensen, Jens Peter K. 
(g+, 12,96), Leopold, Per Dorph (g+, 12,47), Nielsen, Lars 
(mg-P, 13,60), Olsen, Ib Steen (mg, 14,03), Sørensen, Poul 
(mg-P, 13,42), Vilner, Ole (mg, 13,78).

y-klassen: Brostrøm, Jørn (mg-P, 13,34), Christoffersen, 
Erik Fl. (g+, 12,71), Dalmark, Per Mads (mg-|-, 14,20), 
Degnbol, Bjarne (mg, 14,12), Funder, Svend Nico (mg-P, 
13,50), Hastrup, Klaus (mg-P, 13,33), Hjorth, Jens (mg, 
13,67), Hostrup-Pedersen, Søren (g+, 12,71), Johansen, Sø
ren (ug-P, 14,67), Juul-Hansen, Niels Chr. (mg-P, 13,48), 
Pedersen, Jørgen Lou (mg-P, 13,29), Piper, Jens Ulrik (mg, 
14,03), Skov, Frank Peter (mg, 13,89), Springborg, Niels 
Th. (mg-P, 13,34), Steuch, Axel H. B. N. (mg-P, 13,32), 
Stürup, Asger (mg-P, 13,21), Svane, Jørgen (mg-P, 13,60), 
Thoft, Per Lund (mg-P, 13,41).
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Der dimitteredes 24 realister:
Aagaard, Niels (g+, 12,39), Andersen, Jens Nørgaard 
(mg-r, 13,26), Bjerre, Niels (mg, 14,04), Brostrøm, Mogens 
(mg, 14,03), Christensen, Erik Anker (mgH-, 13,65), Chri
stensen, John Per (mg-j-, 13,35), Gotfredsen, John (mg4-, 
13,17), Hamm, Maurice (mg-E, 13,63), Hansborg, Niels 
(mg, 13,96), Hass, Niels Ove (mg-k, 13,22), Jørgensen, Palle 
Anker (mg-E, 13,03), Kirchheiner, Finn (mg-E, 13,40), Kri
stensen, Steen (mg-r, 13,21), Larsen, Sten W. 0. (mgH-, 
13,16), Madsen, Jørgen Bruun (mg-H, 13,22), Malthe-Bruun, 
Kjeld (g+, 12,99), Mørup-Petersen, Henrik (mg+, 14,22), 
Nielsen, Per Henrik (mg, 14,13), Ottosen, Gunnar (mg-E, 
13,48), Pedersen, Bjørn Wulff (mg-E, 13,45), Schmidt, Jens 
Demant (g+, 12,84), Sonne- Hansen, Caspar (mg-E, 13,05), 
Toft, Søren (mg-?, 13,51), Vinter, Otto (mg, 13,78).

Af disse optoges 7 i Ig.
Mellemskoleeksamen bestodes af 57 drenge, hvoraf 5 op

toges i nysproglig Ig, 19 i matematisk Ig, 28 i realklassen 
og følgende 5 elever gik ud:

Hansted, Uffe A. (g+, 12,99), Elolm, Carl Henrik (g+, 
12,56), Leide, Folmer Blume (g+, 12,84), Sonne-Schmidt, 
Per (g, 12,26), Theisler, Niels Henrik (g+, 12,86).

Forældremode og skolenævn.
Der har i årets løb været afholdt 1 møde i skolenævnet 

samt 3 forældremøder, ét for 1. mellems for ældre, ét for 
Ig’s forældre og ét for hele skolen.

Det sidste fandt sted 23. marts og var besøgt af ca. 400 
forældre. Dagsordenen var:

1. Meddelelser fra rektor.
2. Adjunkt V. Kirk: Sang og musik i skolen.
3. Opstilling af kandidater til skolenævnet i anledning 

af det kommende valg.
4. Eventuelt.
5. Fælles kaffebord og samtaler med lærerne.
Departementschef Zeuthen blev valgt til dirigent. Under 

punkt 4 takkede rektor de afgående medlemmer af skole
nævnet, departementschef Zeuthen og fru brygmester Ar
nesen.
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Valget af forældrerepræsentanter til det nye skolenævn 
gav følgende resultat (i alfabetisk orden): Fru havearki
tekt Degnbol, afdelingslæge K. Jansen, overpræsident C. 
Moltke og landsretssagfører A. Vinten. Lærerkollegiet er 
repræsenteret ved lektor Th. Nielsen og lektor F. Røvik. 
Rektor er nævnets formand.

★

Lærerkollegiet.
(Årstallet er ansættelsesåret her ved skolen).

Andersen, Frode (1958), cand, mag., dr. techn., rektor. 
Ander sen-Nexø, R. (1958, sløjdlærer).
Biem, C. E. (1930), cand. mag., lektor.
Bohn, E. (1936), cand. mag., lektor.
Elbirk, Henning (1934), cand. mag., lektor.
Elbirk, S. (1958), håndgerningslærerinde.
Emmertsen, H. (1956), cand. mag., adjunkt.
Gudmand-Høyer,E. (1956), cand. theol, et mag., adjunktasp. 
Hansen, H. Kirkeby (1922), cand. mag., lektor.
Hansen, Sten (1956), cand. mag., adjunkt.
Jefsen, J. (1943), cand. mag., lektor.
Jensen-Storch, O. (1936), cand. mag., lektor.
Jølver, Inger (1956), cand. mag., adjunkt.
Karkov, A. (1955), cand. mag., lektor.
Kirk, Viggo (1953), cand. mag., adjunkt.
Kruchow, H. (1950), cand. mag., lektor.
Larsen, Martin (1938), cand. mag., lektor.
Lorensen, J. Lundgaard (1945), cand. mag., adjunkt.
Mejlbo, Sv. (1932), cand. mag., lektor.
Mellerup, Aase (1956), eks. faglærerinde.
Mentz, Lone (1957), stud, mag., årsvikar.
Meyer-Heiselberg, Rich. (1955), cand. mag., adjunkt.
Moliin, Kirsten (1956), stud, mag., årsvikar.
Mortensen, J. (1933), cand mag., lektor.
Nielsen, H. Windeløv (1956), stud, mag., årsvikar.
Norrild, Tage (1944), kunstmaler.
Nyholm, V. (1929), cand. mag., lektor.
Olsson, H. (1948), cand. mag., lektor.
Rasmussen, H. W. (1949), cand. mag., adjunkt.
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Røvik, F. (1928), cand, mag., lektor.
Schmidt, Søren (1958), stud, mag., årsvikar.
Steendahl, K. (1957), cand, mag., timelærer.
Winstrøm, T. (1957), husholdningslærerinde.
Ægidius, H. C. (1958), stud, mag., årsvikar.
Zinkernagel, Gerd (1956), cand, mag., adjunktasp.

Lektor Røvik er regnskabsfører og skriftlig inspektor 
samt rektors sekretær. Lektor Blem og adjunkt Meyer- 
Heiselberg har den indvendige inspektion. Adjunkt Inger 
Jølver er kvindelig inspektor og lektor Mejlbo har inspek
tionen i skolegården. Lektor Nyholm er bibliotekar og bog
inspektor. Lektor Karkov har ført tilsyn med den fysisk
kemiske samling, lektor Blem med den naturhistoriske 
samling.

Ved kgl. resolution af 31. oktober blev lektorerne Sv. E. 
Mejlbo, Jens Mortensen, F. Røvik, Jef Jefsen og Martin 
Larsen udnævnt til lektorer i 26. lønningsklasse fra 1. april 
1958 at regne. Timelærerne fru Gerd Zinkernagel og hr. 
Gudmand-Høyer blev ved skrivelse af 29. januar ansat 
som adjunktaspiranter fra henholdsvis 1. august 1958 og 
1. april 1958 at regne. Cand. mag. Kaj Steendahl blev ved 
skrivelse af 8. september ansat som midlertidig timelærer 
fra 1. august 1958.

Cand. mag. Stig Fjelster har i dette skoleår aflagt den 
pædagogiske prøve i fagene dansk og engelsk med lektor 
Martin Larsen og adjunkt J. L. Lorensen som vejledere. I 
samme tidsrum har cand. mag. Erik Esben Pedersen aflagt 
prøven i fagene tysk og fransk med lektor Bohn og lektor 
Kruchow som vejledere, og stud. mag. Preben Poulsen i 
faget fysik med lektor Karkov og rektor som vejledere.

I kortere perioder har stud, polyt. Bent Hansen og cand. 
mag. frk. Fjeldstrup påtaget sig vikariater på skolen.

Fra skoleårets begyndelse har læge Ib Gyntelberg været 
ansat som skolelæge og sygeplejerske fru Ruth Juul været 
ansat som sundhedsplejerske.

Eleverne.
1. september havde skolen 563 elever fordelt i 22 klasser (350 

drenge og 213 piger). I årets løb er der udmeldt 4 drenge og 1 pige, 
og 1 pige er indmeldt.



7

1 a (14 
Andersen, Jannik 
Bachmann, Lone 
Bang, Flemming Otto 
Brandt, Jesper 
Broager, Kirsten 
Cordtz, Alice 
Dyrløv-Madsen, Jette 
Hastrup, Jane 
Holm, Lennart 
Jacobsen, Kirsten 
Jarvad, Pia 
Jensen, Torben Werner 
Jensen, Tove Dahl 
Justesen, Henry 
Kiærskou, Hans Chr.

drenge, 16 piger)
Kongsdam, Anne-Mette
Krogh, Merete
Larsen, Niels Jørgen 
Mogensen, Elisabeth 
Munkgaard, Margrethe 
Pedersen, Leif 
Petri, Nina 
Porsberg, Klaus 
Poulsen, Berit 
Riis, Helle
Sonne-Hansen, Michael 
Spiermann, Arne 
Sørensen, Finn
Wille, Michael 
Willumsen, Tove

1 b (15 drenge, 15 piger)
Bihlet, Niels Ole
Birch, Annemette 
Borgen-Nielsen, Peter 
Brønsvig, Bjarne 
Christensen, Birgitte 
Collin, Jan
Ditzel, Inge
Gøtzsche, Birgitte
Hansen, lb Marott
Hansen, Jesper Bendix 
Jacobsen, Ingegerd 
Jensen, Rolf Henning 
Juel-Christiansen, Jannike 
Jørgensen, Vivi 
Kjær, Niels Guldberg

Krag, Jytte
Larsen, Lars Kjellberg 
Larsen, Pia
Matthiessen, Lars Spangsberg 
Movin, Vincentia 
Nyeng, Anne-Mette 
Panduro-Hansen, Birgitte 
Rasmussen, Eva Anker 
Ravn, Preben 
Roepstorff, Peter
Schaap-Christensen, Svend 
Thorvildsen, Jens 
Tuxen, Vibeke
Vinten, Liselotte 
Warner, Torben Caroc

2 a (15 drenge, 16 piger)
Andersen, Lone Schou 
Bak, Jette 
Bang, Jesper
Christensen, Lis Hegelund 
Christoffersen, Bo 
Davidsen, Bent 
Frederiksen, Lone 
Ginge, Liselotte 
Gulmann, Nils Chr. 
Hartvig, Marianne 
Hassing-Petersen, Jan 
Hemmersam, Elke

Hjorth, Niels Aage 
Jensen, Inger Hagen 
Knudsen, Elisabeth 
Künzel, Marianne 
Lukmann, Berit 
Malther, Nils 
Mørch, Hanne Birthe 
Olesen, Torben 
Pedersen, Hans Kruse 
Povlsen, Niels 
Steuch, Hans 
Stevens, Lisbet
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Søndergaard, Dorrit
Thostrup, Søren
Transø, Jytte
Vinter, Børge

Weitze, Anne-Mette
Wilhjelm, Claus
Winther, Svend

2 b (15 drenge, 15 piger)
Andersen, Kirsten Harrestrup 
Andersen, Merete 
Byrn, Inge 
Cordtz Kristian 
Dyrløv-Madsen, Lone 
Fritzböger, Benedicte 
Gravesen, Finn 
Hallstein, Kurt 
Hansen, Lene Tybjærg 
Hansen, Mogens Sandbjerg 
Hertz, Torben 
Jelsbak, Lilian 
Jørgensen, Aage Stig 
Karkov, Karen 
Kvorning, Eva

Leisner, Jørgen 
Munck, Lone 
Mørup-Petersen, Vilhelm 
Nielsen, Liselotte Bruun 
Pedersen, Klaus Wulff 
Pedersen, Poul Erik 
Petri, Niels Erik 
Steinø, Bjørn 
Strüwing, Janie 
Thoft, Erik Lund 
Thuesen, Birte 
Toyberg-Frandzen, Klaus 
Vater, Pia 
Wamsler, Torkil 
Østergaard, Yt

3 a (12 drenge, 16 piger)
Andersen, Britta 
Andreasen, Inge-Lise 
Andrejcak, Bent Erik 
Baumann, Lasse 
Baunhøj, Hanni 
Christensen, Lizzi Schwartz 
Christiansen, Bent 
Clan, Michael 
la Cour, Niels Jørgen 
Hansen, Birte Selmer 
Hjelm, Ulla 
Jeppesen, Hans 
Johansen, Helle 
Kiærskou, Nina

Krag, Bent
Krøijer-Jensen, Birgit
Larsen, Morten 
Munkgaard, Karen 
Nielsen, Helle 
Nielsen, Jens Bessermann 
Nyberg, Anne-Merete 
Petersen, Nils-Ulrik Meyer 
Poulsen, Hans Chr. 
Poulsen, Majken 
Rasmussen, Erling Grubbe 
Schulze, Pia 
Thyrre, Ida 
Vedel, Astrid

3 b (15 drenge, 15 piger)
Andersen, Steffen Nørgaard Engeli, Jørgen
Asmussen, Torsten 
Badskjær, Jørn 
Bang, Kirsten 
Bille, Per 
Boesen, Birgitte 
Bonne, Peter 
Degnbol, Helle

Eskildsen, Mikael 
Funder, Karsten 
Holst, Anne Lisbeth 
Jacobsen, Lise Boye 
Jarmon, Bente 
Jensen, Hans 
Jensen, Jes Jørgen
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Jensen, Kirsten Lilja 
Juel-Christiansen, Carsten 
Krumholt, Jens 
Kruse, Anette 
Larsen, Anne Marie 
Mathiesen, Mette Bo 
Movin, Michael

Møller, Lene 
Poulsen, Bente 
Rasmussen, Birgit 
Sonne-Hansen, Birgitte 
Vermehren, Axel Michael 
Wildt, John 
Winkel, Annette

4 a (27 drenge)
Adamsen, Jimmy
Andersen, Bjarne
Andersen, Hans Harrestrup
Baaring, Steen
Dahlgaard, Thomas
Dalsager, Lars
Dan, Klaus
Gravesen, Jan
Harpøth, Søren
Hassing-Petersen, Finn 
Jansen, Erik Chr.
Jensen, Bent Schou
Jensen, Bjørn Hagen 
Jensen, Claus Jørgen

Jensen, Per Carstens 
Jeppesen, Finn Rygaard 
Krogh, Torben 
Moltke, Casper 
Olesen, Jens 
Olesen, Lars 
Petersen, Henrik Elo 
Randsborg, Klavs 
Runebo, Henrik 
Stevens, Jens 
Vang, Peter 
Wamsler, Jakob 
Wenzel, Knud

4 b (27 drenge) 
Mikkelsen, Henrik 
Mortensen, Steen 
Otzen, Per 
Petersen, Bjarne 
Petersen, Poul Erik 
Rasmussen, Svend Aage 
Scholler, Erling 
Stein, Torben 
Thestrup, Jørgen 
Thygesen, Sven 
Villumsen, Peter 
Wille, Henrik 
Willumsen, Ebbe

Abildtrup, Hans Chr. 
Andersen, Erik Schou 
Andersen, Hans Engberg 
Bauerlund, Hans-Christian 
Christensen, Erik Højland 
Eifer, Louis 
Erichsen, Niels Einar 
Gabriel, Jørgen 
Gammelgaard, Claus 
Hostrup-Pedersen, Christian 
Iversen, Ole Winding 
Kruse, Thorsten 
Larsen, Knud W. 0.
Lose, Jesper

Realklassen (28 drenge)
Ahrenkiel, Gert 
Berg, Peter Friis 
Bülow, Ditlev 
Christensen, Walter 
Georgesco-Olenin, Axel 
Holst, Ole Flemming

Jürgensen, Per
Jørgensen, Carsten Anker 
Labæk, Svend Erik 
v. Magnus, Johan Chr.
Malther, Lars
Mørch, Ole
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Nielsen, Anders
Nielsen, Mogens
Nielsen, Torben
Olsen, Jan Reff
Olsen, Thorkild Franck 
Pedersen, Leif Bremholm 
Povlsen, Søren

Spiermann, Erik
Strøm, Sverre
Svinding, Ole
Tonsgaard, Niels Peter
Transø, Niels
Vater, Jan 
Winkel, Kjeld

I a (10 drenge, 16 piger)
Aspöck, Hans
Bjarnø, Flemming Erik
Bjerre, Niels
Bonne, Britta 
Christiansen, Lene 
Clausen, Jørgen 
Dahl, Lene
Dupont, Marianne
Eir, Helle
Hansen, Lizzi Lykke 
Henriksen, Merete Aagard 
Hildebrandt, Vera 
Jensen, Birthe

Jensen, Lotte Viskinge 
Jørgensen, Bent Erik 
Jørgensen, Edvard Kirschbaum 
Korsgaard, Bodil
Larsen, Karen Marie
Lynæs, Lise
Lønberg, Marianne
Møller, Klaus Brygger
Olsson, Karen Marianne
Sand, Inge
Vinten, Henrik
Vinter, Otto
Wildt, Andreas

Bang, Sten 
Basse, Niels Søren 
Boisen, Flemming 
Brostrøm, Mogens 
Bruun, Claus Angelo 
Christensen, Erik Anker 
Hansborg, Niels 
Hansen, Knud 
Hertz, Steffen 
Jarvad, Mikael 
Jensen, Karl-Erik 
Jensen, Poul Brix 
Larsen, Finn Reinhold

I x (25 drenge)
Larsen, Flemming Kobæk 
Larsen, Jørn Gissemann 
Matthiessen, Stig Spangsberg 
Mørup-Petersen, Henrik 
Nielsen, Bent
Pedersen, Bjørn Wulff 
Pedersen, Erik Wethlov 
Persson, Per Göran 
Petersen, Bjørn 
Toyberg-Frandzen, Lars 
Vilhelmsen, Gudmund 
Weitze, Lars

iy 
Andersen-Bach, Joan 
Andrej cak, Ole 
Birkholm, Palle 
Carstens, Tom 
Christensen, Flemming 
Degnbol, Trygve 
Frandsen, Susanne

(16 drenge, 11 piger)
Gutman, Jette
Gøtzsche, Karen
Hagen, Claus
Hansen, Lis Fauerholdt 
Jacobsen, Torsten Gjøl 
Jørgensen, Kirsten Barker 
Kragh, Niels Ulrich
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Langballe, Joan Elisabeth 
Mathiesen, Klaus Bo 
Mejborn, Jørn 
Movin, Susanne 
Pedersen, Jens Kruse 
Philip, Preben 
Pirchert, Jes

Schaap-Christensen, Per 
Sciuto, Mimmi 
Skjoldager, Niels Børge 
Skouby, Morten
Vaupel, Marianne 
Viltoft, Birte

II a (S drenge, 13 piger)
Bille, Agnete 
Borgen-Nielsen, Henrik 
Broager, Birgitte 
Dahlgaard, Klaus 
Ditzel, Lene
Garde, Jens 
Hofstätter, Kirsten 
Jeppesen, Gerda 
Johannesen, Lise Merete 
Johansen, Elisabeth »Sys« 
Juel-Christiansen, Bo

Kofod, Ole 
Kolvig-Raun, Jytte 
Pedersen, Kari 
Petersen, Vivi
Rasmussen, Ellen Elisabeth 
Rasmussen, Jørgen 
Sand, Ida Birgit 
Skive, Bjarne
Wanscher, Elisabeth 
Wern, Henrik

(8 drenge, 13 piger)
Kirchhoff, Karl-Albert 
Kristensen, Ida
Larsen, Steen Kjellberg 
Mørch, Niels Erik 
Nielsen, Ingelise 
Pedersen, Annelise 
Ranfelt, Mette
Rude, Grete 
Stubkjær, Hanne 
Sørensen, Flemming Gertz

11 ß
Birch, Marianne 
Christensen, Annie Bruun 
Fuglede, Kirsten 
Fuglede, Ninna 
Gulmann, Claus 
Hagen, Helle-Vibeke 
Hansen, Heini
Jacobsen, Christen Boye 
Jensen, Susann 
Jespersen, Annette 
Jørgensen, Bent

II x (14 drenge, 10 piger)
Aage, Christian
Bech, Margrete
Bjerg, Anne-Kirstine
Boesen, Per Jørgen
Christensen, Hanne Normann
Christensen, Per Henry
Dalsgaard, Randi
Degn, Palle
Georg-Christensen, John
Gottlieb, Anders
Gottlieb, Lars
Hansen, Birte

Hansen, Steffen Bjarnø 
Hastrup, Ebbe 
Jacobsen, Eyvind 
Jönsson, Jette 
Kongsdam, Per Reinholdt 
Krumholdt, Lars 
Poulsen, Ole 
Rosenholm, Bodil 
Schmidt, Jette Angelo 
Strüwing, Jørgen 
Thorvildsen, Mette 
Wiene, Marianne



12

Uy (14 
Bay-Clausen, Finn 
Berthelsen, Jørgen 
Bailing, Ulla Merete 
Christensen, Mette 
Fabricius, Mette 
Frederiksen, Erik Rahbek 
Gauguin, Jacques 
Hansen, Finn Ole 
Hansen, Karen Marott 
Helwigh, Hans 
Høgsbro, Vibeke 
Johansen, Helge

drenge, 9 piger)
Krag, Erik
Laursen, Edda Ohm
Meno, Finn
Olesen, Kurt Flemming 
Poulsen, Einar 
Rasmussen, Torben 
Schelle, Hanne
Schou, Kirsten Vibeke 
Tvede, Marianne
Vraa, Erik
Ørstrup, Bjarne

Arntzen, Leif 
Braunschweig, Ole 
Cordtz, Preben 
Dahl, Hans Henrik 
Hall-Andersen, Bent 
Hansen, Ole Poul 
Johansen, Ebbe 
Jørgensen, Jens Eggert 
Jørgensen, Ole Aksel 
Kjær, Hans Gulberg 
Larsen, Tim Tage 
Lohse, Gerhard

Hz (23 drenge)
Nielsen, Henrik Bessermann 
Nielsen, Thomas Chr.
Pedersen, Geert 
Rasmussen, Jørgen Ebbe 
Rasmussen, Pal Hölmich 
Siber, Henri 
Sternberg, Kurt 
Sørensen, Poul 
Traunberg, Henrik 
Vastrup, Claus 
Westh, Jens

III a (9 
Bang, Henrik 
Christoffersen, Marianne 
Damgaard, Hanne 
Fahlén, Birgitta 
Fisker, Aase Rabæk 
Foldskov, Per Flemming 
Gjerulff, Hans Ulrik 
Hansen, Steen Stegeager 
Hey, Henrik 
Hjorth, Karen 
Kelstrup, Jørgen Ulrik

III ß (5 
Arnvig, Kirsten 
Birch, Bodil 
Faursholt, Suzanne 
Ginge, Poul Henrik 
Hansen, Vivian Green

drenge, 12 piger) 
Kling, Birgit 
Køhl, Edith 
Mikkelsen, Palle 
Möbius, Ilse 
Nielsen, Erik Aksel 
Petersen, Adda Skov 
Schacke, Esben 
Sonne, Kirsten 
Thostrup, Bente 
Velløv, Lena

drenge, 17 piger)
Hjorth, Lise 
Hjorth-Nielsen, Hanne 
Koch, Bjarne 
Malmstrøm, Inge Lise 
Mandahl-Barth, Ulla
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Nielsen, Kirsten 
Nilsson, Lis Rosenkvist 
Olsen, Inger 
Pedersen, Bente 
Pedersen, Erik Fage 
Petersen, Inge

Rasmussen, Lizzi 
Roikjer, Jens 
Sørensen, Karen Lise 
Sørensen, Per 
Vilhelmsen, Birgitte 
Zwicky, Birte

drenge, 4 piger)
v. Magnus, Peter Michael 
Mogensen, Marianne 
Møller, Henrik 
Nielsen, Tom 
Ostenfeld, Torsten 
Schacke, Ivar 
Svendsen, Claus Stevnss 
Vedel, Ingrid 
Ørngreen, Palle 
Ostergaard, Birgit

III x (17 
Andersen, Jørgen Mørkholdt 
Byrn, Jørgen 
Christiansen, Gunnar 
Eskildsen, Peter Claes 
Frimer-Larsen, Per 
Gunnergaard-Poulsen, Karsten 
Hansen, Arvid Møller 
Hansen, Hans Jørgen 
Jensen, Poul Erik 
Lassen, Otto 
Lorenzen, Helle Hiorth

III y (17 
Andersen, Erik 
Andersen, Ole Stig 
Arnesen, Leif 
Asmussen, Merete 
Bau-Madsen, Arne 
Berentsen, Annie 
Brandt, Niels Peter 
Gravesen, Knud Aage 
Hansen, Jørgen Rathje 
Hansen, Lene Bendix 
Jensen, Henning Busk 
Jensen, Ole

drenge, 6 piger) 
Justesen, Ole 
Lukmann, Kari 
Madsen, Peter Erling 
Nielsen, Kurt 
Nørgaard, Per
Pedersen, Blanche Yvonne 
Rasmussen, Gert 
Schørring, Erik
Sørensen, Henning Chr. 
Thomsen, Hanne Bacher 
Valeur, Carl Christian

III z (12 drenge, 9 piger)
Agger, Peder Winkel 
Berg, Karin 
Berthelsen, Lise 
Bojsen, Jørgen 
Bostrup, Lars 
Christens, Hanne 
Gjerulff, Henning 
Gøtzsche, Susanne 
Heilmann, Ole 
Hejrskov, Jens 
Jeppsson, Karin

Jørgensen, Steen Aage 
Karkov, Lis
Krøij er-Jensen, Jens
Mahrt, Liska
Møller, Mette Lise 
Poulsen, Lars 
Rohde, Bjarne 
Sørensen, Hanne 
Tomasson, Ingolf 
Zeuthen, Jesper
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Arets arbejde.
Religion.

Ved skemalægningen regnes der med, at konfirmand
forberedelsen finder sted i 3. mellem (og evt. lidt ind i 4. 
mellem). Konfirmandrejser forudsættes henlagt til påske
ferien og efterårsferien (+ 2 dage).

1 a og 1 b (Gudmand-Høyer). Juul Mortensen og Sv. 
Norrild: Bibelhistorie for mellemskolen. Forfra til Esajas. 
Urhistorien. Ekstralæsning efter Lehmanns Bibelbog. Ud
arbejdelse af arbejdsbøger med religionshistoriske og bi
belske emner.

2 a og 2 b (Gudmand-Høyer). Gennemgang af GI. Testa
mente afsluttet efter Juul-Mortensen og Sv. Norrild: Bi
belhistorie for mellemskolen og Lehmanns Bibelbog. På
begyndt gennemgang af Jesu liv og lære efter Ny Testa
mente.

3 a og 3 b (Gudmand-Høyer). Apostlenes gerninger og 
den ældste kristendoms historie.

4 a (Nielsen). Efter Ny Testamente: Gennemgang af 
Apostlenes gerninger afsluttet. Tolderlund-Hansen: Den 
danske Folkekirke i Nutiden.

4 b (Meyer-Heiselberg). Tolderlund-Hansen: Den danske 
Folkekirke i Nutiden. Gennemgang af en højmesse. Be
handling af den katolske kirke i forbindelse med pavevalg. 
Omtale af fremmede religioner.

I a, x og y (Gudmand-Høyer). Der er gennemgået primi
tiv religion, agerbrugsreligion (syrisk Baal), græsk religion 
(Eleusis, orficismen og Dionysos). Efter GI. Testamente er 
der læst tekster til belysning af overgang fra kultisk til 
etisk religion og tekster fra profeterne. På grundlag af Sø
ren Holm: »Religionerne« er praktisk religion gennemgået.

II a, y og z (Gudmand-Høyer). Filosofien fra den joni- 
ske naturfilosofi over Platon og nyplatonismen til Renais
sancen. Den romersk-katolske kirke, Pascal og Luther.

II ß og x (Gudmand-Høyer). Frikirker og sekter. Filoso
fiens historie fra den joniske naturfilosofi til Renaissancen. 
Den romersk-katolske kirke.

III a (Gudmand-Høyer). Filosofiens historie fra Renais- 
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sancen: Hume, Kant, den tyske idealisme, Kierkegaard, 
Schopenhauer, Nietzsche, William Blake.

Ill ß (Meyer-Heiselberg). Oversigt over den kirkehistori
ske udvikling fra reformationen. Gennemgang af danske 
kirkeretninger og af Søren Kierkegaard. Oversigter over 
sekter og indiske religioner. Gennemgang af en højmesse.

III x (Gudmand-Høyer). Som HI a -h Blake. Dertil sek
ter og kirkelige retninger.

III y (Nielsen). Indiske religioner, Søren Kierkegaard, 
frikirker og sekter, kirkelige retninger. Uddrag af Ny Te
stamente med dets inddelingshistorie.

III z (Gudmand-Høyer). Som III a 4- Blake. Dertil Jesu 
forkyndelse efter synopsen.

Dansk.
1 a (Kirkeby Hansen). Jørgensen og Maltesen: Mellem

skolens læsebog I. — Jensen og Noesgaard: Øvelsesstyk
ker, 1-29.

1 b (Lorensen). Som 1 a.
2 a og 2b (Kirkeby Hansen). Jørgensen og Maltesen: Mel

lemskolens læsebog II. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstyk
ker, 30-58.

3 a (Mortensen). Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens 
læsebog III. Blicher: Røverstuen.

3 b (Gerd Zinkernagel). Som 3 a. Dertil ca. 25 sider 
svensk efter F. Roikjers bog.

4 a (Elbirk). Holberg: Jeppe på Bjerget. Goldschmidt: 
Maser. Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læsebog III. 
Svensk efter F. Roikjer: Svensk læsning. Jensen og Noes
gaard: Øvelsesstykker.

Til eksamen opgives: Jeppe på Bjerget, Maser. Læsebo
gen side 65-68, 89-103, 119-127, 183-191, 201-216, 229-245, 
255-259, 298-304 0, 319-324, 327-330, 401-407. Svensk: 
16-23, 55-67 0, 75-79, 83 n-87.

4 b (Lorensen). Som 4 a.
Til eksamen opgives: Jeppe på Bjerget, Maser. Læsebo

gen: pag. 45-59, 89-103, 105-108, 119-121, 122-127, 127-132, 
151-159, 207-216, 229-245, 255-259, 422-424. Svensk: pag. 
6-7, 12-16, 32-35, 35-46, 71-74.
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Real (Gerd Zinkernagel). Holberg: Den Stundesløse. Bli
cher: En Landsbydegns Dagbog. Hansen og Heltoft V. 
(1956): side 15-22, 26-29, 78-80, 102-108, 175-186, 196-200, 
212-222, 236-247, 248-260, 310-328.

I % (Elbirk). Litteratur efter Falkenstjerne I. Aksel K. 
Jørgensens litteraturhistorie (forfra til 1700-tallets anden 
halvdel). Hovedværker: Erasmus Montanus, En Folke- 
fjende, Et lille Kræ. Buchreitz og Lindegaards grammatik 
§§ 1-105. 25 sider svensk efter Agerskov, Nørregaard og 
Roikjer: Svensk læsebog.

I x (Martin Larsen). Litteratur efter Falkenstjerne I og 
II samt Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (fra Holberg 
til Blicher). Holberg: Erasmus Montanus, Branden på Berg- 
torshvol, Oehlenschläger: Sanct Hans Aften-Spil. Ottar 
Jensen: Dansk Grammatik for Gymnasiet -4- dialekt. 25 si
der svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk 
Læsebog.

I y (Elbirk). Som I a.
II a (Lorensen). Litteratur efter Falkenstjerne I og II og 

Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (fra 18. årh.s anden 
halvdel til J.L.Heiberg), Sanct Hans Aften-Spil, En Lands
bydegns Dagbog. Buchreitz og Lindgaards grammatik fra 
106 og ud. Svensk efter Agerskov, Nørregaard og Roikjer: 
Svensk Læsebog.

II ß (Martin Larsen). Litteratur efter Falkenstjerne II 
og III samt Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (fra J. L. 
Heiberg til Johs. V. Jensen). Bang: Ved Vejen. Ca. 50 sider 
efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk læsebog. Ca. 
10 sider efter Christiansen og Roikjer: Norsk læsning for 
Gymnasiet. Ottar Jensen: Dansk Grammatik.

II x (Lorensen). Som II a.
II y (Gerd Zinkernagel). Litteratur efter Falkenstjerne 

I og II samt Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (fra 
Baggesen til Brandes). Helge, En dansk Students Eventyr, 
Kong Renés Datter, En Landsbydegns Dagbog, Løgneren. 
Buchreitz og Lindgaards grammatik fra § 113-ud.

II z (Inger Jølver). Litteratur efter Falkenstjerne I og II 
og Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (fra Ewald til 
H. C. Andersen). En Landsbydegns Dagbog, Løgneren, 
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Saint-Exupéry: Blæsten, sandet og stjernerne. Svensk ef
ter Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk Læsebog.

Ill a (Elbirk). Litteratur: Falkenstjerne III, Aksel K. 
Jørgensens litteraturhistorie. Hovedværker: Ved Vejen, 
Ordet, Bræen, Jørgen Stein. Grammatik: Buchreitz og 
Lindgaard. Norsk: Christiansen og Roikjer. Svensk: Ager
skov, Nørregaard og Roikjer (9. udg.).

Til eksamen opgives: Erasmus Montanus, En Landsby
degns Dagbog, Ved Vejen. Falkenstjerne I (11. udg.) 31-34, 
44-46, 100-101, 128-130, 166-168 m, 181-185, 217-220. 230- 
231, 235-236, 250-252, 255-257, 265-270 m, 283 n-284, 306- 
311, 343-345, 374-375, 394-396, 403-406 n. Falkenstjerne II 
(9. udg.) 7m-8m, 10n-lln, 32-34 m. 55-56, 67-72, 75-79, 
141-142 0, 170-178, 185 m-186, 204-205, 232-237 m, 263- 
268 n. Falkenstjerne III (9. udg.) 19-23, 25 m-34, 46-48, 
50-52, 156-157, 160-164, 282-284, 295, 394-395. Ilium Galge
bakke. Norsk: 23-25 n, 52, 78-86, 89. Svensk: 10-11, 20-23, 
41-42, 57-64, 92-98, 100 m-101, 102 n-103, 120-122, 150- 
154, 185-193.

III ß (Emmertsen). Litteratur: Falkenstjerne II-III, Aksel 
K. Jørgensens litteraturhistorie. Hovedværker: Mogens. 
Niels Lyhne, Ved Vejen, Det forjættede land, Den gamle 
Præst, Bræen, Vildanden. Grammatik: Buchreitz og Lind
gaard. Norsk: Christiansen og Roikjer. Svensk: Agerskov, 
Nørregaard og Roikjer.

Til eksamen opgives: Erasmus Montanus, En Landsby
degns Dagbog, Mogens. Falkenstjerne I (11. udg.) 49-56, 
105-106, 165-166, 181-185, 232, 250-252, 306-307, 343-345, 
374-375, 380-381. Falkenstjerne II (9. udg.) 32-33, 80-83, 
155-156, 170-174, 204-205, 207-212, 221-231, 263-267. Fal
kenstjerne III (9. udg.) 7-18, 25-30, 50-52, 91-95, 144-148, 
182-186, 273-281, 326-339. Dansk Nutidsdigtning ved Orla 
Lundbo: 11-21. Norsk: Christiansen og Roikjer: 7, 14-9,27, 
11,8-12,4, 21,11-22,4, 48,5-49,8, 52,8-52,31, 84,22-86,31, 
89, 95,22-96,20. Svensk: Agerskov, Nørregaard og Roikjer 
(12. udg.): 10-16,7, 27-33, 57-64, 92-98, 112-113,12, 114-115, 
132-136, 168-170, 186-187,13.

III x (Elbirk). Som III a.
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III y (Emmertsen). Som III ß + Fra Hytterne 4- Det for
jættede land.

III z (Inger Jølver). Litteratur: Falkenstjerne H-IH, Ak
sel K. Jørgensens litteraturhistorie. Hovedværker: Mogens, 
Bræen, Fiskerne, Vildanden, Nederlaget. Grammatik: 
Buchreitz og Lindgaard. Svensk: Agerskov, Nørregaard og 
Roikjer. Norsk: Christiansen og Roikjer.

Til eksamen opgives: Erasmus Montanus, En Landsby
degns Dagbog, Vildanden. Falkenstjerne I (10. udg.) 6-8, 42- 
45, 102-104, 161-164, 202-206, 223-224,226-228, 239-240,264- 
265, 280-283, 287-288, 326-328, 356-359, 383-386. II (9. udg.) 
32-33, 75-79, 80-83, 93-95, 170-174, 204-205, 207-212, 263- 
267. III (9. udg.) 7-18, 25-34, 50-52, 91-95, 128-131, 144-148, 
149, 150, 182-186, 282-284, 309-310, 326-339. Svensk: Ager
skov, Nørregaard og Roikjer (12. udg.) 16,8-17,7, 20,5-23,9, 
52,18-53,10, 92,31-98,16, 108,1-109,12, 112,1-113,12,
132,13-136,29, 168,6-170,39, 174,9-178,28, 179,1-181,25, 
186,18-187,13, 193,1-197,10, 197,21-201,22. Norsk: Christi
ansen og Roikjer: 7,14-9,27, 10,6-10,25, 21,11-22,4, 48,5- 
49,8, 52,8-52,31, 84,22-86,31, 87,9-87,13, 89, 95,22-96,20.

Engelsk.
1 a (Mortensen). Ring Hansen og Mouridsen: English of 

Today I.
1 b (Kirk). Som 1 a.
2 a (Lorensen). Ring Hansen og Mouridsen: English of 

Today II.
2 b (Mejlbo). Som 2 a.
3 a (Martin Larsen). Ring Hansen og Mouridsen: English 

of Today III.
3 b (Mejlbo). Som 3 a.
4 a (Martin Larsen). Ring Hansen og Mouridsen: English 

of Today IV.
Til eksamen opgives: Stk. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 17.
4 b (Mortensen). Ring Hansen og Mouridsen: English of 

Today IV.
Til eksamen opgives: Stk. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19.
Real (Mejlbo). Ring Hansen og Mouridsen: English of 

Today V.



19

Til eksamen opgives: Side 7-23, 45-85, 106-117.
I a (Lorensen). Rosenmeier: A modern English Omnibus 

(2. udg.) pag. 5-93, 121-168. Stigård: The Dickens Reader: 
pag. 50-88. Enkelte stykker af Helweg-Møller og Knud 
Herløv: The British Spirit. Stiløvelse efter Jørgen Brier: 
Engelske Stiløvelser for Gymnasiet. Grammatik efter Brier 
og Rosenhoff: An English Grammar.

I x (Kirkeby Hansen). Rosenmeier: A modern English 
Omnibus.

I y (Lorensen). Rosenmeier: A modern English Omnibus 
pag. 5-93, 121-168. Enkelte tekster i Ring Hansen og Mou- 
ridsen: On England.

II a (Martin Larsen). Dele af Her løv: The Britisk Spirit. 
Sheriff: Journeys End. Thackeray: Rebecca Sharp and the 
Crawleys. Sarah Orne Jewett: The Country of Pointed Firs i 
udvalg. Digte efter Osterberg: English Poems og Bredsdorff: 
Modern English Poems. Kjeldsen: 7 British Short Stories. 
Brier: Engelske Stiløvelser for Gymnasiet. Brier og Ro- 
senhoif: An English Grammar.

II ß (Mortensen). Dele af Herløv: The British Spirit. 
Digte efter Osterberg: English Poems. Stigaard: The Dickens 
Reader 68-88. Poul Kjeldsen: 7 British Short Stories. Sher- 
riff: Journeys End. Sarah Orne Jewett: The Country of 
Pointed Firs i udvalg. Jørgen Brier: Engelske Stiløvelser 
for Gymnasiet. Brier og Rosenhoff: An English Grammar.

II x (Kirkeby Hansen). Ring Hansen og Mouridsen: On 
England.

II y (Mejlbo). Som II x.
II z (Kirkeby Hansen). Som II x.
III a (Mortensen). Digte efter Osterberg: English Poems 

og Bredsdorff: Modern English Poems. Shakespeare: The 
Merchant of Venice. Thackeray: Rebecca Sharp and the 
Crawleys. Kjeldsen: 7 British Short Stories. Orwell: Ani
mal Farm I-V. Stiløvelser efter Kindt Jensen. Grammatik 
efter Herløv.

Til eksamen opgives: Alsted og Østerberg: The Merchant 
of Venice (4. udg.) IV-V. Osterberg: English Poems (6. 
udg.) pag. 3-5, 23, 27-29, 38-40, 47-48, 55-56, 73-74, 80-81, 
85-86, 91-97, 132-137. Bredsdorff: Modern English Poems 
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(1935): pag. 9-14, 18-20, 38, 42 ø-44. Maskinskrevet: Keats 
Ode on a Grecian Urn. Ehlern-Møller, Lindum og Rosen
meier: A Contemporary Reader (2. udg.): 80-84, 134-138, 
178-185. Kjeldsen: 7 British Short Stories: 9-26. Stigaard: 
The Dickens Reader pag. 68-88. Thackeray: Rebecca Sharp 
and the Crawleys. (V. E. J. Andersen) pag. 3-26.

Ill ß (Martin Larsen). Digte efter Østerberg: English 
Poems og Bredsdorff: Modern English Poems. Shakes
peare: The Merchant of Venice. Thackeray: Rebecca Sharp 
and the Crawleys. Dylan Thomas: Under Milkwood. Shaw: 
Pygmalion. Kjeldsen: 7 British Short Stories. Nancy Mit
ford: In Pursuit of Love. Stiløvelser efter Kindt Jensen. 
Grammatik efter Herløv. Uddrag af »U and NON-U. An 
Essay in Sociological Linguistics« by Alan Ross (fra No
blesse Oblige. Edited by Nancy Mitford).

Til eksamen opgives: The Merchant of Venice. Act. I, 
Sc. I og Act. IV. Østerberg: English Poems: 3-5, 23, 59-62, 
73-75, 92-97, 121-122, 123-124, 132-137. Bredsdorff: Mo
dern English Poems 9-11, 34-38. Dylan Thomas: Under 
Milkwood (J. M. Dent & Son 1955) 1-8,4, 14,1-19,21, 22,5- 
23,27, 68,10-72,3. Shaw: Pygmalion (Penguin) 117,11-139. 
Samson: The Vertical Ladder (Kjeldsen: 7 British Short 
Stories). Rebecca Sharp and the Crawleys 31-57. Contempo
rary Reader 100-106, 128-138.

Tysk.
2 a (Nielsen). C. Gad: Tysk Begynderbog (4. udg.) stk. 

1-71.
2 b (Mejlbo). Som 2 a.
3 a (Nielsen). C. Gad: Tysk læsebog I, s. 3-16, 22-32, 38- 

55, 58-70 4- alle digte.
3 b (Bohn). C. Gad: Tysk Læsebog I, s. 3-16, 22-34, 40-55, 

58-70 4- alle digte.
4 a (Nielsen). C. Gad: Tysk Læsebog II, s. 7-30, 32-35. 

38-42, 44-47, 52-58, 71-77, 86-88, 93-94.
Til eksamen opgives: 7-28, 32-35, 38-42, 52-54, 71-77, 

86-88 (4- digtet), 93-94.
4 b (Mejlbo). Som 4 a.
Til eksamen opgives: pag. 7-28, 38-42, 44-47, 54-66.
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Real (Bohn). C. Gad: Moderne Prosa, s. 5-13, 15-29, 
30-61, 70-87.

Til eksamen opgives: s. 5-8, 15-29, 30-61.
I a (Jefsen). Thomas Mann: Buddenbrooks (Winkler). 

Lebendige deutsche Dichtung. Auslese I (Nydahl). Hesse- 
Auswahl (Rossen). Gad og Moe: Tyske stiløvelser. Gad: 
Tysk grammatik.

I x og y (de, der ikke har engelsk) (Nielsen). C. Gad: Mo-
I x og y (de, der ikke har engelsk) Nielsen). C. Gad: Mo

derne tyske Noveller s, 5-102, 120-137.
II a (Bohn). Schiller: Maria Stuart. Ring Hansen und 

Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. Hertig og 
Kryger Kristensen: Deutsche Poesie: Digte af Goethe og 
Schiller m. fl. Fontane: Unterm Birnbaum. Litteraturhi
storie efter Deutsche Klassiker.Gad og Moe’s stiløvelser. 
Gads grammatik.

II ß (Bohn). Som II a.
II x, y, z (de, der ikke har engelsk) (Nielsen). C. Gad: 

Moderne tyske Noveller, s. 5-153. Thomas Mann: Budden
brooks (Winkler) s. 5-77. Sonnenbergbriefe zur Völkerver
ständigung 11-12, März 1956, s. 3-11, 50-52.

III a (Kruchow). Brammer und Stærmose: Deutsche 
Klassiker (3. udg.), Ring Hansen und Stærmose: Kultur
geschichtliche Lesestücke. Goethe: Faust I (Hendriksen). 
Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Hertig og Kryger 
Kristensen: Deutsche Poesi: Digte af Goethe og Schiller. 
Gad og Moe: Tyske stiløvelser. Gad: Tysk Grammatik. Lit
teraturhistorie efter Deutsche Klassiker. Studentereksa
mensstile og referatstile.

Til eksamen opgives: Maria Stuart I, 4. II, 2, 3, 9. III, 1, 
4, 6. IV, 4, 10. Faust (Hendriksen) 243-521, 1178-1258, 
1530-1867, 3414-3520. Branner und Stærmose: Deutsche 
Klassiker (3. udg.) s. 106-114, 130-133. Hertig og Kryger 
Kristensen: Deutsche Poesie: V, 2. Gefunden (duplikeret) 
3-4, 7, 16-17, 19, 24-25, VI, 1-2. Ring Hansen und Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: Stk. 16. Stefan 
Zweig: Die Welt von Gestern (Jefsen) s. 7-9, 44-49,7, 
53-57,15, 61,22-65,16.

III ß (Bohn). Ring Hansen und Stærmose: Kultur
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geschichtliche Lesestücke. Samme forfattere: Deutsche 
Klassiker (3. udg.). Goethe: Faust I (Hendriksen). Stefan 
Zweig: Die Welt von Gestern. Hertig og Kryger Kristen
sen: Deutsche Poesie: Digte af Goethe, Schiller og Heine. 
Gad og Moe: Tyske stiløvelser. Gad: Tysk Grammatik. 
Litteraturhistorie efter Deutsche Klassiker. Studentereksa- 
menssstile og referatstile.

Til eksamen opgives: Faust (Hendriksen) 243-521, 1178- 
1258, 1635-1711, 2865-2924, 3414-3468. Maria Stuart (Hen
driksen) I 4, II 3, 4, 9, III 1, 4, 6, IV 4, 10. Deutsche Klas
siker (3. udg.) Laokoon s. 89-93. Die drei Ringe s. 103, vers 
157, s. 105, vers 217 + Teilung der Erde s. 133-134. Ring 
Hansen und Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke 
stk. 11, 16, 17 (fra s. 70, linie 29- s. 75). Hertig og Kristen
sen: Deutsche Poesie: II, 1, III, 4, 5, V, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 
25. VI, 1, 3. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (Jefsen) 
s. 7-17,24, s. 44-49,25.

Fransk.
Real (Ægidius). Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elemen

tær fransk, S. 7-112, 116-119, 141-152, 154-156, 161-177.
I a (Kruchow). Blinkenberg og Svanholt: Fransk begyn

derbog. Hyllested: Fransk grammatik.
I x (Kruchow). Som I a.
I y (Emmertsen). Mauger: Cours de Langue et de Civili

sation Francaises I.
Il a (Kruchow). Svanholt: Franske Tekster. Svanholt og 

Troensegaard: Textes Francais. Exupéry: Le Petit Prince. 
Daudet: La Chévre de Monsieur Seguin, Anouilh: Le bal 
des Voleurs (Atke). Sten og Hyllested: Fransk gram
matik.

II ß (Gerd Zinkernagel). Svanholt: Franske Texter. 
Svanholt og Troensegaard: Textes Francais. Exupéry: Le 
petit Prince. Anouilh: Le bal des Voleurs. Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik.

II x (Kruchow). Som II a.
II y (Gerd Zinkernagel). Som II ß.
II z (Emmertsen). Exupéry: Le petit Prince. Aymé: Le 

Chien. Desuden er benyttet: Svanholt: Franske tekster.
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Svanholt og Troensegaard: Textes Francais. Daudet: 
Lettres de mon Moulin. Sten og Hyllested: Fransk gram
matik.

Ill a (Emmertsen). I I-IIIg er benyttet: Blinkenberg og 
Svanholt: Fransk begynderbog. — Svanholt: Franske tek
ster. —- Svanholt og Troensegaard: Textes Francais. — 
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. — 
Exupéry: Le petit Prince. •—- Daudet: Lettres de mon Mou
lin. — Aymé: Le Loup. Le Chien. —■ Egli: La Vie en Prose. 
—- Pierre Mendés-France vous parle. — Mølbjerg: Moder
ne fransk poesi. — Sten og Hyllested: Fransk grammatik.

III ß (Kruchaw). I I-IIIg er læst: Blinkenberg og Svan
holt: Fransk begynderbog. Svanholt: Franske tekster. 
Svanholt og Troensegaard: Textes Frangais. Duhamel: Le 
Notaire du Havre. Brüel: Moderne franske skribenter IV. 
(Historikere II). Maupassant: Contes Choisis. Daudet: 
Lettres de mon Moulin. Exupéry: Le petit Prince. Domini
que Lapierre: Un dollar les mille kilometres. Anouilh: Le 
bal des Voleurs. Skoleradio: Madame Curie. Sten og Hyl
lested: Fransk grammatik.

Ill x, y, z (Emmertsen). Som 3 a 4- Mølbjerg, + Lauge- 
sen: Lectures Faciles.

Latin.
4 a (Jefsen). Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog (ny udg. 

ved Strehle), stk. 1-68, cap. I-XXXIII.
Til eksamen opgives: Cap. I-XXXIII.
4 b (Inger Jølver). Som 4 a.
I a (Jefsen). L. Høeg: Caesar og andre forfattere: Bell. 

Gall. HI og IV, 1-19 (med overspringelser), V, 1-7.
II a (Inger Jølver). L. Høeg: Caesar og andre forfattere: 

Bell. Gall. V, 8-38. Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk 
læsebog: Pro Sex. Roscio, in Verrem IV, 1-32. Per Krarup: 
Romersk Poesi: Catul 1-6,11. Vald. Nielsen: Latinsk Gram
matik.

II ß (Inger Jølver). Som II a.
III a (Inger Jølver). Carl Nielsen og Per Krarup: Latinsk 

læsebog: in Catilinam I færdig, III. L. Høeg: Caesar og an
dre forfattere: Bell. Gall. V, 1-45. Per Krarup: Romersk 



24

Poesi: Catul 1, 2, 3, 4, 5, 11. Horats 3, 5. Valdemar Niel
sen: Latinsk Grammatik.

Til eksamen opgives: Caesar: Bell. Gall. III, 1-11, 16-29. 
IV, 1-9, 11-17 (lin. 25). Cicero: Pro Sex. Pioscio, in Verrem 
IV, breve 1, 2. Catul: 1, 5, 11. Horats 3, 5.

III ß (Inger Jølver). Som III a.

Oldtidskundskab.
I a (Jefsen). Iliaden (Kragelund): I, VI, XVIII, 1-148, 

XXII, 131-515, XXIV, 448-804. Mytologi efter Hertig.
I x (Jefsen). Som I a.
I y (Meyer-Heiselberg). Iliaden (Kragelund) I, II, ISO- 

336, III, 116 - ud, VI, IX. Uddrag af Herodot. Mytologi ef
ter Hertig.

II a (Gudmand-Høyer). Kunsthistorie efter Bundgaard: 
Den græske kunsts historie. Fra kretisk-mykensk kunst 
til Fidias. Aischylos: Agamemnon. Euripides: Medeia.

II ß (Meyer-Heiselberg). Græske Historikere (Kragelunds 
udvalg). Herodot: afsnit: Møde i persisk storråd, Athens 
indsats i krigen. . . ., Persisk overfald på Delfi, Slaget ved 
Salamis. Thukydid: Perikles’ mindetale. Aischylos: Per
serne (kurs.), samme: Agamemnon (stat.). Sofokles: Oidi
pus v. Garff og Hjortsø (stat.), Sofokles: Antigone (kurs.). 
Gennemgang af Theatrets historie og indretning. Kunst
historie til og med geometrisk periode.

II x (Meyer-Heiselberg). Græske Historikere (Krage
lunds udvalg) Herodot: afsnit: Møde i persisk storråd, 
Athens indsats i krigen . . . ,Slaget ved Salamis. Thukydid: 
Perikles’ mindetale. Aischylos: Agamemnon (stat.). Sofok
les: Oidipus v. Garff og Hjortsø (stat.). Gennemgang af 
Theatrets historie og indretning. Kunsthistorie (kretisk- 
mykensk periode).

II y (Meyer-Heiselberg). Græske Historikere (Kragelunds 
udvalg. Herodot: afsnit: Møde i persisk storråd, Athens 
indsats i krigen. . ., Persisk overfald på Delfi, Slaget ved 
Salamis. Endvidere uddrag af 2. bog: Ægypten (ved oplæs
ning); Thukydid: Perikles’ mindetale. Aischylos: Agamem
non (stat.), Sofokles: Oidipus v. Garff og Hjortsø (stat.), 
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samme: Antigone (kurs). Theatrets historie og indretning. 
Kunsthistorie (kretisk-mykensk periode).

II z (Meyer-Heiselberg). Græske Historikere (Kragelunds 
udvalg) Herodot: afsnit: Møde i persisk storråd, Athens 
indsats i krigen. . ., Persisk overfald på Delfi, Slaget ved 
Salamis, Polykrates ring. Thukydid: Perikles’ mindetale. 
Aischylos: Agamemnon (stat.). Sofokles: Oidipus v. Garff 
og Hjortsø (stat.), samme: Antigone (kurs.). Gennemgang 
af theatrets historie og indretning. Kunsthistorie til og med 
geometrisk periode.

Ill a (Jefsen). Platon: Apologien, Kriton og Faidon efter 
Foss og Krarup. Kunsthistorie til Hellenismen.

Til eksamen opgives: Iliaden (Kragelund) I, VI, XVIII, 
1-148. Græske historikere (Kragelund), s. 9-27, 33-44, 68- 
80. Udvalg af Platon (Foss og Krarup): Apologien og Kri
ton. Sofokles: Antigone. Klassisk kunst (Bruhn og Hjortsø) 
I, 21, 24, 31, II, 5, 13, 15, 20, 29, 51, 60-66, 83-84.

III ß (Meyer-Heiselberg). Gennemgang af før-sokratisk 
filosofi, Hippias minor (v. oplæsning), uddrag af Sympo
sion, Platon v. Foss og Krarup, s. 19-57, 60-85, 97-126. 
Henry A. Sten: Stoicismen og samme: Epicuræismen (radio
foredrag) og samme: En hane til Asclepios (radio). Græske 
historikere (Kragelund) 4. opl., s. 9-27, 37-45, 63-78. Kunst
historie til og med Hellenismen og rom. portrætkunst.

Til eksamen opgives: Iliaden (Kragelund) I, 1-100, 188- 
445, II, 207-277, VI, IX, 182-431. Græske historikere 4. opl., 
s. 9-27, 37-45, 67-78. Platon: Apologien, Kriton, Faidon. 
Euripides: Medeia. Klassisk kunst (Bruhn og Hjortsø) nr. 
1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 29, 32, 41, 43, 
46, 51, 57, 62, 76, 77, 78, 92, 97, 99, XII, XVIII.

III x (Meyer-Heiselberg). Udvalg af Herodot-tekster 
efter Kragelund. Perikles’ mindetale. Gennemgang af 
før-sokratisk filosofi. Platon: Hippias minor v. oplæsning. 
Foss og Krarup: Apologien, Faidon, Menon. Henry A. 
Sten: En hane til Asclepios (radio). Kunsthistorie til og 
med Hellenismen.

Til eksamen opgives: Iliaden (Kragelund) VI og IX sang, 
Græske historikere (Kragelund) 4. opl., s. 43-45, 56-63, 
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63-66. Platon (Foss og Krarup): Apologien, Menon, Faidon. 
Aischylos: Agamemnon. Klassisk kunst: som III ß.

Ill y (Meyer-Heiselberg). Iliaden XXIV sang, vers 171- 
328, 468-676. Udvalg af græsk poesi (efter Politiken: Uden
landsk lyrik). Gennemgang af før-sokratisk filosofi. Pla
ton: Hippias minor v. oplæsning, (Foss og Krarup): Apolo
gien, Menon, Kriton, Faidon. Henry A. Sten: En hane til 
Asclepios (radio). Kunsthistorie til og med Hellenismen. 
Portrætkunst.

Til eksamen opgives: Iliaden (Kragelund) VIII, 1-77, 
XIV, 197-351, XVI, 1-167, XVIII, 478-608. Græske Histori
kere (Kragelund). 4. oplag, s. 9-27, 43-45, 63-66, 67-78. Pla
ton: som III x. Sofokles: Antigone. Kunsthistorie: som III ß.

Ill z (Meyer-Heiselberg). Iliaden XXIV sang, vers 171- 
328, 468-676. Filosofi og kunsthistorie som III ß. Udvalg af 
græsk poesi (efter Politiken: Udenlandsk lyrik).

Til eksamen opgives: Iliaden (Kragelund) VI, 242-529, 
IX, 89-429, XIV, 197-351, XVIII, 478-608, XXIV, 486-672. 
Græske historikere (Kragelund) 4. opl., s. 9-33, 46-63. Pla
ton: Apologien, Kriton, Faidon. Aischylos: Agamemnon. 
Kunsthistorie som III ß.

Historie.
1 a og 1 b (Gudmand-Høyer). L. Schmidt: Historie I (ved 

O. Jonsen), s. 1-132. Besøg på Nationalmuseet.
2 a og 2 b (Gudmand-Høyer). L. Schmidt: Historie I (ved 

O. Jonsen), s. 132-266. Besøg på Nationalmuset.
3 a (Gudmand-Høyer). L. Schmidt: Historie II A (ved 

O. Jonsen).
3 b (Meyer-Heiselberg). Som 3 a.
4 a (Nielsen). L. Schmidt: Historie II B (ved O. Jonsen), 

s. 169-280.
Til eksamen opgives det læste.
4 b (Rasmussen). Som 4 a.
Real (Meyer-Heiselberg). Kirkegaard og Winding: Dan

mark siden 1901. Kirkegaard, Lomholt-Thomsen og Win
ding: Borger og Samfund.

Til eksamen opgives: Danmark siden 1901, s. 18-65, 71- 
84. Borger og Samfund, s. 5-7, 10-40, 44-52, 58-69, 74-84, 
95-100.
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I a (Rasmussen). Munch: Verdenshistorie I-II. Ilsøe: Nor
dens historie 1-54. Lysbilledforedrag. Besøg på Glyptote
ket og Bymuseet.

I x (Meyer-Heiselberg). Munch: Verdenshistorie I-II. 
Kilder: Hamurabis lov (efter Erik Lund: Tekster I). Pli
nius’ brevveksling. 1957, nr. 2, 3, 7-22. Bayeux-tapetet (ef
ter Rosdahl: Englands erobring. Levende Historie 13). Ar
bejdsopgaver med elevforedrag ved gennemgang af 14- og 
1500- tallet. En månedlig time: »Tidens stemme«. Besøg på 
Glyptoteket. Billedgennemgang. Kirketur til Østskåne.

I y (Rasmussen). Munch: Verdenshistorie I-II. Kierke
gaard og Winding: Nordens historie, s. 5-44. Besøg på 
Glyptoteket, Frihedsmuseet og Bymuseet. 5-dages ekskur
sion i St. Bededagsferien til Nordvestsjælland (historie, 
geologi). Rapport.

II a (Meyer-Heiselberg). Nordens Historie efter Ilsøe, 
perioden frem til 1660. Speciale i »Det danske Skåne« med 
8-dages ekskursion til Skåne, rapport fra hver elev samt 
speciale-afhandlinger fra elevgrupper (højst 3 elever) om
fattende 1. Skånes oldtidsminder, 2. Skånsk kirkearkitek
tur, 3. Skånske stenhuggermestre, 4. Skånes ærkebisper, 
5. Skånske herregårde, 6. Skånes forsvar, 7. Skånske byers 
trivsel, 8. Den danske adel i Skåne, 9. Renaissancen i Skå
ne og 10. Snaphaner og Skånes försvenskning. Delvis ud
arbejdet ved laboratorie-arbejde med benyttelse af radio
optagelser på bånd.

II ß (Rasmussen). Munch: Verdenshistorie III-IV (til 
1815). Kierkegaard og Winding: Nordens historie s. 45-186. 
Billedgennemgang og kilder. 8-dages ekskursion til LÜ- 
beck-Slesvig-Sønderborg-Dybbøl i septbr. 1958. Rapport 
udarbejdet.

II x (Rasmussen). Munch: Verdenshistorie III-IV (til 
1815). Ilsøe: Nordens historie s. 54-238. Kilde- og billed
gennemgang. Deltaget i Bornholmsturens historiske del i 
septbr. 1958. Pinsetur 1959 til Nordsjællands kirker.

II y (Meyer-Heiselberg). Munch: Verdenshistorie III-IV 
(til 1815). Nordens historie efter Kierkegaard og Winding 
til 1448. Kilder: Stenberg: Danmark i det 12. årh. nr. 18-33. 
En månedlig time »Tidens stemme«. Speciale i »Dansk 
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kirkearkitektur og -inventar« med Thure Hastrup: Vore 
gamle kirker som grundbog og specialafhandlinger fra 
elevgrupper med behandling af underafdelinger af hoved
emnet. Ekskursion til kirker på Midtsjælland, Møen og 
Falster.

II z (Meyer-Heiselberg). Munch: Verdenshistorie III-IV 
(til 1815). Kierkegaard og Winding: Nordens historie. Det 
danske stof med særlig behandling af kilder til dansk mid
delalderhistorie læst efter K. Winding: Danmarks historie 
(radioens grundbog). Steenberg: Danmark i det 12. årh. 
nr. 1 og 18-33. En månedlig time »Tidens Stemme«. (Er 
i Danmarks historie nået til 1448). Billedgennemgang.

III a (Meyer-Heiselberg). Munch: Verdenshistorie IV (fra 
1815). Kilder: Bøgebjerg og Elmelund: Mellemkrigstiden: 
Østrig, Czekoslovakiet. Kierkegaard og Winding: Nordens 
historie fra 1536 til nutiden med benyttelse af Kildehefter 
vedr. ældre enevælde- og landboreformer. Samfundslære 
efter Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen og Winding. Billed
gennemgang efter Andrup, Ilsøe m. fl. »Tidens Stemme«. 
Byvandring i det gamle København.

Til eksamen opgives: P. Munch I (13. udg. 1956) pag. 
105-144, 172-179. II (13. udg. 1958) pag. 138-143. III (12. 
udg. 1958) pag. 1-61, 64-71. IV (11. udg. 1955) pag. 41-50, 
56-65, 80-86, 100-110, 118-132, 167-186, 187-201, 206-209, 
212-221, 224-233, 238-245. Nordens historie (Kierkegaard 
og Winding) (3. udg. 1949) pag. 16-23, 26-52, 62-78, 84-96, 
100-106, 109-121, 123-127, 158-184, 208-222, 232-242. Sam
fundslære (Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding) 
4. udg.), pag. 71-79, 80-86, 87-105, 109-119, 120-128, 128- 
132, 141-152. Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 
det 12. årh., 2. opl., pag. 16-33. Bøgebjerg og 'Elntelund: 
Kilder til mellemkrigstidens historie 1955, pag. 35-60 
(Østrig). Billeder efter Andrup m. fl. nr. 69, 71, 78, 85, 86, 
88, 96, 97, 102, 127, 139, 142, 172, 327.

III ß (Rasmussen). Munch: Verdenshistorie fra 1815 - ud. 
Ilsøe: Nordens historie (s. 238 - ud). Samfundslære efter 
Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark 
idag (4. udg.). Tekster efter Haakon Müller: Kilder til Dan
marks historie IV og Holt: Tekster og tal I. Billeder efter 
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Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. 
Bundgaard: Oldtid og middelalder m. m.

Til eksamen opgives: Meder og Persere, Grækenland, 
middelalderlige stater ca. 750-1300, Tyskland 1648-1789, 
Norden 1523-1766. Stormagterne 1815-1939. Danmark 
(+ Sønderjylland) 1848-1920. Samfundslære: Side 71-79, 
80-86, 87-105, 109-119, 120-128, 128-132, 141-152. Tekster: 
Frederik den Stores breve (Th. A. Müller), s. 71-88. Holst: 
Tekster og tal I, nr. 1-3. Bøgebjerg og Elmelund: Mellem
krigstiden 35-61 (Østrig). Billeder: Bundgaard I, nr. 36-46 
(Bayeux). Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks historie i bil
leder, nr. 55 (Hedeby), 65 (Trelleborg), 70 (Fjenneslev), 
96-97 (krucifikser), 102 (landsbyplan), 107 (Visby), 108 
(Næstved), 146-49 (Glimminge).

III x (Rasmussen). Som HI ß.
Ill y (Rasmussen). Som III ß.
Ill z (Meyer-Heiselberg. Læst som III a.
Til eksamen opgives: P. Munch I (13. udg. 1956), pag. 

40-78, 96-105. II (13. udg. 1958), pag. 13-20, 45-47, 118-132. 
III (12. udg. 1958) pag. 55-61, 77-83. IV (11. udg. 1955) pag. 
1-19, 22-35, 44-77, 80-97, 118-132, 192-206, 224-233. Nor
dens historie: som III a. Samfundslære: som III a. Kilder: 
som III a. Billeder: Andrup m. m. nr. 71, 79, 82, 86, 96-97, 
145-148b, 172, 230-231, 259, 327.

Geografi.
1 a og 1 b (Steendahl). Andersen og Vahl: Geografi for 

Mellemskolen I. Til Alperne.
2 a og 2 b (Biem). Andersen og Vahl: Geografi for Mel

lemskolen I-II. Sydeuropa, Afrika, Asien til Sydasien.
3 a (Biem). Andersen og Vahl: Geografi for Mellemsko

len II: Sydasien, Australien, Amerika, Sydpolarlandene og 
Havet.

3 b (Rasmussen). Som 3 a.
4 a (Biem). Andersen og Vahl: Geografi for Mellemsko

len II: Danmark med Bilande, Island, Norge og Sverige.
Til eksamen opgives desuden repeteret Nordamerika.
4 b (Rasmussen). Som 4 a.
Real (Rasmussen). Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi.
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Til eksamen overspringes kap. I og II samt fra zink og bo
gen ud.

I a (Biem). Reumert og Tscherning: Geografi med Natur
lære, til side 110.

I x (Biem). Andersen og Vahl: Geologi. I foråret er fore
taget en 2-dages geologitur til Thorslunde, Kagstrup, Lille 
Skensved, Lellinge Å, Vallø Strandvolde, Stevns, Højstrup, 
Fakse og Herfølge.

I y (Rasmussen). Som I x.
II a og ß (Biem). Reumert og Tscherning: Geografi med 

Naturlære, side 111-198 samt side 234-238 kun i hoved
træk. Hvede som verdenshandelsvare. Deltaget i Ig-eks- 
kursion. Til eksamen opgives det læste fra I og II g.

II x (Biem). Andersen og Vahl: Klima og Plantebælter. 
Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi. I september en 7-da- 
ges ekskursion til Bornholm. Eleverne har tegnet kort og 
kurver til oplysning om industrikulturen. Til eksamen 
overspringes kap. I og II samt fra zink og bogen ud. Til 
eksamen opgives desuden geologi 4- historisk geologi.

II y og z (Rasmussen). Som II x 4- kort.

Naturhistorie.
1 a og 1 b (Biem). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo

logi for Mellemskolen I (ved Schiønning): Pattedyrene. 
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen I. Plante- 
bestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

2 a og 2 b (Biem). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen I (ved Schiønning): Fugle, krybdyr, 
padder. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen II. 
Plantebestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille 
Flora.

3 a og 3 b (Olsson). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen II (ved Schiønning): Leddyr, orme, 
bløddyr. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemsko
len III.

4 a og 4 b (Olsson). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen II (ved Schiønning): Pighu de og bo
gen ud. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen IV.

Real (Olsson). Jørgensen og Andersen: Biologi for Real-
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klassen; et livsløb og naturfredning opgives ikke til eksa
men.

III a og III ß (Biem). Jessen og Schiønning: Biologi (2. 
udg.). A. Krogh: Fysiologi (13. udg.). I biologi opgives ikke 
økologien og i fysiologi ikke siderne 118-136, 141-144, 150- 
151, 156-161. Der er foretaget en del biologiske og fysio
logiske øvelser.

III x, y. z (Olsson). Mog. Lund: Biologi (10. udg.). Krogh: 
Fysiologi (14. udg.). I biologi opgives ikke side 14-18, 19-20, 
30-31, 35-36, 50, 53, 78-81, 90-92, 94-95, 104-106 og i fysio
logi ikke siderne 118-136, 141-144, 150-151, 156-161.

Naturlære.
1 a og 1 b (Fr. Andersen). J. K. Eriksen: Fysik for Mel

lemskolen I, side 5-64.
2 a (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik for Mellemskolen II 

side 67 og ud. Johs. Kofoed: Uorganisk kemi, side 1-37.
2 b (Sten Hansen). Som 2 a.
3 a og 3 b (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik for Mellem

skolen II (4. udg.), side 5-43. Johs. Kofoed: Uorganisk 
kemi (3. udg.), side 37 og ud.

4 a og 4 b (Sten Hansen). J. K. Eriksen: Fysik for Mel
lemskolen II, side 48-105.

Til eksamen opgives det læste.
Real (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik for Realklassen I-II 

(2. udg.).
Til eksamen opgives I og II til side 44.
I x og I y (Karkov). J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fy

sik for Gymnasiet I (3. udg.). 25 fysiske elevøvelser. J. K. 
Eriksen og P. Pedersen: Astronomi (5. udg.), side 9-25.

Kemi (Frode Andersen). J. K. Eriksen: Kemi for Gym
nasiet, s. 7-70.

II x (Sten Hansen). J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fy
sik for Gymnasiet II. J. K. Eriksen og P. Pedersen: Astro
nomi til side 24. 14 fysiske elevøvelser.

II y (Karkov). J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fysik for 
Gymnasiet II (3. udg.). 25 fysiske elevøvelser. J. K. Erik
sen og P. Pedersen: Astronomi (5. udg.), side 20-64.
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II x og II y. Kemi (Frode Andersen). J. K. Eriksen: Kemi 
for Gymnasiet, s. 70-133.

II z (Karkov). Fysik som II y. Kemi som II x.
III x (Sten Hansen). J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fy

sik for Gymnasiet III. J. K. Eriksen og P. Pedersen: Astro
nomi, side 20-25, uddrag af resten. Sten Hansen: Relativi
tetsteori, side 1-26, uddrag af resten.

Til eksamen opgives: Fysik I, side 29-42, 93-126; Fysik 
II, side 5-22, 33-51, 53-66, 100-106; Fysik III, side 39-78, 
79-84, 125-128. Astronomi, side 9-20. Relativitetsteori, side 
12-26. Fysiske øvelser: Isens smeltevarme, faste stoffers 
udvidelse, lufttermometret, Wheatstones bro, Faradays 
love, Prytz’s svingningsapparat, torsionspendulet, Bosers 
faldmaskine, jævn cirkelbevægelse, Ohms lov for et kreds
løb, lydens hastighed, Kundts rør, elektrisk strøms påvirk
ning i magnetfelt, tangensboussole, lysets bølgelængde be
stemt ved gitter.

Kemi (Karkov). J. K. Eriksen: Kemi for Gymnasiet, side 
125-173. Elevøvelser.

Til eksamen opgives: Side 61-69, 80-97, 103-117, 125-151, 
153-173.

III y. Fysik. (Karkov). J. K. Eriksen og Søren Sikjær: 
Fysik for Gymnasiet III. (3. udg.). 10 fysiske elevøvelser. 
J. K. Eriksen og P. Pedersen: Astronomi (5. udg.), side 53 
og ud.

Til eksamen opgives efter de sidste udgaver: Fysik I, 
s. 29-42, 93-126; Fysik II, s. 5-26, 33-51, 53-66, 70-75; Fysik 
III, side 59-78, 79-85, 125-128, 129-140. Astronomi, side 
9-30, 53-74. Fysiske øvelser: 1. Isens smeltevarme, 2. Ud
videlse af fast stof, 3. Gay Lussacs lov, 4. Kuldioxyds mas
sefylde, 5. Goniometer, 6. Gitter, 7. Faradays love, 8. Ohms 
lov for sluttet strømkreds, 9. Wheatstones bro, 10. El-strøm 
i magnetfelt, 11. Gaus’s 1. hovedstilling, 12. Joules lov, 
13. Cirkelbevægelser, 14. Bosers faldmaskine, 15. Har
moniske bevægelser.

Kemi (Karkov). Som III x.
III z Fysik. (Sten Hansen). Som III x.
Kemi (Karkov). Som III x.
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Matematik (og Regning).
1 a (Stendal) og I b (Nyholm). C. C. Andersen og J. Dam- 

gaard Sørensen: Regning for Mellemskolen I.
2 a (Nyholm) og 2 b (Jensen-Storch). C. C. Andersen og 

J. Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik II. Jakob 
Jensen og Einer Torsting: Geometri, §§ 1-55.

3 a (Røvik) og 3 b (Jensen-Storch). C. C. Andersen og J. 
Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik III. Jakob Jen
sen og Einer Torsting: Geometri, §§ 43-90.

4 a (Røvik) og 4 b (Nyholm). C. C. Andersen og J. Dam
gaard Sørensen: Regning og Aritmetik IV. Jakob Jensen 
og Einer Torsting: Geometri for Mellemskolen, §§ 76-119.

Real (Jensen-Storch). C. C. Andersen og J. Damgaard 
Sørensen: Regning og Aritmetik for Realklassen.

I x (Sten Hansen) og I y (Jensen-Storch). Juul og Røn- 
nau: Matematik I. C. C. Andersen: Opgaver i Matematik I.

II x (Røvik), II y (Nyholm) og II z (Jensen-Storch). Juul 
og Rønnau: Matematik II. C. C. Andersen: Opgaver i Mate
matik II.

III x (Røvik), III y (Sten Hansen) og III z (Nyholm). Juul 
og Rønnau: Matematik III. C. C. Andersen: Opgaver i Ma
tematik I-III.

Til eksamen opgives: I (4. udg.), §§ 38-53, 91-98, 104-141, 
152-158. II (5. udg.), §§ 18-32, 41-58, 79-87, 96-130. III (3. 
udg.), §§ 15-18, 20-21, 23-39, 73-95, 117-118.

Skrivning.
1 a og 1 b (Inger Jølver). Formskrift efter Alvhild Bjer

kenes’ system.
2 a og 2 b (Inger Jølver). Formskrift efter Alvhild Bjer

kenes’ system. Hver elev har yderligere forfattet og skre
vet en avis.

3 a og 3 b (Mejlbo). Øvelser i enkelt bogholderi.
4 a og 4 b ikke latiner (Mejlbo). Afskrivning af tekster, 

især engelske og tyske.
Real (Mejlbo). Frederiksen, Kolind m. fl.: Bogføring, ko

lonnesystemet. Der er gennemgået dagligt regnskab med 
varesalgsbog, varekøbsbog, reskontro og kassejournal. Sta
tus er gennemgået, og der er skrevet forskellige opgaver.
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Skolekøkken. (Winstrøm).

2 a og b Piger: Klasseundervisning (gas). Der er lavet 
enkle for- og efterretter samt desserter. Af bagning er gen
nemgået: Pleskner, franskbrød, pariserboller og småkager. 
Teori: Ernæringslære efter prof. Rich. Eges portionsta
beller.

3 a og b Drenge: Som 2 a og b Piger. Teori efter K. 
Wulff Møller og E. Heje: Koge og stege.

3 a og b Piger: Familieundervisning (ved elektricitet). 2 
retter mad hver gang. Der er bagt gærbrød, formkager, 
roulade, mørdej m. m. Teori: K. Wulff Møller og E. Heje: 
Koge og stege. Ernæringslære efter prof. Rich. Eges por
tionstabeller. Endvidere har vaskeeksperten fra Sunlight- 
fabrikken, fru Waller været ude for at fortælle om teksti
ler og behandling af disse stoffer.

Tegning (Norrild).

1 og 2 a og b. »Fritegning« (d. v. s. tegning efter fanta
sien og hukommelsen). Tegning efter naturen (i Hellerup 
Havn).

3 og 4 a og b. »Fritegning«. Enkelte elever har løst 
simple opgaver i projektion og perspektiv. Nogle forsøg 
med lysbilleder (ældre og nyere kunst).

Kvindeligt håndarbejde.
I a og 1 b (Fru Elbirk). Syning, strikning.
2 a og 2 b (Fru Elbirk). Syning, broderi.
3 a og 3 b (Aase Mellerup). Hovedarbejde: En skjorte

bluse. Mellemarbejde: En lommetørklædemappe med sam
mentrækssyning.

Sang (Elbirk, Kirk).
Der er sunget én- og flerstemmige sange. I gymnasiet 

gennemgang af musikkens historie. Skoleorkestret og 
Gymnasiekor har medvirket ved årsfesten den 1. oktober, 
ved adventsgudstjenesten i Hellerup kirke, ved juleafslut
ningen samt forårskoncerten den 30. april, hvori også del
tog kor fra 1., 2. og 3. mellem.

Skolen har en del instrumenter og noder til udlån. I årets 
løb har der været udlånt 3 violiner, 1 cello, 1 fløjte, 1 trom
pet, 1 klarinet, 2 blokfløjter og 1 guitar.
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Legemsøvelser for drenge
Bohn: 2a + b, 3a-|-b; Kirkeby Hansen: 1 a+b, 4a, Real; Olsson: 
Illa, ß, x, y, z; Steendahl: 4 b, Ia, x, y. II ß, a, x, y, z; Kirk; I a, x, y; 
Schmidt: la, x, y.

Der har været dyrket skolegymnastik, atletik, basket
ball, volley-ball og fodbold. Midlertidigt fritagne elever 
overværer undervisningen. I vinterhalvåret frivillig svøm
ning i svømmehal.

Der uddeltes følgende svømmebeviser: Den Danske Sko
les Svømmerprøve (3), Den Danske Skoles Frisvømmer
prøve (8), Livredderprøven (6). 14 elever har taget skolens 
egne idrætsmærker. Til drengenes legemsøvelser er føl
gende obligatorisk: Korte, sorte gymnastikbenklæder, sort 
trøje uden ærmer, håndklæde; brystmærke (købes hos 
gymnastiklæreren). Ved atletik og boldspil udendørs må 
kun bruges sportssko uden hæle. I gymnastiksalen må ikke 
bruges sko med hæle og gummisåler. Det på skolen opbeva
rede tøj og lign, skal være tydeligt mærket med navn og 
klassebetegnelse.

Legemsøvelser for piger.
Gymnastik og boldspil i salen, boldspil i skolegården. 

Fra januar til april frivillig redskabsgymnastik 1 time 
ugentlig for 2 a og 2 b.

1 a og b (Lone Mentz).
2 a og b (Lone Mentz).
3 a og b (Lone Mentz).
I a og y (Windeløv Nielsen). Svømning i august. Lidt fri 

idræt, langbold. I salen gymnastik, volleyball og basket
ball. Nogle timers skøjteløb.

II a og II x (Windeløv Nielsen). Langbold i gården. Gym
nastik og basketball i salen. Nogle timers skøjteløb.

II ß og II y (Windeløv Nielsen). Langbold i gården. Gym
nastik og volleyball i salen. Nogle timers skøjteløb.

Ill a og III x (Kirsten Molin).
Ill ß og III y (Kirsten Moliin).
III z (Windeløv Nielsen). Svømning i august-september. 

Langbold i gården. I vinterhalvåret gymnastik og volley
ball i salen. Nogle timers skøjteløb.
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Sløjd (Andersen-Nexø).

1 a og b. Bejdset og lakeret bordskåner + fri formning.
2 a og b. Boghylde i cellulosebehandlet fyr + fri form

ning.
3 a og b. Rygebord med hylde i kemisk bejdset og cellu

losebehandlet fyr + fri formning.

Fotografering (Biem).

I vinterhalvåret har 12 elever uden for skoletiden fået 
elementær undervisning i fremkaldelse af film, kopiering, 
farvelægning og forstørrelse m. m.

Skak (Biem).

I vinterhalvåret har 26 elever modtaget undervisning i 
skakspillets begyndelsesgrunde samt spilleteknik. I marts 
afholdtes kampen om skolemesterskabet, der i år vandtes 
af Torsten Asmussen, 3 b.

¥

Lærebøger, atlas, leksika m. v. stilles til rådighed for 
eleverne som lån. Hæfter, kladdepapir, tegneblokke m. v. 
udleveres i rimeligt omfang efter skolens afgørelse.

Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økono
misk ansvarlig for de af ham eller hende lånte bøger, og 
eventuel mishandling vil medføre erstatningskrav. Der må 
ikke gøres notater eller tilføjelser i bøgerne uden efter læ
rerens anvisning. Afbrydes undervisningen i skoleårets 
løb, skal bøgerne straks leveres tilbage.

★

Nogle træk af skolelivet.
Elevråd.

Efter det fungerende elevråds ønske blev der tidligt på 
året udskrevet valg til nyt elevråd. Ingen lister opstilledes, 
og man indså, at eleverne ingen interesse havde for elev
rådets fortsatte beståen. Rektor ønskede imidlertid at be
vare en institution, der kunne repræsentere eleverne over 
for lærerne og rektor. Rektor udnævnte derfor en ombuds



mand, der herefter skulle varetage elevernes interesser. 
Ombudsmand blev Henrik Bang, III a.

Ombudsmanden sørgede for elevernes gave til skolen 
ved årsfesten, blomster til lektor Elbirk på 50-årsdagen 
m. m. Ligeledes har ombudsmanden varetaget udstedelsen 
af hjemmespiserkort. Hvert år vil rektor undersøge inter
essen for genoprettelse af elevråd ved at udskrive valg.

Tillidshverv.
Følgende elever har i årets løb varetaget forskellige 

hverv. Gangvagter: Michael v. Magnus III x, Henning 
Gjerulff III z, Poul Sørensen II z, Pal Rasmussen II z, Geert 
Pedersen II z, Henrik Bessermann Nielsen II z, Torben 
Nielsen Real. Kælder opsyn: Steen Stegeager Hansen, III a, 
Henrik Møller III x. Portvagter: Jørgen Rasmussen II a og 
Klaus Dahlgaard II a. Toiletopsyn: Birgitte Vilhelmsen 
III ß, Jørgen Byrn III x. Radiomand: Tim Tage Larsen II z. 
Lysmand: Gerhard Lohse II z. Filmsmand: Ebbe Hastrup 
II x og John Georg-Christensen II x. Kontorius: Claus Va- 
strup II z. Bordåbnere i festsalen: Anders og Lars Gottlieb 
II x. Avismand: Torben Stein 4 b. Madmand: Bjarne Koch 
III ß. Depot- og biblioteksmedhjælpere: Ole Heilmann HI z, 
Jens Hejrskov III z, Flemming Olesen II y, Jacques Gauguin 
II y, Niels Kjær 1 b og Torben Olesen 2 a.

Endvidere har følgende været faste dukse i faglokaler: 
Sang: Ivar Schacke III x, Esben Schacke III a. Naturhi
storie: Hans Jørgen Hansen III x, Peder Agger III z, Ebbe 
Johansen II z. Fysik og kemi: Peter Madsen III y, Gert 
Rasmussen III y, Erik Schiørring III y, Kurt Sternberg 
II z. Historie: Karl-Albert Kirchhoff II ß, Carl Johan Bon
dorff II a. Humanistisk laboratorium: Erik Nielsen III a.

På rektors foranledning afholdtes der den 16.10.58 et 
»Embedsmandsmøde«, hvor foruden ovennævnte også 
bordformændene var inviteret. Skolen trakterede med the 
og kager, og der vistes de i det sidste halve år indkomne 
farvediapositiver vedr. skolebegivenheder. Derefter var 
der livlig diskussion vedr. embedsmandsinstitutionen og 
halv-fridags-ordningen. Man drøftede en anden form for 
belønning til de elever, der påtager sig forskellige hverv i 
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skolens tjeneste, uden at man dog nåede en endelig løs
ning. Dog modtog »embedsmændene« fribillet til opførel
sen af »Antigone« i festsalen 27.4.59. Det er rektors hen
sigt at gentage disse møder med visse mellemrum, da man 
her kan få drøftet forskellige ting vedr. skolens dagligliv. 
Resultatet af 1. møde blev bl. a., at døren mod Hellerup- 
gårdsvej blev åbnet for elever, der kommer til skolen fra 
stationen.

Gammel Hellerup Gymnasieforening.
Den 21.8.1958 blev der afholdt generalforsamling. Sidste 

års formand aflagde beretning om sidste års arrangemen
ter. Bagefter gjorde kassereren rede for den økonomiske 
status. Til det påfølgende valg var der opstillet 3 lister, og 
her vandt liste A, der bestod af Jørgen Kelstrup III a (for
mand), Jesper Zeuthen III z (kasserer), Mette Fabricius 
II y (sekretær), Bent »Buller« Jørgensen II ß, Claus Gul
mann II ß, Niels Hansborg I x, Bent Jørgensen I a og Mari
anne Lønberg I a.

Medlemstallet har i år været 222.
Det første arrangement var filmen »De syv, der dømte«, 

som blev spillet den 3.9., derefter var der den 25.9. en jazz- 
koncert med Adrian Bentzons orkester, og den 10.10. spil
lede vi endnu en film, den norske »Lev farligt«.

Den 15.10. holdt skolens tegnelærer, hr. Norrild, det før
ste af 3 kunstforedrag (nr. 2 den 5.11. og nr. 3 den 12.11). 
I anledning af FN-dagen holdt magister John Danstrup 
den 27.10. i skoletiden et foredrag om FN, og den 8.11. 
havde vi en the-aften med »Habakuk« fra Politiken som 
indledning. Den 14.11. kom pater Geertz-Hansen fra Set. 
Ansgarkirken og fortalte, i anledning af pavevalget, om 
pavens stilling i det katolske samfund.

På mange opfordringer havde vi den 5.12. hypnotisøren 
Frithiof August ude, og den 20.12. havde vi julebal, som 
igen i år indledtes med en revy skrevet og opført af en del 
III G’ere.

Den 20.1.1959 startede vi det nye år med en klassisk 
koncert med ingen ringere end Victor Schiøler, og den 
30.1. spillede vi Carl Th. Dreyers verdensberømte stum- 
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film »Jeanne d’Arc«. Den 6.2. afholdt vi en moderne jazz- 
koncert med Karskov-Botschinsky kvintetten, og i anled
ning af 300-årsdagen for stormen på København holdt 
adjunkt Meyer Heiselberg et foredrag herom den 10.2. 
Det traditionelle besøg på Tuborg fandt i år sted den 10.3., 
og den 14.3. havde vi skolebal med illusionisten Haakon 
Edeling som underholdning. Den 10.4. havde vi igen en 
jazzkoncert, denne gang med Papa Bues Viking jazzband, 
og vi sluttede sæsonen med en bustur til Louisiana med 
efterfølgende bal på Rågeleje Kro lørdag den 18.4.

Gammel Hellerup Samfundet.
I efteråret 1958 lagde en kreds af dimittender fra den 

»nye« skole grunden til Gammel Hellerup Samfundet. 
Samfundets formål er at bevare medlemmernes indbyrdes 
kontakt og disses kontakt med skolen, hvilket skal opnås 
ved sammenkomster og ved udsendelse af et »blad«, der 
indeholder nyheder af interesse for medlemmerne.

Interessen for Samfundet både fra skolens og fra elever
nes side er en kærkommen spore for bestyrelsen, der efter 
den stiftende generalforsamling i forbindelse med skole
komedien består af st.polyt. Ole Knudsen (st.m. 57), st.akt. 
Søren Johansen (st.m. 58), st.polyt. Torben Ernst (st.m. 57) 
og »forsikringsmand« Jørgen Jørgensen (st.s. 58) samt 
Niels Ove Hass (real 58).

Samfundet havde arrangeret samlet billetkøb til premi
eren på skolekomedien, og efter forestillingen samledes 
medlemmerne til smørrebrød i frokostkælderen. Endvide
re har alle medlemmer været til ekstraforestilling på Jule- 
revuen.

Vi glæder os til i fremtiden at se alle dimittender som 
Samfundets medlemmer.

O. K.

Idræt.
Konkurrencen om skolemesterskaberne i atletik afhold

tes på Gentofte stadion den 8. september 1958. Skolemestre 
blev Niels Kjær 1 b, Bjørn Steinø 2 b, Hans-Chr. Bauer
lund 4 b, Jens Bessermann Nielsen 3 a, Erling Schøller 4 b, 
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Peter Vang 4 a, Finn Ole Hansen II y, Jørgen Berthelsen 
II y, Henrik Bessermann Nielsen II z, Karsten Gunner- 
gaard-Poulsen III x, Michael v. Magnus III x, Palle Ørn
green III x.

Grosserer Martens’ vandrepokal til bedste mand i fem
kamp blev vundet af Hans-Chr. Bauerlund 4 b med 1730 
points, hvilket var ny skolerekord. Forrige års vinder Hen
rik Bessermann Nielsen har modtaget et afløsningsbæger, 
som er skænket af 1922-studenterholdets sportslegat.

Vi deltog i september i Gymnasieskolernes landsatletik
turnering. Ved regionsstævnet vandt skolen alle fire grup
per. Gruppe I og II kvalificerede sig derved til det store 
finalestævne, der fandt sted i Århus. Her blev gruppe I 
nr. 5, og gruppe II vandt for andet år i træk og fik lov til 
endnu et år at beholde den smukke vandrepokal.

Skolens klasser har gennemført en basketball-turnering. 
Ved de afsluttende kampe blev 2 b nr. 1 i mellemskole
rækken og III y nr. 1 i gymnasiet.

For første gang har skolen deltaget i gymnasieskolernes 
gymnastikturnering (B-rækken). Skolen tabte til Virum 
Statsskole og Set. Jørgens Gymnasium.

Fodboldsæsonen er igen i år forløbet særdeles fint. Alle 
tre hold har vundet deres turneringer. I holdet bestod af: 
Palle Ørngreen, Gunnar Christiansen, Henrik Møller, Hen
rik Bessermann, Michael v. Magnus, Claus Gulmann, Finn 
Pteinholdt, Steffen Hansen, Lars Poulsen, Geert Pedersen 
og Erik Anker Christensen. Det har 10 pts. for 5 kampe 
og målkvotient 18-2.

II holdet bestod af: Hans Harrestrup, Jørgen Leisner, 
Jørgen Thestrup, Steen Mortensen, Jan Gravesen, H. C. 
Bauerlund, Bjarne Andersen, Jens Bessermann, Per Jür
gensen, Claus Gammelgaard og Erik Spiermann. Det har 
spillet 3 kampe og vundet dem alle. 8 mål mod 3.

III holdet bestod af: Torben Hertz, Jes Jørgen Jensen, 
Finn Gravesen, Kurt Hallstein, Niels Kjær, Henry Juste- 
sen, Niels Malther, Bent Andrejcak, Jørgen Leisner, Niels 
Bihlet, Michael Sonne.

3 kampe: 11 mål mod 4.
De gamle sportsbilleder fra den gamle skoles gym



41

nastiksal er blevet taget ud af de svært beskadigede ram
mer og er nu indsat i album, der er tilgængelige på elev
biblioteket. Billedrækken begynder med et hold fra 1908.

Gammel Hellerup Basket-Ball Klub.
Klubben, der i år virker på tredie år, står åben for alle 

drenge på skolen, mens pigerne i år har trukket sig til
bage. Der er træning en gang ugentlig. Kontingentet er 
1,50 kr. om måneden for gymnasiaster og realister, mens
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mellemskolen betaler 0,75 kr. Træningen for mellemsko
len ledes af Michael v. Magnus. Bestyrelsen består af Leif 
Arnesen III y (formand) og Michael v. Magnus (kasserer).

Klubbens førstehold har spillet en kamp mod Lyngby 
Statsskoles I. divisionshold og vundet. Endvidere har mel
lemskoleholdet spillet mod Stevnsgades skole og vundet. 
Til sidst har klubbens 3 hold spillet mod 3 hold fra Efter
slægten og tabt alle tre kampe.

Skibsadoptionen.
Også i år har vort adoptivskib »Maria Dan« hovedsage

lig sejlet på udenlandske havne, og der har ikke været 
lejlighed til samvær med skibets besætning.

I skoleårets løb har vi modtaget en del breve fra »Ma
ria Dan«, og disse breve er blevet besvaret nogenlunde 
regelmæssigt her fra skolen. Vi sender også skolebladet 
til dem.

Til julen pyntede 1. mellem æsker med glansbilleder, 
2. mellems piger bagte småkager, så hvert medlem af be
sætningen fik en lille æske kager som julehilsen.

Skoleaviser.
Skolebladet er udkommet 5 gange i det forløbne skoleår. 

Bladet er trykt med rota-print metoden, og oplaget har 
Været 550. I årets første del har Ebbe Johansen II z været 
redaktør i samarbejde med Bent Jørgensen I«. I januar 
trådte Ebbe tilbage, hvorefter redaktionen kom til at bestå 
af Jens Westh II z, Peder Agger III z, Palle Birkholm I y, 
Jens Kruse Pedersen I y og Preben Philip I y.

Bladet »Bummerten« er i dette skoleår udkommet 3 
gange, 2 almindelig numre og et stort jubilæumsnummer 
i anledning af Bladets 5-årsdag. Jubilæumsnummeret ud
deltes gratis på hele skolen. I redaktionen er Bent Nielsen 
I x, Mikael Jarvad I x, Claus Bruun I x, Vibeke Høgsbro 
II y og Susanne Movin I y.

Skolekomedien.
I år valgte vi at spille Bernard Shaw: Caesar og 

Cleopatra. Stykket findes i en oversættelse for opførelsen
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på Det kgl. Teater, men ellers ikke tilgængeligt. Vi fik til
ladelse til at spille efter egen oversættelse, der var leveret 
af stud. jur. Ib Jarvad (st. s. 1957). Dette at vi kunne præ
stere Shaws skuespil i en ny dansk oversættelse vakte na
turligt opsigt i pressen både om den unge oversætter, der 
blev meget rost, og om stykkets opførelse på en skolesce
ne. Fordelen ved netop dette skuespil var, at der var hele 
34 talende roller samt en række statist-roller, endvidere 
kunne alle kostymer præsteres af skuespillerne selv eller 
af den til formålet etablerede systue. Større krav stilledes 
til det tekniske personale, der dels måtte klare fremstillin
gen af 8 forskellige sæt kulisser, dels indøve hurtigt scene
skifte, idet vi havde opløst de fire akter i 9 scener. Både 
malere og scenefolk klarede dog alle de stillede opgaver 
på udmærket måde. Andre af de 5 II g-klassers elever var 
beskæftiget med belysning, som sufflører, fotografer, gar
derobefolk, billetsælgere, sminkører, indsmider eller pro
gramredaktion. Den traditionelle plakatkonkurrence blev 
vundet af Ulla Mandahl-Barth III ß, hvis præmieplakat 
var forside på det indholdsrige og smukke program.

Arbejdet begyndte efter juleferien, og den 24. februar 
var vi klar til generalprøven, hvortil der som sædvanligt 
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var inviteret elever fra Bernadotteskolen. Der spilledes 
derefter den 26., 27. og 28 februar. Komedien anmeldtes 
i næsten alle hovedstadsaviser, og vi blev præmieret i 
»Berlingske Tidende«s konkurrence, således at endnu et 
stort scene-fotografi kunne ophænges i gangen foran fro
kostkælderen.

Den sidste spilleaften afsluttedes med et fornøjeligt 
»Nachspiel«, forberedt af et lille udvalg fra de fem klas
ser, hvis elever hermed afsluttede komediesæsonen for i år 
med en fest, hvor elever og lærerne med fruer samledes 
til smørrebrød og rødvin efterfulgt af dans.

En af II g-eleverne har optaget en film, der omfattede 
alle forberedelser til skolekomedien og selve spillet samt 
Nachspiel. Efter at denne film var blevet klippet og tekstet, 
blev den sammen med den gamle skolefilm fra 1956 og de 
farvediapositiver, der var optaget ved skolekomedien i år, 
vist ved en vellykket filmsaften den 7. april. Samme aften 
forevistes for første gang den udstilling af malerier, der 
var arrangeret i frokostkælderen af 7 af maleren Poul Ag
gers billeder. Efter at eleverne havde set på dem en må
ned, købtes for skolekomediens overskud eet af dem som 
II g’s gave til skolen. Det resterende beløb tænkes anvendt 
til lignende billedkøb i forbindelse med skiftende udstil
linger af unge kunstneres billeder.

Instruktør for årets skolekomedie var adjunkt Meyer- 
Heiselberg.

Tirsdagsaftener.
For en mindre kreds af interesserede elever fra II og 

III g-klasser har adjunkt Meyer-Heiselberg i efteråret 1958 
ved ugentlige foredrag med lysbilledgennemgang behand
let italiensk malerkunst fra maleren FRA Angelico til ma
leren Caravaggio. Foredragene strakte sig over 14 aftener 
i efteråret.

I foråret har hr. Meyer-Heiselberg afholdt 10 tirsdags
aftener over emnet »Græsk for idioter«.

Spejderne.
Skolens spejdertrop har 16 medlemmer. Alle elever over 

12 år kan optages i troppen. Der betales intet kontingent.
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Øvelser afholdes hver lørdag. Endvidere gennemføres I og 
II klasses skoler og kurser.

Traditionel deltagelse i juleindsamlingen. Påsketur til 
Halland og Småland.

Arbejdet har været ledet af stud. mere. Leif Wamsler.

.Juleindsamlingen.
Selv om der i år på grund af terminsprøver var lidt kor

tere tid til rådighed for juleindsamlingen, blev dog alle 
tidligere rekorder langt overgået, idet der indsamledes hele 
4.000 kr. foruden madvarer, tøj, fodtøj, legetøj m. m. Det 
store resultat skyldtes ikke mindst I x, der havde arran
geret en særlig cabaret tirsdag den 16. december, hvor en 
række kunstnere underholdt på forskellig måde. Der med
virkede Gunnar Lauring, Hans Kurt, Bodil Udsen, Mari
anne Flor, Lillian Tillegreen og prof. Tribini. Billetpriser
ne var 3 kr. for voksne og 2 kr. for skolelever. Aftenens 
konferencier var sjælen i foretagendet Bent Nielsen I x.

Nødvendige reparationer af det indkomne tøj og legetøj 
besørgedes af elever, der også tog sig af uddelingen efter 
skolens afslutning, alt under ledelse af lektor Kirkeby 
Hansen, fru Kirkeby Hansen, lektor Biem og fru Biem. 
Der uddeltes gaver til 205 familier med 645 børn.

226 af skolens elever var ude med julepakkerne.

Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse.
D. k. G. har i løbet af året arrangeret nogle diskussions

aftener på humanistisk laboratorium. Man har disku
teret følgende bøger: Fr. Jacobsen: »Barbara«, Antoine de 
Saint-Exupéry: »Blæsten, sandet og stjernerne«, Graham 
Green: »Den stilfærdige amerikaner«, Hans Scherfig: »Det 
forsømte forår«, Kaj Munk: »Han sidder ved smeltedig
len«, Knud Sønderby: »Midt i en jazztid«, George Orwell: 
»1984« og H. C. Branner: »Rytteren«. Hver aften sluttedes 
med en kop the. Flemming Skov (st. m. 1957) indledte hver 
diskussion med et foredrag om aftenens forfatter. Endvide
re har stud. jur. Anton Koch holdt foredrag om Kaj Munk.

Tillidsmand her på skolen i år er Vibeke Høgsbro II y.



46

Ture og ekskursioner.
Frankrigsturen.
Der blev i dagene 26. juni til 18. juli foretaget en 

skolerejse til Frankrig med 27 elever fra gymnasiet 
og realklassen — 21 drenge og 6 piger. Turen blev ledet 
af hr. og fru lektor Kirkeby Hansen, adjunkt Rasmussen 
og adjunkt Emmertsen.

Vi besøgte Avignon, hvor vi bl. a. beså Palais des Papes 
og havde en udflugt til Pont du Gård. Derefter var vi i 
Nimes med de gamle romerske mindesmærker. Så var vi 
i Carcassonne, hvor vi boede i selve la cité. Efter et kort 
ophold i Toulouse kom vi til Luchow. Her boede vi i 4 dage 
i en bjerghytte i Gouaux l’Arboust og foretog bjergture, 
bl. a. til THospice de France og Lac d’Oo under ledelse af 
Monsieur Meric fra »La Jeunesse Au Plein Air«. Vi blev 
også vist rundt i Luchow af et af byrådets medlemmer. 
Derefter var vi i Lourdes med en udflugt til Cirque de Ga- 
varnie. I Bordeaux havde vinhandler Knud Jørgensen 
skaffet os adgang til at se en vinkælder med efterfølgende 
udflugt til forskellige af vindistriktets slotte. I Les Eygies 
besøgte vi de forhistoriske huler med dyremalerier.

Vi sluttede af med 6 dage i Paris, hvor vi fik set det væ
sentligste af byens seværdigheder og foretog en udflugt til 
Versailles. Vi oplevede også militærparader og den folke
lige aftenfest på Bastilledagen.

Der overnattedes på vandrehjem og på mindre hoteller.
Til turen havde skibsreder Knud Lauritzen skænket 500 

kr. til ekstra udflugter etc. Den franske Ambassade i Kø
benhavn skaffede os gratis adgang. Det var en udbytterig 
tur, og vi mødte fra mange sider stor venlighed og imøde
kommenhed, som vi herved siger tak for.

H. K. H.

II x, y og z på Bornholm.
I dagene søndag den 24. august til og med lørdag den 30. 

august var II g’s matematiker-klasser på Bornholm. For
målet var at lære Danmarks geologiske formationer fra 
urfjældet til nutidsdannelser at kende ved selvsyn og per
sonlig bearbejdelse med hammer, kniv og alle sanser; end
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videre at stifte bekendtskab med en del historiske byg
ningsværker f. eks. Hammershus, Christiansø og rundkir
kerne, fremdeles lidt folklore samt litterært stof og enkelte 
virksomheder.

C. E. B.

1 x og y, II a og ß på Stevns.
Det vigtigste formål med en 2 dages geologitur med I x 

og y samt II a og ß var at få kendskab til Danmarks kridt 
og overfladedannelser bl. a. som grundlag for forståelsen 
af betingelserne for vort næringslivs udvikling (minedrift, 
industri, landbrug).

C. E. B.
3 . mellem i Nordjylland.
Tre formål dannede grundlaget for turen Vendsyssel 

rundt: 1) Ved selviagttagelser på stedet at stifte bekendt
skab med terræn, dyreliv, plantevækst og indbyggernes 
næringsveje, levesæt og sprog. 2) Lære værdien af og glæ
derne ved vandrelivet. 3) Prøve at forstå betydningen af 
kammeratskabet, der udvikler sig naturligt under det dag
lige samvær i en stor flok. En fjerde betydning er heller 
ikke uvæsentlig, nemlig lærernes iagttagelse af elevernes 
adfærd og psyke under de friere forhold, hvilket ofte er 
af uvurderlig betydning i arbejdet fremover.

C. E. B.
1. mellem i Sydsjælland.
Den lille 2-dages tur i Midt- og Sydvestsjælland har som 

første formål at føre eleverne ud i naturen, så at de kan 
opleve den ved selvsyn under vejledning, endvidere at 
vandre under primitive former samt at vænne sig til gen
sidig hjælpsomhed.

C. E. B.
III y til Norge.

Takket være en kreds af forstående menneskers ihærdi
ge arbejde lykkedes det omkring årsskiftet 1957-58 at få 
godkendt et landsomspændende lotteri til fordel for fregat
ten »Jylland«, der på dette tidspunkt truedes med at blive 
et offer for atomalderens ødelæggelse af nationale vær
dier.
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På skolerne landet over kunne eleverne få udleveret lod
sedler, hvis salg gav lejlighed til at deltage i en konkur
rence om en gratis klassetur til Norge. Et smukt tilbud, 
som først virkelig trængte ind i vor bevidsthed, da der ved 
en ganske almindelig morgensang blev givet meddelelse 
om, at vi var de heldige vindere — III y skulle en uge til 
Norge.

Den 1. september 1958 tog vi afsted og kom i strålende 
solskin med højt humør til Kristianssand, hvorfra rejsen 
straks gik videre i bus ad smalle bjergveje til Ådneram. 
Her blev vi indlogeret i en ægte bjerghytte, hvor venlige 
mennesker tog sig af os i 3 dage, og vi opnåede her ved en 
sejltur på Stavangerfjord at få foreviget indtrykket af de 
norske fjelde. Sidste dag i Kristianssand afsluttede den i 
alle detaljer udmærket planlagte tur.

Vi siger lotteri-kommissionen tak for turen og retter 
samtidig en speciel tak til vor rejseleder, lektor Biem, som 
havde forestået indsamlingen til fregatten »Jylland« her 
på skolen, og som på turen med kyndighed og perlehumør 
gjorde opholdet i Norge til en uforglemmelig oplevelse.

E. S.
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II ß til Holsten.
31.8- 7.9. foretoges en tur til Lübeck - Slesvig - Sonder

borg. I Lubeck arbejdedes især med den gamle Hansakul- 
tur i form af kirker, rådhuse, stiftelser, gadenet m. m., lige
som St. Annemuseet besøgtes. I Slesvig sås domkirken og 
Gottorpmuseet. Vandreture til Hedeby og Valdemarsmu- 
ren. I Sønderborg besås slottet m. m. samt Dybbølskan- 
serne. Bustur til Gråsten. Eleverne havde alle opgaver, så 
de kunne holde foredrag på de respektive steder. Arbejds
rapport er udført.

W. R.

I y til N ordvests jcelland.
2 2.4. - 27.4. på cykeltur i Nordvestsjælland med I y. Ho

vedformålet var at se på kirkerne (bl. a. stilbestemmelse af 
det ydre og af inventar), men også andre ting af historisk 
og geologisk interesse toges med. Ruten gik over Frede
rikssund gennem Hornsherred til Holbæk, hvorfra toges 
en rundtur i dele af Odsherred. Fra Holbæk gik turen til 
Slagelse (Trelleborg, Antvorskov), nogle midtsjællandske 
kirker besøgtes og så hjem over Ringsted (Set. Bendt). 
Gennemsnitlig 60 km. daglig. Elevforedrag. Rapport under 
udarbejdelse.

W. R.

III x, y og ß til Trelleborg.
Biltur i marts til Bjernede rundkirke, Trelleborg, Borre- 

by, Ørslev kirke, Næstved, V. Broby og Fjenneslev.
W. R.

II x til Nordsjælland.
Ca. halvdelen af klassen deltog i pinsen i en cykeltur i 

Nordsjælland, hvor kirkerne især i Slangerups omegn be
sås og forskellige borganlæg, bl. a. Bastrup og Asserbo be
søgtes. En af dagene toges en tur rundt om Arresø.

W. R.

II y til Møen.
I week-end’en 11.-12. april 1959 foretoges en bustur gen

nem Midt- og Sydsjælland til Møen, hjem over Falster. 
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Ekskursionens formål var at studere kirkearkitektur og 
inventar i forbindelse med påbegyndt specialbehandling af 
dette emne. Turen dannede en fortsættelse og udvidelse af 
samme klasses ekskursion sidste skoleår til Østskåne. Klas
sen var delt i arbejdshold med hver sit emne; opga
ven var at samle materiale til belysning af holdets spe
ciale-afsnit. Ruten var Roskilde - Haraldsted - Bjernede - 
Sorø - Sigersted - Fjenneslev - Magleby - Borre - Elme
lunde - Keldby - Fanefjord - Nr. Alslev - Udby.

M. H.

I x til Skåne.
8 .-11. maj foretoges en tur til Østskåne. Turen foregik 

dels med tog og bus, dels som travetur. Formålet med tu
ren var dels at besøge en række steder, der har spillet en 
rolle i dansk middelalderhistorie, dels at vise de talrige 
minder fra Skånes danske fortid, dels ved at besøge de 
righoldige østskånske kirker, at give eleverne et stilhisto
risk kursus. Traveture, der omfattede vandfald og åse, 
havde til opgave at vise den fremmedartede natur i de 
skånske landsdele.

M. H.

III a og z til Frederiksborg.
Turens formål var at give eleverne en gennemgang af 

billedstoffet til Danmarkshistorien baseret på museets 
samlinger samt ved besøg i en landsbykirke at give en re
petition af den almindelige danske kirkes bygningshistorie.

M. H.

II a til Skåne.
I forbindelse med specialelæsning over emnet »Det dan

ske Skåne« foretoges en 8-dages ekskursion rundt i Skåne. 
Eleverne havde dels specialeopgaver på turen, dels opga
ver med hensyn til indsamling af materiale til belysning 
af specialet. Hver elev har afleveret en rapport omfatten
de hele turen ■— en sådan gives i uddrag nedenfor — dels 
har klassen opdelt i grupper senere, efter forelæggelse i 
foredragsform, afleveret en speciale-afhandling.

M. H.
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Mindre ekskursioner.
1 . mellem har været på Nationalmuseet med hr. Gud- 

mand-Høyer.
2 . mellem har været på Nationalmuseet med hr. Gud- 

mand-Høyer.
Realklassen har været i Ryvangens mindepark med hr. 

Meyer-Heiselberg.
I a har besøgt Glyptoteket og Bymuseet med hr. Ras

mussen.
I y har besøgt Glyptoteket, Frihedsmuseet og Bymuseet 

med hr. Rasmussen.
I x har besøgt Glyptoteket med hr. Meyer-Heiselberg.
III a og z har været på byvandring i det gamle Køben

havn — rute efter prospektet 1611 — med hr. Meyer- 
Heiselberg.

III y, x og ß har været i landsretten med hr. Rasmussen.
III a og ß, x, y og z har været på Rockefellerinstituttet 

med hr. Biem.
II y og z. Mindre grupper af elever har været med hr. 

Meyer-Heiselberg i Skåne-Halland og i Nordvestsjælland 
(kirketure).

Uddrag af
Kari Nina Petersens rapport

fra 8 dages ekskursion 9.—16. september til Skåne i 
forbindelse med speciallæsning i IIa.

Ankomst til Landskrona. Det er en temmelig ny by, idet 
den først grundlagdes i 1413. Betingelsen for at en by kun
ne eksistere havde dog været der hele tiden, da stedet er 
en af Skånes få naturlige havne, idet en rende skærer sig 
ind til kysten. Byen klarede sig godt og hørte i 1500-tallet 
til mellem Skånes tre vigtigste byer.

Christian III gav den en fæstning som led i sine for
svarsanlæg langs Øresund. Fæstningen var af den nye ty
pe, en firkant med cirkelrunde bastioner i hvert hjørne. 
Bastionerne er kanontårne uden tag, og man kan gennem 
tragtformede huller i de tykke mure skyde ud til alle 
sider.
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Rutekort, tegnet af Henrik Wern.

Når man byggede fæstninger på Christian Ill’s tid, gik 
der store mængder materialer til. Murene skulle være tyk
ke for at kunne modstå et angreb, dog søgte man at spare, 
hvor det var muligt, f. eks. ved at indbygge nicher. Fæstnin
gen har vel oprindeligt været omgivet af en voldgrav, men 
de nuværende er imidlertid af nyere dato, nemlig fra det 
tidspunkt da Sverige havde overtaget Skåne og det var 
vigtigt at forsvare den udsatte vestkyst mod danske gen
erobringsforsøg.

Man antager, at byen Lund er opstået som en offerby; 
den er i hvert fald meget gammel, hvad dens beliggenhed 
langt inde i landet viser. De senere tiders handelsbyer lå 
langs kysterne, men dengang Lund opstod, var det endnu 
farligt at bygge byer ved kysten, hvor der var åbent og 
udsat for angreb fra de mange sørøverbander. At byen 



53

blev en fællesskånsk offerplads hænger sammen med, at 
den lå meget centralt, nemlig hvor vejen til lands fra Hel- 
singborgegnen til Ystadegnen krydsede vejen Malmø-Væ.

Byen blev efterhånden skånsk tingsted, og som sådan 
dukker den op i historisk tid.

Efter Danmarks kristning blev Skåne inddelt i to stifter 
med Dalby og Lund som centrer. Bisperne var udlændin
ge, en af dem engelsk, men i tidens løb svandt den angel- 
sachsiske indflydelse til fordel for strømninger sydfra, og 
Norden blev underlagt ærkebispen i Bremen, forfra den 
første missionsvirksomhed var udgået. Svend Estridsøn 
forsøgte forgæves at få et dansk ærkebispesæde, men først 
under Erik Ejegod lykkedes det i 1104. Den første ærke
bisp blev Asser, en mand af en af de mest ansete slægter i 
landet, hans efterfølger Eskild var af samme slægt. Eskild 
havde studeret i Paris og var grebet af Cluny-bevægelsen, 
det samme gjaldt nr. 3 i rækken, Absalon, der skaffede 
sig mange fjender ved at forsøge at virkeliggøre Cluny- 
tankerne. Der var endda oprør mod ham.

Ærkebisperne havde inden for de skånske lande fle
re landsdele direkte under sig, f. eks. Bornholm og Åhus- 
egnen.

I Lund havde man nu behov for en domkirke, ganske 
vist var der bygget en under Knud den Hellige, men den 
var allerede for lille. Det, man havde brug for, var en 
kæmpekirke, der kunne understrege kirkens magt og by
ens betydning.

Forbillederne for den nye katedral blev de tyske dom
kirker. Skånske og tilrejsende stenhuggermestre var arki
tekter, blandt disse var den kendteste mester Donatus.

Under Eskild indviedes den første del af kirken, kryp
ten, det fortsatte under Absalon og afsluttedes under Val
demar den Store med opførelsen af de store vesttårne. Det 
varede dog ikke mange århundreder, før man begyndte 
igen, nemlig for at restaurere og tilbygge. Det skete under 
Adam van Düren i 1500-tallet og i begyndelsen af 1900- 
tallet. Den sidste restaurator var Zettervall, der havde den 
ide, at kirken skulle bringes tilbage til dens oprindelige 
skikkelse. Zettervall er sørgeligt kendt for sin hårdhæn- 



54

dede restaurering af denne kirke og talrige landsbykirker, 
han mente, at lidt sol i de gamle kirkerum ikke var at for
agte, hvorfor han resolut nedbrød dele af murene med 
kalkmalerier og det hele og indsatte flunkende nye, store 
vinduer.

En romansk kirke består af langskib ( evt. med tvær
skib og sideskibe), kor og korrunding. Taget over de for
skellige dele er i forskellig højde, og murene er opført af 
kvadre, groft tilhuggede stenblokke; i den sidste del af 
den romerske periode dog også af teglsten. I Lund er ma
terialet skånsk sandsten, der har givet rig lejlighed til 
stenhuggerarbejder i portaler og apsis og murskulptur, va
rieret og gentaget på forskellig måde.

Særlig var man glad for søjler, hvor man bruger dem 
inde i kirken, som f. eks. i krypten, udsmykkes de meget 
stærkt, enten med mønstre eller med bibelske figurer. Som 
oftest passer de sammen i par, men er ellers forskellige. 
Søjlernes kapitæler er ofte terningformede med afrunding 
af den nederste side.

Tidens fornemme folk plejede at lade sig begrave i sel
ve kirken under gulvet eller nede i krypten. Deres grave 
dækkedes af ligsten, hvis ældste form var kisteformet evt. 
med et kors som udsmykning, senere hævedes dette kors 
til relief, efterhånden kom den afdøde med samt ind
skrifter om liv og levned og bibelcitater langs randen på 
den nu rektangulære sten.

Lund var ved reformationen stadig en vigtig by, her var 
20 kirker og 7 klostre, og kirken spillede derfor en vigtig 
rolle i det daglige liv, hvad den protestantiske kirke ikke 
gjorde, da den overtog magten. En del af byens forret
ningsliv måtte derfor falde bort, byen var nu også sunket 
ned til at være en almindelig stiftsby blandt andre dan
ske bispebyer — det hele bevirkede, at Lund gradvis mi
stede sin fordums stilling som en af rigets førende byer.

De fleste af de mange kirker blev revet ned med det 
samme, nogle eksisterer dog endnu, bl. a. Set. Petri klo
sterkirke, en lille gotisk kirke. Den er opført i røde tegl
sten, idet teglstenen er en forudsætning for den gotiske 
stils spidse og komplicerede hvælvinger og buer og dens 
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murstensudsmykning med kantstillede sten og blændin
ger, alt sammen noget der overflødiggjorde stenhugger
kunsten. Som alle gotiske kirker har Set. Petri stræbepil
ler langs ydermurene.

De skåninger, der beboede denne by og denne egn, er 
væk nu, men deres hjem fra de sidste århundreder så vi 
ind i under besøg på frilandsmuseet »Kulturen«, hvor der 
også findes en række minder fra oldtiden, bl. a. runesten.

Malmø blev købstad i Valdemarstiden, den kan ikke være 
opstået meget før Absalon og Valdemar havde ryddet Øre
sund for sørøvere. Den gamle byplan med to parallelle 
gader langs stranden viser byen som typisk havneby, hvor 
grundlaget for næringslivet var fiskeri og handel. Det var 
silden i Øresund, der gjorde den til en af Danmarks stør
ste byer, og da silden forsvandt, fortsattes dens vækst, 
fordi byen overtog Skanørs rolle som Skånemarked og 
eksporthavn, da den lå mere centralt end Skåneøret.

Malmø lå lige ud for »Sletten«, Skånes vigtigste land
brugsområde, og dannede en naturlig eksporthavn for 
landbrugsvarer. Byen var i 1500-tallet Danmarks næst- 
vigtigste by, både økonomisk og politisk, derfor fik den 
overordentlig stor betydning i reformationstiden. Malmø 
blev pendantby til København, og Vor Frue kirke i Køben
havn og Set. Petri kirke i Malmø var da også søsterkirker.

Malmøs Set. Petri er betydelig større end kirken af sam
me navn i Lund. Kirken har foruden stræbepiller også 
stræbebuer, som man inden for gammel-dansk område 
kun finder her, i Haderslev og i Slesvig. Stræbepillerne 
leder trykket fra hvælvingerne nedad ved det tryk indad, 
de udøver på kirkens vægge udefra. Er midterskibet me
get højere end sideskibene, leder stræbebuen midter
hvælvingens tryk ned i de piller, der er bygget op langs 
sideskibenes vægge. Hvis trykket er rigtigt fordelt på pil
ler, kan murfladerne mellem de bærende dele gennemhul
les eller fjernes, så der kan tilbygges kapeller. Gotiken 
har fået en lidt varieret udformning i de forskellige lande. 
I Tyskland forsynedes kirkerne med to tårne med spir, 
mens spir er sjældne i England og Frankrig. I Norden fik 
kirkerne kun eet tårn, i Skåne ofte et meget bredt vest
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tårn. Her i Norden holdt stilarten sig længere end ude i 
Europa, helt til 1500’erne var den levende i hele Norden.

Set. Petri er indvendigt hvidkalket og smykket med epi
tafier, d. v. s. gravplader over folk, der hviler i kirken; 
det er en videreudvikling af ligstenen, der lå i gulvet. 
Epitafiet er ofte fremstillet i træ, det har vel været bil
ligere og bekvemmere til ophængning på kirkens vægge. 
De ældste epitafier er i renaissancestil, de danner klare 
firkanter, alle rette linier en understreget. Midterfeltet 
forestiller ofte en bibelsk scene, og omgivelserne er strengt 
symmetrisk ordnede, der kan være »indpakkede« søjler 
eller firkantede pilastre. der bærer epitafiets overbyg
ning; forneden — omkring indskrifttavlen — anbringes 
kunstfærdige frugter og gennemstik, d. v. s. bånd slynget 
ud og ind gennem sig selv; alt har dog et vist enkelt præg, 
som efterhånden svinder til fordel for udsmykningens de
tailler, der dominerer i barokken, den efterfølgende stil
art. Epitafierne får »vinger« til hver side, de får »barok
buen«, kæmpeophobninger af frugter og små fede engle, 
der ligger på skrånende sofaer — en påvirkning fra 
Michelangelos udsmykning af Mediciernes kapel i Firenze. 
Også søjlerne ændres, de klassiske søjler bliver til snoede 
stængler, og pilastrene udbygges til tykmavede karyati
der, og det vigtigste er vel nok, at epitafierne nu udarbej
des i flere planer, krumme linier foretrækkes for rette; 
men først i den næste periode, rokokkotiden, forsvinder 
symmetrien, og den yndefulde og lette virkning tilstræ
bes. Også selve billedfeltet ændres gradvist: Epitafiets 
første funktion i kirken har vel været tænkt som en slags 
sidealtertavle, billedet af den ædle giver kan passende 
anbringes i forgrunden af den bibelske scene i andægtigt 
knælende stilling. Efterhånden kommer flere og flere af 
familien med, Vorherre henvises derfor til et hjørne, så 
personerne rigtigt kan brede sig. Til sidst er Vorherre 
svundet ind til et lysskær, mens den afdøde med familie 
breder sig over hele tavlen. Et godt eksempel på det frem
voksende borgerskabs selvbevidsthed. Skulle det ikke kun
ne hamle op med Vorherre og med hele verden?

Malmø udgjorde også et led i Christian Ill’s fæstnings
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række. Malmøhus er af samme type som Landskrona, dog 
står kun den ene fløj af firkanten tilbage samt et par af 
hjørnebastionerne. Rum- og etagefordelingen er også æn
dret i tidernes løb, da bygningen har været brugt til man
ge formål, idag rummer slottet et stort museum.

Skanør. Navnet betyder Skåne-øret. Ør er en sandet 
strandbred, og andet er det område, hvorpå Skanør lig
ger, heller ikke. Det var udelukkende Øresunds-silden, 
der bragte området frem til den velstand og betydning, 
det havde i mange århundreder, og da silden forsvandt 
igen, sank byen ned i fattigdom, da den ikke havde op
land. Den var endnu en tid købstad; det eneste der nu 
minder derom er byplanen med de lige gader, langs med 
hvilke der nu ligger lave huse som i et fiskerleje.

Byens kirke illustrerer på en morsom måde hele denne 
udvikling. Oprindelig var det en lille romansk landsby
kirke fra omkring 1100. Da Skånemarkedet voksede om
kring 1300, byggede man kirken længere, nu i gotisk stil 
med indbyggede hvælv, men markedets betydning vokse
de stadig; det var en årlig begivenhed, der vedkom hele 
Danmark, og folk kom rejsende langvejs fra for at handle. 
Særlig handlede hansabyerne her, og det må have været 
vigtigt for dem, eftersom de havde sørget for at skaffe 
sig koncessioner langs stranden, fed. Her kunne de — 
uden at betale dansk skat — bygge huse og arbejde, men 
førte de varer uden for fedet, måtte de naturligvis betale 
visse, meget høje, afgifter. Byens indbyggere lagde ikke 
fingrene imellem og tjente styrtende med penge på de 
fremmede. Kirken skulle følge med i denne udvikling, nu 
skulle bygningen ændres til en virkelig storstadskirke. 
Man rev kor og apsis ned og gik i gang med at opføre et 
nyt og større kor med krypt, men man nåede aldrig læn
gere. I 1440 måtte man standse arbejdet på grund af pen
gemangel. Sildene var trukket op under Norges kyst og 
kom aldrig mere tilbage.

Kongen havde i hele dette tidsrum sin faste borg her, 
Skanør slot, hvorfra han gennem sin foged, Gælkeren. 
kunne holde kontrol med markedet. Siden var borgen ikke 
til nogen nytte, den forfaldt ligesom den anden borg, Fal- 
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sterbohus, og ruinerne omfatter i dag kun fundamenterne.
Falsterbohus blev også brugt som residens for gælke- 

ren, og af ruinerne kan man se, hvordan det har været. 
Det er samme anlæg som Hammershus, et stentårn i mid
ten og vold og grav uden om de lavere bygninger, der har 
ligget om stentårnet. Endelsen »hus« betegner, at det var 
et fast stenhus. Slottet har tilknytning til historien, idet 
kong Oluf døde her. Det var ikke heldigt for Margrethe, 
da den unge Oluf var konge, mens hun selv kun var for
mynder. Derfor blomstrede rygterne om hans død, man 
sagde, at han var flygtet til Tyskland, at han var fundet 
dernede igen. Der kom virkelig en mand, der gav sig ud 
for Oluf, men han blev afvist, for Oluf var virkelig død, 
oven i købet i nærværelse af 12 af rigets bedste mænd, 
og den unge bedrager blev brændt på stranden neden for 
slottet.

Hölviken ved Fodevik. Efter at Magnus i 1131 havde 
dræbt Knud Lavard, fordi han så en medbejler til tronen 
i ham, opstod der årelange kampe og uro i Danmark. Man 
deltes i to partier, et ledet af kong Niels og hans søn Mag
nus, et andet ledet af den myrdedes broder Erik Emune, 
til hvem Lunds ærkebisp Asser sluttede sig. Pinsedag 1134 
gik Niels i land her ved Fodevig, men Erik faldt over ham 
med sin rytterhær og besejrede kongens bondehær. Både 
Magnus og 5 af landts bisper faldt, og kort efter blev 
Niels dræbt i Slesvig. Med dette slag indlededes det nære 
samarbejde mellem konge og kirke, et samarbejde der 
blev særdeles lykkeligt, fordi begge parter var reform
ivrige. Fra dette øjeblik blev Danmark for alvor en euro
pæisk stat.

Under Margrethe kulminerede den danske magtudfol
delse, senere stredes Danmark og Sverige om førsteplad
sen i Norden. Svenskerne fik efterhånden overtaget, det 
viste sig i 3O-årskrigen og under de efterfølgende »Sven
skekrige«, hvor Danmark måtte afstå de skånske lands
dele. Danmark ventede på en chance til at falde over Sve
rige, endelig syntes tiden at være inde, Sverige stod alene 
over for Rusland og Polen-Sachsen i »den store nordiske 
krig« 1700-1720. Den svenske konge Carl XII havde efter 
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nederlag i Rusland søgt tilflugt hos den eneste mulige 
forbundsfælle, Tyrkiet, men var blevet afvist. Imens mi
stede Sverige den ene efter den anden af de nordtyske 
besiddelser. Kongen ilede hjem, og trods Tordenskiolds 
ihærdige patruljetjeneste syd for Skåne lykkedes det ham 
alligevel at slippe over, og den 13. december 1715 gik han 
i land ved Stavstensudde. En tid residerede han i Lund, 
mens krigen gik videre; men slaget var tabt, Sverige mi
stede ved freden sin stormagtsstilling.

Mellem Fodevig 1134 og Stavstensudde 1715 ligger så
ledes både Danmarks og Sveriges stormagtsperioder.

Magiarp omtales som den typiske skånske kirke — med 
bredt vesttårn — med en bygningshistorie, der går fra 
den romantiske kirke til den ombyggede gotik-prægede 
kirke, der dog stadig har bevaret nicher på hver side af 
triumfbuen, åbningen mellem kor og skib. Af inventaret 
nævnes et monstranshus, et skab i koret, hvor man op
bevarede det indviede brød mellem gudstjenesterne.

Prædikestolen er renaissance, prydet med de specielle 
ornamenter æggestav og tandsnit, et lægmandskrucifiks 
over triumfbuen giver anledning til en omtale af stilarter, 
som de manifesterer sig i denne specielle enkelthed i in
ventaret. Det romanske har lige arme, ordnet lændeklæde, 
løftet hoved, to nagler, åbne øjne og evt. kongekrone. Det 
gotiske har magre, opadrettede arme, S-linie i kroppen, 
fødderne samlet i en nagle, livligere lændeklæde, bøjet, 
lidende hoved og tornekrone, og endelig har barokken ofte 
helt opadførte arme. Bynavnet repræsenterer den skånske 
form for -rup, -strup eller som det egentlig hed torp
byerne, Valdemarstidens udflytterbyer.

Hammerløv kirke med det runde kirketårn, der har 
tjent som fæstning, repræsenterer en speciel skåndsk tårn
type, der måske har givet Christian IV ideen til Trinitatis 
kirkes kirketårn »Rundetårn«.

Fru Alstad. Byens navn betyder Vor frue i Alstad, og 
kirkens betydning har været så dominerende, at byens 
navn er ændret efter kirkens. For kirken var en valfarts
kirke med helligkilde lige nedenfor kirkebakken. Da kir
ken er beregnet til flere end sognets beboere, er den 
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ekstraordinær stor, og den præger landskabet med sin 
store gotiske trappegavl og det usædvanligt smalle tårn. 
Den almindelige hvælvingstype med ribber og mellem
liggende »kapper« er her videreudviklet til »stjerne
hvælv«.

I Gisløv kirke ser man eksempler på kirkens indvendige 
dekoration, idet kapperne, de krumme murflader mellem 
ribberne er bemalede med kalkmalerier fra 1300-tallet. 
Farverne bindes af det underliggende kalklag under på- 
malingen. Motiverne er scener fra det gamle testamente 
med Adam og Eva i Paradiset og med fremstillingen af 
dommedag, hvor Jesus ses siddende med bar mave — man 
skal se hans vunder ■— og fra hans mund udstråler liljen 
(kærligheden) og sværdet (retfærdigheden). I Gisløv fandt 
vi det romanske krucifiks.

Dybäck er Skånes sydligste herregård og ejedes før 
1600 af familien Marsviin. Den bestod oprindelig kun af 
stenhuset fra ca. 1400, men forøgedes senere med andre 
længer og mellembygninger, hvis gavle fra forskellige 
byggeperioder illustrerer forskellige stilarter, og hvis ho
veddør er et glimrende eksempel på rokokkostilen.

I Øster Vemmenhögs stærkt restaurerede kirke med 
renaissanceprædikestol og gotiske hvælv finder vi en ro
mansk døbefont fra omkring 1100. Hegwaldr, en stenhug
germester fra Gotland, har lavet den, og dens udsmykning 
er relieffer, der forestiller syndefaldet, Kristi dåb — med 
vand, der går opad—• og den velsignende Kristus. Karak
teristisk for denne mester er hans figurers store øjne og 
fødder.

Sjörup kirke afgiver i sit ydre et godt eksempel på den 
romanske stil med profileret sokkel, med søjleindrammet 
sydportal og med en ganske vist tilmuret nordportal og 
med små, tragtformede vinduer. Inde i kirken, der i dag 
er ødekirke, d. v. s. en bygning, der ikke længere er i 
brug til gudstjenester, har koret endnu det oprindelige 
tøndehvælv. Tårnet, der tjente til forsvar, rummer en 
brønd, så man kunne udstå en belejring.

Ystad er opstået som handelscentrum for de fremmede 
købmænd, der lagde ind til den lille handelsplads ved 
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åmundingen, eller som kom langs kystvejen for ved åens 
vadested at mødes med den lokale befolkning. Også denne 
plads med dens udmærkede havn nød godt af silden, og 
stedet voksede op til at blive købstad, hvad den var alle
rede i 1250. Den bevarede med sit fede opland og sejlru
ten til Nordtyskland sin position og var i 1500-tallet Skå
nes næstvigtigste by.

Byens kirke, indviet til Jomfru Maria, er vokset fra at 
være en normal romansk købstadkirke med sideskibe, der 
ved buer forbindes med hovedskibet, til at være en meget 
stor gotisk købstadskirke ved forøgelse først mod øst, siden 
mod vest. Kirken er særlig rig på inventar, der genspejler 
det formuende borgerskab. Gotikken møder med en gam
mel altertavle, nu uden fløje, og med et lægmandskruci
fiks med tilhørende figurer af den sørgende Maria og den 
bedrøvede Johannes. Renaissancen findes i prædikestol og 
stolestader samt i epitafiesamlingen, og barokken viser sig 
i den store altertavle og mange af de svulstige epitafier.

Ligesom Sjörup er Borrie kapel en ødekirke, ganske 
lille og helt stilren med sidenicher, fladt træloft, tønde
hvælv i koret, få og små vinduer, nord- og sydind
gang. Kirken virkede særlig smuk, fordi den oplystes af 
et mylder af små stearinlys langs skibets vægge. Kirken 
så virkelig ud, som den gjorde det i romansk tid.

Kivikgraven, en 4000 år gammel »kongegrav«, er en 
cirkelrund gravhøj, ca. 250 m. i omkreds, men opdynget af 
sten i stedet for jord. Inde i gravkammeret findes helle
ristninger, men kammeret er lovlig hårdt restaureret i 
1933. I umiddelbar nærhed af dette enestående oldtids
monument findes en skibssætning, en række af sten der 
danner en skibsform set ovenfra. Arrangementet stammer 
antagelig fra jernalderen og har tjent et kultisk formål. Det 
samme er tilfældet med den såkaldte dommerring, en cir
kelrund stensætning med en bautasten i midten. Fund 
af bronceredskaber daterer anlægget til perioden 1000- 
500 f. Kr. Endnu et andet broncealder-minde så vi på den 
store svagt skrånende klippeflade ved Jårrestad. Vi så 
helleristninger, der stod helt hvide mod den lysegrå sten. 
Motiverne var skibe, solhjul, hellige økser, dyr og menne- 
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sker og endelig også aftryk af fødder, billeder der gik igen 
ved Brantevik, hvorfra man tydelig ser Bornholm i syd
øst, hvad der viser Bornholm som en skånsk landsdel na
turligt hørende til Skåneland.

I Simris var der rester af et galleri i kirkens vestlige 
ende, der var romansk triumfbue, romansk font og en 
altertavle, hvor man fandt de fire evangelistsymboler: 
Ørnen for Johannes, oksen for Lucas, englen for Mathæus 
og Marcus-løven. I præstegårdshaven to runesten, på den 
ene nævnes Sveriges navn, Switjod, for første gang i hi
storien, den fortæller nemlig om en mand, der tjente hos 
en oppe i Sverige.

Glimmingehus er bygget 1499, hvad der fremgår af tav
len over indgangen. Det store stenhus ser fuldstændig ud 
som dengang, eftersom dets forsvarsanlæg hurtigt blev 
forældet, da kanonerne kom til. Der er voldgrav og kun 
een indgangdør, der ligger så højt oppe, at den ikke kan 
løbes ind med en rambuk. Inden for døren forskellige an
ordninger til at drive fjenden tilbage, faldgitre og skyde
huller, hvorfra fjenden kan rammes forfra, fra siden og i 
ryggen. Over døren en begnæse, hvorfra smeltede masser 
kunne styrtes ned over de indtrængende. Den var praktisk 
taget uindtagelig, og selv en belejring kunne den udholde; 
der var forrådsrum, køkken og brønd i kælderen og store 
kornlofter i øverste stokværk. Den har ikke været videre 
behagelig at bo i, den kunne ikke varmes ordentlig op, 
selv om man havde gjort sit bedste med rørledninger op 
gennem murene fra ildstedet i kælderen. Dette har vel 
været medvirkende til, at man opgav den som beboelse, 
og derfor kan vi nu se et adeligt stenhus.

Bygherren var Jens Holgersen Ulf stand, hvis ligsten vi 
fandt i Valby kirke. Her hænger også en gravfane over en 
af Glimmingehus’ senere ejere, en Rosenkrands, der førte 
danske tropper under den skånske krig. Fanen bærer Chri
stian V’s navnetræk.

Løderup kirke og Valleberga kirke havde begge særskilt 
fæstningstårn, der sammen med forsvarskirketårnene på 
andre sydskånske kirker har udgjort en kæde af befæste
de punkter, som Absalon havde etableret mod venderne.
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Begge kirker havde endvidere fonte af Trydemesteren, så
kaldte Magister Majestatis-fonte, karakteriseret ved en 
fremstilling af Kristus som verdensdommer.

Valleberga er Skånes eneste rundkirke, der nu kun er 
en del af den nyere større kirke, Hovedskibets loft har 
som i Bjernede været båret af fire søjler, mens koret har 
tøndehvælv. Midt i den gamle rundkirke står en prægtig 
gotisk altertavle, der fremstiller de 12 apostle, anbragt i 
fløje, der kan lukke for midterfeltet.

På den høje skrænt ved Kåseberg med vidt udsyn over 
havet ligger vor største skibssætning, Kåsebergskibet, et 
overmåde magtfuldt monument.

Herregården Tosterup, der indtil 1640 tilhørte slægten 
Brahe, har stort forsvarstårn, hvor Tyge Brahe som dreng 
anstillede sine første observationer. En senere ejer, Jør
gen Krabbe, blev af svenskerne skudt på Malmø torv an
klaget for at have biståen snaphanerne, den skånske mod
standsbevægelse efter afståelsen. I den gården tilhørende 
kirke står Jørgen Krabbes metalkiste i den snævre krypt. 
Kirkens interiør er i øvrigt præget af romansk murværk 
og rokokko inventar. Med Valby kirkes klassistiske inven
tar var hermed alle stilarter repræsenteret.

Bollerup Stenhus var magen til Glimmingehus og også 
bygget af samme bygherre. I nærheden ligger Ørup af 
samme type.

Ravlunda kirke bærer på en af pillerne en dansk ind
skrift fra Kalmarkrigen. Den beretter om svenskernes 
hærgning og om, at »vor Konges folk« drev dem tilbage, 
efter at de dog havde nået at afbrænde Væ.

Braheslægten har også opført den store renaissance- 
herregård Vittskøvle, der stod færdig i 1577. Siden Chri
stian Ill’s tid var der foregået en udvikling på det for
svarstekniske område; nok var der voldgrave, skoldehul- 
ler og vægtergange, men kun to hjørnetårne på det fir
kantede anlæg. Fra disse tårne kunne ethvert punkt be
skydes. Men vinduernes størrelse røbede, at der nu blev 
taget større hensyn til husets egnethed til beboelse.

Vittskøvles bygherre, hr. Jens Brahes store ligsten er 
indsat i væggen på Vitskøvle kirke, en anden ligsten er 
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for hans søn Henrik og dennes kone Lene. På den slags 
stående ligsten er manden næsten altid iført turnerings
dragt, det svarer vel til galla i vore dage, mens konen er 
i enkedragt, da hun som oftest levede længst.

Inde i kirken en rig udsmykning af »Vittskøvlemeste- 
ren«, der har dekoreret en lang række af Skånes kirker. 
Karakteristisk for ham er den ejendommelige udformning 
af figurernes fødder. Malerierne er fra 1400-tallet. I det 
ene åbne kapel står alle de adelige kister opstillet på gul
vet, en demonstration af herregårdens betydning.

I Lyngsjø Skånes eneste »gyldne alter«, d. v. s. et for
gyldt messingalter, der skal efterligne de byzantinske 
guldaltre; der er kun ca. 10 tilbage i hele det gammel
danske område. Døbefonten er et sjældent stykke, den er 
fra ca. 1200 og har som motiv mordet på Thomas af 
Becket, der fandt sted i 1172. Reformbevægelsen inden for 
kirken var jo interesseret i at vise, hvor meget kirken hav
de lidt under brutale konger, og det kunne ikke gøres 
bedre end ved at anskueliggøre aktuelle begivenheder.

Væ har været en gammel offerby ligesom Lund, navnet 
skulle betyde »Vi«; den voksede op til en blomstrende 
stad, indtil den blev ødelagt under Kalmarkrigen. Christian 
IV ville ikke genopbygge den, flyttede i stedet indbygger
ne til Kristiansstad, der overtog Væs købstadsprivilegier. 
Også havnebyen Åhus blev nedlagt som købstad til fordel 
for den nye by, der var blevet anlagt som grænseby. Men 
Skåne blev svensk, og den nye by blev ikke det det, Chri
stian IV havde planlagt. Den gamle kirke i Væ er derfor 
en gammel købstadkirke, derfor større. Selv om den er 
ombygget mange gange, har den dog stadig i apsis og por
taler rester af den oprindelige romanske kirke, der har 
været lillesøster til Lund. Den nye Kristiansstad har til 
gengæld en ny kirke, der er det bedste eksempel på en 
ren renaissancekirke, vi har. En kæmpekirkehal hvis loft 
bæres af slanke søjler.

Via Knislinge kirke nåedes Vandås slot, der oprindeligt 
har været et stenhus af Glimmingehustypen. Nederst i den 
store park findes »Snaphaneegen«, der er hele 6,8 m i om
kreds. Her hængte svenskerne engang hele 28 modstands
folk.
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Gumløse kirke er en af vore ældste kirker opført i tegl. 
Den indviedes 1191 af Absalon, der sikkert også har præ
get dens udformning, idet den har mange mindelser om 
Sorø klosterkirke. Ved kirken findes en af de gamle sten
broer, der i dag står midt i en mark, da åens løb siden er 
ændret.

Tykarpsgrotten ved Ingaberga er et kalkstensbrud med 
mange huler og grotter, herfra er eksporteret kalksten si
den år 1000.

Kärnan i Helsingborg stammer fra 1400-tallet og er et 
led i Valdemar den Stores borganlæg til beskyttelse af 
Øresund mod venderfaren. En by voksede op omkring 
borgen og bredte sig langs stranden. Virkelig havn har 
der dog ikke været før i nutiden, kun en mole, men mere 
var heller ikke nødvendigt, da det kun var fiskerbåde, der 
lagde ind her, de større skibe gik ind til Helsingør, hvor 
sundtolden betaltes. Kärnan er et højt stenhus med kun 
een indgang siddende højt oppe på muren. Nederste etage 
var folkestue, hvorunder der var en kælder, som man kom 
ned til gennem et hul i gulvet; over folkestuen var 
slotsfogdens bolig og højere oppe nogle private rum til 
kongen, når han opholdt sig på slottet. Her døde Chri
stoffer af Bayern i 1448. Den oprindelige etageadskillelse 
er i tidernes løb blevet noget ændret.

Helsingborgs kirke, indviet til Set. Maria, er lidt ældre 
end Set. Petri i Malmø, den fremtræder som en gotisk by
kirke opført på en gang og altså helt ren i stilen. Den er 
forsynet med koromgang, det er sideskibenes fortsættelse 
hele vejen rundt om koret, noget der var nødvendigt for 
at give plads til de store processioner.

Hele ekskursionen, der førte os til alle dele af »det dan
ske Skåne«, sluttede med, at vi på tilbagevejen til Helle
rup besøgte kloster og kirke i Helsingør.

Belønninger og gaver.
Stipendier og flidspræmier: Undervisningsministeriet 

stillede i december 2175 kr. til rådighed. Oplagspenge til
deltes Kurt Nielsen III y (300 kr.), Gunnar Christiansen 
III x (200 kr.), Steen Jørgensen III z (250 kr.). Stipendier 
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blev givet til Kirsten Arnvig III ß (400 kr.), Kurt Nielsen 
III y (300 kr.), Steen Jørgensen III z (150 kr.), Ingolf To
massen III z (200 kr.), Peder Agger III z (175 kr.).

Fra skolefonden modtog Vivi Petersen II a, Ida Kristen
sen II ß, Christian Aage II x, Bent Nielsen I x, Preben Phi
lip I y, Palle Birkholm I y og Marianne Lønberg I a hver 
200 kr. Flidspræmier (boggaver) tildeltes Erik Nielsen 
III a, Hanne Damgaard III a, Hanne Hjorth-Nielsen III ß, 
Helle Hiorth Lorenzen III x, Peter Eskildsen III x, Lene 
Bendix Hansen III y, Jens Hejrskov III z, Ole Heilmann 
III z, Jens Krøij er-Jensen IIIz, Henrik Borgen-Nielsen II a, 
Ole Aksel Jørgensen, II z, Hans Aspöck I a, Poul Brix 
Jensen I x, Birte Viltoft I y, Bjørn Hagen Jensen 4 a, Claus 
Jørgen Jensen 4 a, Benedicte Fritzböger 2 b.

Arne og Børge Ludvigsens studenterlegat skal tildeles 
den af årets studenter, der med størst flid har udnyttet 
skolens undervisning til legemlig og åndelig udvikling, 
men det er ikke nødvendigt, at han har opnået det højeste 
eksamensresultat. Det tildeltes i 1958 student Bjarne 
Degnbol.

Skibsreder Chr. Sass’ legat gives årlig til en lærer eller 
lærerinde, ansat ved Gammel Hellerup Gymnasium, til 
brug til en ferierejse (uden forpligtelse til samtidig at fore
tage studier i skolens interesse). Det tildeltes i 1958 lektor 
F. Røvik.

Knud Benveds mindelegat uddeles hvert år den 5. okto
ber (Knud Benveds fødselsdag) til 2 elever i 2. mellem. Det 
tildeltes i 1958 Claus Wilhjelm 2 a, Lene Tybjærg Han
sen 2 b.

Thorkild Hjelmslevs Mindelegat uddeles hvert år den 
11. september (Thorkild Hjelmslevs fødselsdag). Det til
deltes i 1958 Lizzi Schwartz Christensen 3 a.

Erik Storrs Mindelegat til fordel for elever i Gammel 
Hellerup Gymnasiums 3. eller 4. mellemskoleklasser er op
rettet i december 1952 af grosserer Einar Storr til minde 
om hans søn, der gik ud af 3. mellem i 1949 og som i for
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året 1952 omkom ved en bilulykke. Legatet er på 3.000 kr. 
5 % obligationer, og det bestyres af rektor i samråd med 
de lærere, der har undervisningen i skolens 3. og 4. mel
lemskoleklasser i det forløbne skoleår. Hvert år ved afslut
ning af skoleåret uddeles renterne af legatets kapital til 
en elev i 3. eller 4. mellemskoleklasse, som har udvist de 
bedste personlige karakteregenskaber. Det tildeltes i 1958 
Jørgen Gabriel 3 b.

1922-Studenterholdets Sportslegat anvendes til fremme 
af sportslivet i skolen.

Rektor Hartvig Møllers Rejselegat er stiftet den 9. fe
bruar 1948 af Gamle Drenge fra Gammel Hellerup Gym
nasium i anledning af rektors 75 års fødselsdag. Ved senere 
tilkomne beløb er grundkapitalen steget, så den 1. januar 
1959 udgør 23.968 kr.

Legatet gav sommeren 1958 et tilskud til skolerejsen til 
Frankrig på 1.100 kr.

Legatets bestyrelse består af lektor Kirkeby Hansen 
(formand), skibsreder Knud Lauritzen (kasserer), civilin
geniør Erik Holm, Jytte Kolvig-Raun II a og Bent Jørgen
sen II ß.

Legatets renter bruges til rejseunderstøttelser til delta
gelse i skolerejser til udlandet. Der kan ikke gives nogen 
mere end 50 pct. af prisen for deltagelse i rejsen. Elever, 
der i det pågældende rejseår dimitteres med studenter- el
ler realeksamen, har forret til at få andel i legatet. Elever, 
der er medlem af legatbestyrelsen, har samme ret som an
dre til at få tildelt legatet.

GI. Hellerup Gymnasiums Jubilæumsfond administreres 
af rektor. Fonden ejer (april 1959) 3718 kr.

Skolefonden ved Gammel Hellerup Gymnasium. Der 
indkom 2656 kr., som har været anvendt efter fondens be
stemmelser.

Boggaver er skænket af:
Den amerikanske ambassade (til student Jan Holm), In

stitut für Auslandsbeziehungen (til student Karl-Johan 
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Hemmersam), Institut Francais (til studenterne Peter Bau
mann og Jens Hjorth), Skolefonden (til student Søren Jo
hansen for matematik, fysik), Skolefonden (til studenterne 
Niels Balsløw og Leif Kloster), boghandler Voldbyg (stu
dent Bent Frederiksen), Foreningen Norden (Chr. Aage), 
Wiedar Brandt (realist Niels Hansborg), Munksgaards for
lag (student Mads Dalmark).

Skolens musikbogpræmie tildeltes student Jens Hjorth.

Skolens bibliotek har modtaget gaver fra:
Rektor Frode Andersen, lektor Bohn, adjunkt Emmert- 

sen, adjunktaspirant Gudmand-Høyer, adjunkt Meyer- 
Heiselberg, lektor Mortensen, fru lektor Rønbæk, vice- 
inspektør C. C. Nyholm, den amerikanske ambassade, sko
lekomedien, Ole Stig Andersen III y, Peter Friis Berg R, 
Carl Johan Bondorff II a, Jacques Gauguin II y, Hans Jør
gen Flansen III x, Kirsten Hofstätter II a, Niels Kjær 1 b, 
Joan Langballe I y, Tim Tage Larsen II z, Otto Lassen 
III x, Torben Nielsen R, Torben Olesen 2 a, Sven Thyge- 
sen 4 b, Birgitte Vilhelmsen III ß, Berit Lukman 2 a, Inge 
Ditzel la, Jan Collin 1 b, Mimi Sciuto I y, Torsten Jacob
sen I y, Svend Schaap-Christensen 1 b, Karen Gøtzsche I y, 
Torben Stein 4 b.

Skolen har endvidere som gave modtaget en plante til 
forhallen af Karsten Gunnergaard-Poulsen III x.

Ole Poul Hansen II z har fremstillet en række kirkemo
deller til Historisk Laboratorium.

Studenterårgangen 1918 har skænket skolen en sokkel 
af granit til rektor Hartvig Møllers buste.

Til opslagstavlerne i skolegården har dagbladene »Da
gens Nyheder« og »Aktuelt« skænket hver to eksemplarer.

Vi siger de mange givere tak for deres interesse og gav
mildhed.

Af skolens dagbog.
16. august. Besøg af formanden for Fregatten Jyllands 

Venner, hr. Hedemann.
19. august. Besøg af gymnasielærer dr. William R. Kod- 

vik fra New York.
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25. august. Den engelske polarforsker dr. David Dal- 
gleich holder foredrag i salen om dr. Fuchs sydpolsekspe
dition. Foredraget var ledsaget af farvelysbilleder.

28. august. Besøg af lærer Hjalmar Olafsson, Reykjavik.
6. september. Besøg af gymnasielærer Michel Destriav, 

Frankrig.
6. september og 8. september. Den engelske skuespiller

trup »The Play and Pageant Union« opfører i Salen Ber
nard Shaw: Pygmalion. Skolens elever havde adgang, og 
skuespillerne var indkvarteret i elevernes hjem, ligesom 
skolens egne elever medvirkede som teknisk personale.

16. september. Kaptajn H. C. Røder taler om den danske 
sømands indsats i den første og anden verdenskrig.

17. september. Skoleidrætsdag på Gentofte Stadion.
18. september. Skolen overrækker boggaver til de elever, 

der har bistået ved opførelsen af »Pygmalion«.
19. september. Vinderen i femkamp, Hans-Chr. Bauer

lund 4 b, modtager ved morgensang grosserer Martens 
pokal.

22. september. Regionsstævne, hvor alle hold vandt. Da
gen efter modtog skolen en faneplade.

25. september. Besøg af lærer Sverre Bruun, Tønsberg, 
Norge.

1. oktober. Skolens årsfest. Om formiddagen holdtes en 
lille højtidelighed i salen; her talte rektor og Henrik Bang 
III a, der på elevernes vegne overrakte skolen elevernes 
gave, en afstøbning af et parti af Lucca della Robbias or
gelbalustrade fra Firenze,endvidere afleverede 3 b hele to 
lagkager med 1 lys i hver. Skolens kor og orkester med
virkede. Da skolen havde fået fri, gik III g i gang med de 
mange forberedelser. Kl. 19 åbnedes ballet med polonaise, 
og efter fanfare-blæsning bød rektor velkommen.

Der var dans i festsal og frokostkælder, der var bygget 
om til restaurant med bar, endvidere var der indrettet »De 
gamles hjem« —■ et hyggeligt lokale for kortspillere, lige
som der som sædvanligt var lokaler med bobspil etc. Til 
disse sidste lokaler havde vi i lighed med sidste år gratis 
fået stillet to Jensen-Music-box til rådighed. Balkonen 
var indrettet til Cafeteria, hvor man kunne følge dansen i 
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salen siddende ved småborde under farvestrålende para
soller. Midt på aftenen var der pølsegilde i den festligt 
pyntede cykelkælder, og aftenen igennem var der på sce
nen forskellig underholdning. Hovedkonkurrencen gik ud 
på at gætte fem læreres vægt. Hele skolen var pyntet med 
farverige plakater og serpentiner, i bunden var der »Hyg- 
gekrog« og på lange blå gang Art Gallery, hvor alle sko
lens reproduktioner var ophængt.

Kl. 12 var der fakkellys i gården, og efter et par fyr
værkeriknald stod navnet »Frode« at læse i lysskrift over 
gymnastiksalen. Der var særlige lokaler for lærererne, der 
samledes til en mere privat fest, og et andet lokale var 
indrettet til III g, der efter midnat holdt privat fest med 
æbleskiver og rødvin. Kl. 1 sluttede festen.

2. oktober. Fridag for hele skolen på nær III g, der stil
lede til oprydning efter gårsdagens fest.

3. oktober. Besøg af forstander Morville og en lærerfor
samling fra Jonstrup seminarium.

15. oktober. Besøg af lektor Frank C. Whitebrook, Sid
ney, Australien.

16. oktober. Besøg af byggeudvalget for Århus statsgym
nasium.

16. oktober. Embedsmandsmøde i frokostkælderen.
27. oktober. Mag. art. John Danstrup taler i salen for 

hele skolen i anledning af FN-dagen. Emnet var FN og 
storpolitiken.

29. oktober. Forældremøde for forældre til elever i 1. 
mellem.

30. oktober. III y samles med lektor Biem til »Billed- 
aften« efter Norgesturen.

3. november. Ved morgensang sang vi i anledning af 1 
års dagen for rektor Eriksens død salmen: Dejlig er jorden.

3. oktober. Besøg af hr. A. Ringenbach fra Institut Fran
cais, der underviste og holdt foredrag på fransk med film
forevisning om Alperne.

3. november. Forældremøde for forældre til elever i I g.
6. november. Halv fridag på grund af lektorudnævnel

serne.
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8. november. Lektor Elbirks 50 års fødselsdag festlighol
des ved morgensangen. Rektor, Henrik Bang III a og hr. 
Elbirk talte, og koret sang en del af kantaten med en til 
lejligheden forfattet ny tekst. Kl. 11 blev der givet fri.

10. november. Kjell Olsson holdt foredrag om og spillede 
værker af Haydn for eleverne i Real og Gymnasium.

10. november. Besøg af lærer Helge Foss, Trondheim, 
Norge.

11. november. Fru Eleonora Schelderup reciterede par
tier af Goethes »Faust« for II g og III g sproglig.

6. december. Skolens adventskrans i festsalen tændes og 
juleindsamlingen begynder.

16. december. Den til fordel for juleindsamlingen af I x 
arrangerede julecabaret finder sted i salen.

20. december. Juleafslutning i salen, hvor elever havde 
pyntet to store juletræer. Her talte pastor Thomsen og 
rektor, og legater, stipendier og flidspræmier uddeltes. 
Skolens kor og orkester medvirkede. Om aftenen julebal 
arrangeret af Gymnasieforeningen. Her præsenterede III g 
årets julerevy.

Juleferien. Det blev nødvendigt at skære skolens ene 
store træ ned. Den store ask kommer i de følgende år til 
at stå som et stynet træ.

22. januar. Erhvervsvejledningsmøde for II og III g og 
samtidigt fjernsynsaften for realklassen, der på skærmen 
fulgte en retssag.

30. januar. Røntgenundersøgelse for afgangsklasser og 
lærerne.

5. februar. Reprice på III g’s julerevy for Gammel Helle
rup Samfundet.

11. februar. Ved morgensang sang man salmen »Nu tak
ker alle Gud«, samme salme, der blev sunget for 300 år 
siden efter det lykkelige forsvar af København natten mel
lem 10. og 11. februar 1659.

11. februar. 2. mellem a, der i anledning af juleindsam
lingen havde lavet et Mester Jakel-teater og selv syet duk
kerne, opfører deres Puppenspiel for forældrene. (Lektor 
Th. Nielsen var klassens hjælper).
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12. februar. Svenske arkitekter besøger skolen under le
delse af arkitekt Maar.

24. februar. Generalprøve på årets skolekomedie.
26. , 27. og 28. februar. Skolekomedien »Caesar og Cleo

patra« opføres.
10. marts. Pianisten Kjell Olsson holder foredrag om og 

spiller værker af Händel for de ældste klasser (real og 
gym.).

18. marts. GL møde med undervisningsminister Jørgen 
Jørgensen.

7. april. Skolekomediefilm. Ophængning af billeder af 
maleren Poul Agger.

26. april. Koncert i festsalen af Stratsradiofoniens Dren
gekor. Dirigent: Henning Elbirk.

27. april. Amatørscenen »Metafor« opfører Anouilhs 
»Antigone«.

30. april. Skolens forårskoncert med kor og orkester un
der ledelse af adjunkt Kirk. Bl. a. opførtes børneoperetten 
»Margaret in Fairyland« af 1. mellem på engelsk.

10. maj. 2. mellem piger deltager i gymnastikskolernes 
idrætsstævne i Odense.

Der er optagelsesprøve mandag den 22. juni kl. 8.
Afslutningshøjtideligheden finder sted tirsdag den 23. 

juni kl. 9.
Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 

10 med en kort modtagelseshøjtidelighed. Alle forældre 
er velkomne til denne og til skolens morgensang hver 
dag kl. 8 samt til enhver skoletime, de vil overvære. 
Forudgående aftale kan træffes med vedkommende lærer.

Frode Andersen.

Teller - Hellerup


