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Af »De forenede Kirkeskoler«s historie

De forenede kirkeskoler oprettedes i 1865 på Nørre
gade og er, som navnet siger, en sammenslutning. På 
dette tidspunkt eksisterede 6 kirkeskoler i København, 
f. eks. Vor Frelsers Kor- og Fattigskole og Holmens Kor- 
og Friskole. Det var filantropiske skoler, oprettet i til
knytning til kirker, og eleverne besørgede undertiden 
sangen i vedkommende kirker. Ældst er Skolen ved Hei
liggeist Kirke, der begyndte undervisningen 1702. Disse 
skoler var i flere retninger forløber for de københavn
ske kommuneskoler.

Som omtalt var skolerne filantropiske, og hver af 
dem rådede derfor over visse pengemidler, der imidler
tid efterhånden havde svært ved at slå til. Derfor kom 
sammenslutningen til een skole i 1865, og anvendelsen 
af pengene overlodes et kuratel. Nedlæggelsen kom i 
1938 — årsagerne var flere, men det væsentligste var, 
at kirkeskolernes egentlige formål, nemlig at give god 
og gratis undervisning, nu fyldestgjordes i alle køben
havnske kommuneskoler. Dette i forbindelse med store 
økonomiske vanskeligheder førte til, at kuratelet søgte 
at finde anden anvendelse for midlerne. Man rettede da 
blikket mod en skole, der havde et tydeligt særpræg, 
der var stærkt i familie med de oprindelige skolers, og 
som tillige var en skole for særlig begavede børn, nem
lig Københavns kommunes sangskole, der på dette tids
punkt hed Sankt Annæ Vestre skole og havde til huse i 
Hindegade. »Formuen måtte bevares for en skole, som 
kunne bevare kirkeskolenavnet, men som havde op
gaver, der lå ud over den almindelige kommunale sko
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les« (citat fra dr. theol. Neiiendams bog: Københavns 
kirkeskolers krønike). Her placeredes så den betydelige 
kapital, hvis udbytte nu skulle gå til at financière den 
udvidede sangundervisning, og med kapitalen fulgte 
navnet, der forsynedes med undertitlen »sangskolen«.

Her arbejdede skolen så som kommunal mellem- og 
realskole, og hvem der samtidig arbejdede, var drenge
korets kapelmester; hans arbejde med drengekoret er 
velkendt, men et stort utrætteligt arbejde er gjort gen
nem årene for tillige at arbejde på at beholde drengene 
ved skolen så længe som muligt, kort sagt: at oprette et 
gymnasium. Dette arbejde kronedes med held somme
ren 1952, da skolen fik lov at oprette sin første gym
nasieklasse i nysproglig retning. Sommeren efter, 25. 
august 1953, fik skolen sin officielle indvielse som gym
nasium med samtidig indsættelse af den første rektor, 
og med oprettelsen af et matematisk gymnasium fra 
næste skoleårs begyndelse, bevilget af skoledirektionen 
28. april, er værket fuldbyrdet.

I konsekvens heraf ændrede skoledirektionen skolens 
navn til Sankt Annæ gymnasium, men bevarede som 
undertitel: De forenede Kirkeskoler.

Københavns Drengekor *)

Københavns Drengekor blev stiftet den 19. september 
1924. Det egentlige initiativ udgik fra Wilhelm Hansens 
musikforlag, og korets leder blev som bekendt Mogens 
Wöldike. I begyndelsen arbejdede koret på frivillig ba
sis, idet drenge fra forskellige kommuneskoler samledes

*) Litteratur: »200 Kirkemusikaftener«. (Program 27/2 1948).
Beretning om Københavns Drengekor gennem 

25 år. (Festprogram november 1949).
Københavns Drengekor. (Dansk Musiktidsskrift 

1949, 11).
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til ugentlige prøver efter skoletid. I maj 1926 afholdtes 
den første koncert, der blev venligt modtaget af den 
københavnske presse. I 1928 havde koret tillige den 
særlige glæde, at Hans kgl. Højhed, daværende Kron
prins Frederik, med stor velvilje modtog opfordringen 
til at blive dets protektor.

Imidlertid gjorde Mogens Wöldike den erfaring, at 
man kun kunne nå de helt tilfredsstillende resultater 
gennem et dagligt effektivt arbejde. Dette problem lø
stes i 1929 ved oprettelsen af den første »sangklasse«, 
en 3. grundskoleklasse, der udelukkende bestod af stem- 
mebegavede og musikalske drenge, udvalgt fra byens 
forskellige kommuneskoler. Undervisningen fandt sted 
på Sankt Annæ Vestre Skole, hvis daværende inspektør, 
dr. phil. Vilhelm Schepelern, var en varm beundrer af 
drengekoret. Grundtanken med den nye klasse var, at 
drengene skulle kombinere den almindelige skoleunder
visning med en speciel uddannelse i stemmedannelse og 
hørelære gennem mindst een daglig sangtime. Forudsæt
ningen for, at dette kunne gennemføres, uden at man 
sprængte den normale timeplan, var, at man samtidig 
stillede bestemte krav til de udvalgte drenges alminde
lige begavelse.

Den første »sangklasse« blev i de følgende år efter
fulgt af nye, således at Skt. Annæ Vestre Skole efter
hånden blev en »sangskole« med musikbegavede børn i 
alle klasser fra 3. grundskoleklasse til realklassen. Det 
er indlysende, at denne vækst var afgørende for hele 
korets kunstneriske udvikling.

Af betydning blev det også, at koret i 1931 blev knyt
tet til Christiansborg Slotskirke, hvor det sammen med 
kirkens mandskor skulle forrette korsangen ved høj
messegudstjenesterne i vinterhalvåret. Herved mulig
gjordes tillige et mere omfattende koncertarbejde end 
tidligere. Således påbegyndte man i 1932 de bekendte 
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kirkeinusikaftener, der siden er blevet et fast led i Kø
benhavns musikliv, og som i år er kommet op på et 
antal af 274.

Korets anseelse var i disse år i stadig stigen. Et højde
punkt var opførelsen af Marcellusmessen påskedag 1936, 
hvor man for første gang anerkendte koret som en vær
dig arvtager af det tidligere så berømte Palestrinakor. 
Fra dette år blev koret også hyppigt benyttet ved offi
cielle lejligheder. Betydningsfuld var her dets medvir
ken ved festlighederne i 1936 i anledning af 400-året 
for reformationens indførelse i Danmark. I det følgende 
år gav man koncerter i Hamburg og Lübeck. Det var 
med spænding, man vovede sig til Tyskland, hjemstedet 
for nogle af de berømteste drengekor. Men udførelsen 
fik enstemmig anerkendelse, og koret blev karakterise
ret som et af kontinentets dygtigste.

Efterhånden var koret vokset til 150 sangere, der 
ved en række store koncerter havde et fast samarbejde 
med Unge Tonekunstneres Orkester. Et højdepunkt i 
denne udvikling var opførelsen af Haydns »Skabelsen« 
(februar 1938), der både viste Drengekorets kunstneri
ske standard og dets musikkulturelle betydning, idet 
man her for første gang vendte tilbage til den klanglige 
skikkelse, som Haydn selv havde tænkt sig, ved benyt
telsen af drengestemmer i stedet for voksne sopraner 
og alter.

I foråret 1938 indtrådte en ny afgørende begivenhed 
i Drengekorets historie, idet Sangskolen, Skt. Annæ 
Vestre Skole, overtog navn og midler fra De forenede 
Kirkeskoler i Nørregade. Overdragelsen af denne skoles 
midler var af vital betydning for Drengekoret. Det blev 
nu muligt at løse mange forskelligartede problemer 
både af koncertmæssig, uddannelsesmæssig og admini
strativ art.
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Krigsårene bragte mange vanskeligheder. Men det var 
en tilfredsstillelse, at det alligevel lykkedes at gennem
føre korets normale arbejde, og det var en glæde at op
leve den tilstrømning, der ikke mindst i disse år fandt 
sted til alle koncerterne.

I 1945 kunne man igen vende tilbage til de normale 
forhold. De år, der siden er gået, har været en lykkelig 
tid for Drengekoret. Den første begivenhed var opret
telsen af Københavns Drengekors private Hjælpefond, 
der umiddelbart efter befrielsen blev stiftet af Asger 
Wilhelm Hansen med Hans kgl. Højhed, daværende 
Kronprins Frederik som protektor. Koncertarbejdet har 
været i rig blomstring. Koret har deltaget ved mange 
officielle begivenheder. Ved de store koncerter er det 
trådt i samarbejde med Statsradiofonien og Det kgl. 
Kapel. Der har fundet mange koncertrejser sted, ikke 
blot her i landet, men også til Norge, Sverige, England 
og Østrig. Endelig er Københavns Drengekor i stigende 
grad blevet benyttet til grammofonindspilning af betyd
ningsfulde værker.

En begivenhed var i 1949 25 års jubilæet, der blev 
fejret ved to store koncerter. Ved denne lejlighed ud
trykte man ønsket om, at Sangskolen måtte blive ud
videt med et gymnasium, således at »sangdrengene«s 
musikalske uddannelse kunne forløbe organisk fra 
grundskolen til den øverste gymnasieklasse. I år, hvor 
dette mål er nået, er der grund til at udtrykke en tak 
til de københavnske skolemyndigheder, der med inter
esse har fulgt Drengekorets udvikling gennem de mange 
år, og som lige fra oprettelsen af den første sangklasse 
og til gymnasietankens virkeliggørelse har vist en le
vende forståelse af den betydning, som Københavns 
Drengekor utvivlsomt har, ikke blot i kunstnerisk, men 
også i kulturel og pædagogisk henseende.
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Da »sangskolen« i København blev 
gymnasium

Der var øjeblikke under denne indvielses- og indsæt
telseshøj tidelighed, da loftet løftede sig, og man glemte, 
at man sad i en snæver, gammeldags gymnastiksal. Det 
var, da Mogens Woldikes dejlige drenge sang »Eders 
hele værk«. Det var også da, at denne skoles beretti
gelse og idé stod klarest for de indbudte gæster.

Ellers slap man ikke for at blive mindet om, at byg
ningen er fra 1864 og ganske vist er pudset op og byg
get om indvendigt, men alligevel ikke kan siges at 
opfylde de krav, der kan stilles til et moderne gymna
sium. Næsten alle talerne beklagede, at rammerne ikke 
var bedre.

Kst. inspektør Ejner Mortensen mindede bl. a. om, at 
bygningen allerede for længere tid siden var blevet an
set for saneringsmoden, og man kunne have tænkt sig 
bedre ydre forhold, men han var glad for, at et stor
københavnsk gymnasium dog var blevet til virkelighed 
og udtrykte alle gode ønsker. Borgmester Weikop op
ridsede skolens historie, særlig dens »sanghistorie«, og 
håbede, at sangen og musikken, der har gjort den kendt 
ud over landets grænser, kan overskygge de mangler, 
der findes. Man havde ønsket dette sanggymnasium for 
at bevare eleverne for sangen også gennem gymnasiet 
og for at få piger med — man havde desuden tænkt sig 
dermed at yde et bidrag til at afhjælpe mangelen på 
gymnasier i København. Først da den biologiske samling 
kom ud i 1952, kunne stadsarkitekten begynde ombyg
ningen, men endnu stod de gamle kakkelovne og hyg
gede i lokalerne. Ikke at gymnasiespørgsmålet dermed 
var løst i København; der ville stadig være vanskelig
heder at overvinde, men man havde her løst en speciel 
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opgave, og borgmesteren udtalte de bedste ønsker for 
skolen og dens rektor.

Skoledirektør Olaf Petersen talte om kirkeskolernes 
historie og tradition, om lærerstabens kvalitet og skole
ledernes pædagogiske evner gennem årene, om drenge- 
og mandskorets tilblivelse og tilknytning til skolen og 
mindedes de mange, der havde arbejdet for denne skoles 
trivsel. Til syvende og sidst er rammerne ikke det vig
tigste, sagde skoledirektøren, skolen rummer så mange 
andre værdier.

Dr. Højberg Christensen udtrykte sin store glæde 
over, at denne skole nu var blevet gymnasium. Trods 
læseplanernes ensartethed har hvert gymnasium her i 
landet sit eget ansigt; her er skabt en i eminent grad 
særpræget skole, hvis indsats allerede har gjort den 
kendt. Dette må betragtes som en gave til gymnasie
skolerne. Musik og sang er en livsmagt, et udtryk for 
noget fællesmenneskeligt, netop derfor er det af stor 
betydning at fastholde og udvikle dette særpræg. Han 
lykønskede Københavns kommune og rektor Rossing 
med den opgave, der her skal løses.

Rektor Rossing talte om skolelivets lyse sider, om 
glæden ved at være lærer og have med ungdom at gøre. 
Han havde sine erfaringer fra højst forskellige gymna
sier, men i det væsentlige var ungdommen den samme 
overalt og værd at arbejde med. Personligt kunne han 
ikke tænke sig noget andet arbejde, men han antydede 
til sidst, at naturligvis kunne man håbe på engang at få 
bedre ydre kår også for denne skole.

Under det følgende, mere private samvær blev der 
endnu holdt en række taler for skolen og dens nye rek
tor, bl. a. af Mogens Wöldike, der så frem til samarbej
det med glæde og forventning.

Blandt gæsterne var naturligvis en række kendte 
skolefolk fra København. Og stemningen syntes ikke at 
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lide under pladsforholdene. Det må også indrømmes, at 
man har gjort, hvad muligt var, inden for de af bygnin
gen og omgivelserne givne snævre rammer. Der kan 
altså være grund til at slutte sig til de så smukt formede 
lykønskninger — selv om skolen, hvad det ydre angår, 
ikke netop egner sig til forevisning for fremmede, der 
vil danne sig et indtryk af del danske gymnasiums 
standard i dag. Man kunne have ønsket det anderledes, 
men »Gymnasiet De forenede Kirkeskoler« skal nok på 
anden måde vide at hævde sig. Den har jo allerede sit 
særlige ansigt og sin berømmelse som sangskole, og 
dette særpræg er trods alt det vigtigste og vil blive 
bevaret og respekteret, samtidig med at man giver ele
verne en normal gymnasieundervisning.

(Lektor Olaf Holst i »Gymnasieskolen«).

De forenede Kirkeskolers kuratel

De forenede Kirkeskolers kapital administreres af et 
kuratel på tre medlemmer, nemlig Holmens provst, kgl. 
konfessionarius, dr. theol. Michael Neiiendam, formand, 
fhv. borgmester Alfred Bindslev og frk. Gerda Mundt.

Kuratelet er tillige bestyrelse for Københavns 
drengekor.

Skolenævn

Indtil valget den 4. maj 1954 bestod skolenævnet af 
følgende medlemmer: 1) valgt af forældrene: Organist 
Kampmann Arnild (formand), tømrer Willy Frederiksen 
og fru Margarethe Topp, 2) valgt af borgerrepræsenta
tionen: Snedker Carl Hansen og fru Clara Jørgensen. 
Lærerkollegiets repræsentanter er kapelmester Wöldikc 
og lærerrådets formand, overlærer Sigurd Christensen. 
Desuden deltager rektor i møderne.

Organist Kampmann Arnild og snedker Hansen øn
skede ikke at fortsætte, og skolen benytter lejligheden 

10



til at takke ele to medlemmer for arbejde og interesse 
lor skolen. De øvrige tre medlemmer genvalgtes, medens 
pastor Gammeltoft-Hansen og skattekontrollør Herup 
nyvalgtes. Det nye skolenævn har konstitueret sig med 
pastor Gammeltoft-Hansen som formand.

Eksamensresultater i 1953
Realeksamen blev bestået af: Knud Jørn Ahlmann Rasmussen 

mg (14,09), Henning Dam mg-r (13,06), Erik Mørk Hansen mg 
(14,10), Viggo Hartmann mg (13,74), Flemming Heimer mg-i- 
(13,58), Niels Jensen mg (13,93), Mogens Jeppesen mg (14,15). 
Arne Kirkeby mg (13,75), Morten Kristensen mg (13,76), Ole 
Molin mg-j- (13,23), Karsten Møller g (12,24), Rene Nicolet mg 
(13,67), Erik Norbye mg¿- (13,36). John Olsen mg (14.15). Ole 
Pedersen mg (13,93), Per Svendsen mgH- (13,34).

Desuden bestod 42 elever mellemskoleeksamen.

Eleverne
// gs.

1. Agergård, Erik. f. 25.8.1936 (Tapetserer).
2. Allum, Lilly Toghøj, f. 5. 3. 1937 (Smedemester).
3. Allum, Ruth Toghøj, f. 5. 3. 1937 (søster til nr. 2).
4. Arrhenius, Aino, f. 22. 8. 1936 (Litograf).
5. Hansen, Signe Ernst, f. 2. 10. 1936 (Lærerinde).
6. Jacobsen, Birthe, f. 9. 2. 1936 (Købmand).
7. Jensen, Else-Marie, f. 23.6.1936 (Afdelingschef).
8. Jørgensen, Kirsten, f. 12. 1. 1937 (Cyklehandler).
9. Korzen, Margit, f. 1. 1. 1936 (Skrædermester).

10. Kranse, Helen, f. 23.4.1936 (Kriminaloverbetjent).
11. Kromann, Anne, f. 5. 8. 1936 (Kommunelærer).
12. Larsen, Marianne, f. 17. 9. 1936 (Stiftamtmand).
13. Mathiasen, Gunvor, f. 30. 3. 1937 (Fabrikant).
14. Michelsen. Oluva, i. 13.9.1935 (Bankfuldmægtig).
15. Nielsen, Lis, f. 12. 9. 1935 (Parketsnedker).
16. Nielsen. Sonja Blak, f. 7. 2. 1936 (Bager).
17. Ottosson, Ingrid, f. 3. 12. 1935 (Tegner).
18. Pedersen, John Schmidt, f. 5. 7. 1936 (Elektroinstallatør).
19. Prahl, Agnete, f. 26.6.1936 (Koncertsanger).
20. Thang, Lis, f. 20.8.1936 (Kommunalarbejder).
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1 g».
1. Almstrup, Ole, f. 26. 1. 1937 (Viktualiehandler).
2. Breinstrup, Henrik, f. 17. 6. 1937 (Kontrollør).
3. Bruun-Koppel, Susanne, f. 1.9.1936 (Kgl. koncertmester).
4. Christensen, John, f. 1.6.1938 (Kontorchef).
5. Christophersen, Inga, f. 22. 5. 1937 (Forretningsfører).
6. Dam, Nina, f. 23. 1. 1937 (Bankfuldmægtig).
7. Fensteen, Karen, f. 16. 1. 1937 (Regnskabschef).
8. Jørgensen, Karen, f. 14. 5. 1937 (Organist).
9. Jørgensen, Mogens, f. 31. 1. 1937 (Mejerist).

10. Lissner, Holger, f. 15. 7. 1938 (Hospitalspræst).
11. Nielsen, Torben, f. 25.4.1937 (Buntmagermester).
12. Nissen, Vibeke, f. 17. 10. 1936 (Sognepræst).
13. Pieven, Merete, f. 2.2.1937 (Grosserer).
14. Poulsen, Anne Marie, f. 17. 12. 1937 (Assistent).
15. Rasmussen, Gunner, f. 9.4.1937 (Kaptajnløjtnant).
16. Rosberg, Carl Birger, f. 16. 9. 1937 (Malermester).
17. Suadicani, Berit, f. 9. 5. 1937 (Kommunelærer).
18. Wulff, Kirsten, f. 26. 7. 1937 (Kontorassistent).

Realklassen.
1. Eigaard, Bente, f. 22. 1. 1938 (Skattekontrollør).
2. Hansen, Jørgen Frisch, f. 31. 12. 1936 (Arbejdsmand).
3. Hansen, Palle, f. 31. 5. 1937 (Revisionschef).
4. Heiden. Erik. f. 27.3.1937 (Buntmagermester).
5. Hvass, Ole, f. 6. 11. 1937 (Maskinarbejder).
6. Jensen, Jens Poul Næsted, f. 19.8.1937 (Afdelingschef).
7. Jørgensen, Kjeld, f. 13. 3. 1937 (Bogholder).
8. Jørgensen, Leif, f. 27.2.1938 (Maskinmester).
9. Kaster, Jørgen, f. 22. 10. 1937 (Maskinmester).

10. Madsen, Axel. f. 6. 2. 1937 (Skrædermester).
11. Manisen, Robert, f. 29.5.1937 (Malermester).
12. Olsen, Claus, f. 29.4.1938 (Ekspedient).
13. Ovesen, Svend, f. 13. 12. 1937 (Translatør).
14. Rudow, Bent, f. 7. 12. 1936 (Inspektrice).
15. Svendsen, Erik, f. 21. 3. 1937 (Sæbemester).
16. Westerberg, Willie, f. 4.5.1937 (Typograf).

4 ø.
1. Andersen, Steen, f. 11. 10. 1938 (Tjener).
2. Bjerre, Anders, f. 25.3.1939 (Organist).
3. Bærentzen, Jørgen, f. 16. 12. 1937 (Isenkræmmer).

12



4. Christensen, Niels Bjerregaard, f. 13. 5. 1938 (Bankfuldmægtig).
5. Christensen, Vagn, f. 26. 3. 1938 (Fuldmægtig).
6. Christiansen, Freddy, f. 28.5.1938 (Tjener).
7. Colding, Leif, f. 5.3.1938 (Laboratoriemester).
8. Eiby, Poul, f. 14. 2. 1939 (Vognmand).
9. Eskildsen, Mogens, f. 26. 10. 1938 (Snedkermester).

10. Gehrs, Henning, f. 12. 10. 1938 (Overmester).
11. Hansen, Bjarne, f. 14.4.1938 (Sporvejsfunktionær).
12. Hansen, John, f. 28.8.1938 (Frue, fængselsbetjent).
13. Hjaltason, Bjarne, f. 31.5.1938 (Kriminaloverbetjent).
14. Jensen, Flemming, f. 4.2.1937 (Hovedagent).
15. Jensen, Jens, f. 19. 3. 1938 (Skibsfører).
16. Jensen, Ole, f. 19. 1. 1938 (Husmoder).
17. Kristensen, Ole Bach, f. 25. 12. 1937 (Møbelhandler).
18. Krog, Erling, f. 21. 3. 1938 (Inspektør).
19. Larsen, Morten, f. 11. 9. 1938 (Glarmester).
20. Meyer, Werner, f. 13. 9. 1938 (Assistent).
21. Nielsen, John, f. 1. 2. 1938 (Chauffør).
22. Olesen, Poul, f. 9. 1. 1938 (Overlærer).
23. Rasmussen, Finn. f. 17. 8. 1938 (Snedker).
24. Senderovitz, Frank, f. 16. 10. 1938 (Koncertmester).
25. Topp, Morten, f. 9. 5. 1938 (Musikpædagog).

4 V.
1. Aggerholm, Poul, f. 27. 11. 1938 (Ismejeriejer).
2. Andersson. Karl-Gustav, f. 13. 12. 1938 (Kommunelærer).
3. Bengtsson, Henrik, f. 9.5.1938 (Fuldmægtig).
4. Berg, Arne, f. 8.5.1938 (Hospitalsinspektør).
5. Christensen, Erling, f. 18. 5. 1938 (Telefonistinde).
6. Christophersen, Erik, f. 2. 3. 1938 (Snedkermester).
7. Huber, Jens, f. 8.5.1938 (Frue, korrespondent).
8. Høfler-Simonsen, Aksel, f. 26.2.1938 (Fabrikant).
9. Jensen, Erik, f. 25.7.1938 (Tjener).

10. Jepsen, Søren, f. 30. 3. 1938 (Kontorist).
11. Jørkov, Jørn, f. 16.4.1938 (Kontorassistent).
12. Larsen, Freddie, f. 21. 4. 1938 (Frue, kontorassistent).
13. Ludvigsen. Børge Brodtmann, f. 13. 6. 1938 (Frue, kommunal 

lønarbejder),
14. Nielsen. Per Gunnar, f. 2. 10. 1937 (Formand).
15. Nørby, Claus, f. 10.7.1938 (Operasanger).
16. Olsen, Torkil, f. 7. 1. 1939 (Overlærer).
17. Pontø, Michael Pontoppidan, f. 30.5.1938 (Kørelærer).

13



18. Rasmussen, John Lundahl, f. 19. 2. 1938 (Murerformand).
19. Rosenberg, Niels, f. 30.8,1938 (Laboratorieleder).
20. Schielte, Flemming, f. 2.4.1938 (Arbejdsmand).
21. Siesing, Ole, f. 23.4.1938 (Kølemontør).
22. Steen, Niels Jørgen, f. 7. 2. 1939 (Adjunkt).
23. Sørensen, Bjarne, f. 28.2.1938 (Arbejdsmand).
24. Sørensen, Curt, f. 11.4.1938 (Fuldmægtig).
25. Tipsmark, Kaj, f. 6. 3. 1939 (Repræsentant).
26. Wrisberg, Bent, f. 22. 2. 1938 (Murermester).

3 ø.

1. Arendschneider, John, f. 25.2.1939 (Typograf).
2. Bojesen, Thomas, f. 3. 5. 1939 (Sproglærer).
3. Fabricius, Peter, f. 4. 1. 1939 (Frue, kontorist).
4. Hansen, Hardy, f. 17.7.1939 (Maskinpasser).
5. Hoick. John, f. 13. 7. 1937 (Chauffør).
6. Jensen. Elo, f. 6.8.1939 (Maskinarbejder).
7. Jensen, Jan, f. 4. 1. 1939 (Møller).
8. Jensen, Ove Rygaard, f. 21. 10. 1939 (Bankfuldmægtig).
9. Johannessen, Jens Pii, f. 26. 6. 1939 (Adjunkt).

10. Kristensen, Sven Bach, f. 7.9.1939 (Broder til nr. 17 i 4ø).
11. Larsen, Svend Ulf, f. 4.8.1939 (Faktor).
12. Lehm, Henrik, f. 28. 1. 1940 (Værkfører).
13. Michaelsen, Frits, f. 8. 10. 1939 (Typograf).
14. JMohr, Jørn, f. 3.2.1940 (Pakhusformand).
15. Nielsen, Arne, f. 20. 3. 1939 (Overtoldassistent).
16. Nielsen, Ib, f. 12. 11. 1939 (Bygningskonstruktør).
17. Nielsen, Jørgen Beck, f. 22. 5. 1939 (Viktualiehandler).
18. Nielsen, Jørgen Borch, f. 30.8.1939 (Bogholder).
19. Nielsen. Mogens, f. 8. 1. 1940 (Ingeniør).
20. Nissen, Bent, f. 23. 10. 1939 (Dropskoger).
21. Pedersen, Arne Kragh, f. 28. 5. 1939 (Kommunelærer).
22. Pedersen, Gert Kjærgård, f. 13.4.1940 (Malermester).
23. Søborg, Erik Riise. f. 4. 5. 1939 (Værkfører).
24. Sørensen, Finn, f. 3. 10. 1939 (Slagter).
25. Tidmand, Bjørn, f. 24.1.1940 (Kontorassistent).
26. Vester, Erling, f. 25.8.1939 (Grosserer).

3 V.

1. Andresen, Niels, f. 27. 6. 1939 (Frue, badefunktionær).
2. Fledelius, Karsten, f. 23.2.1940 (Adjunkt).
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3. Gelirs, Svend, f. 24.5.1940 (Uroder til nr. 10 i 4 o).
4. Gindrup, Jørgen, f. 1. 3. 1939 (Frue, rengøringsassistent).
5. Hageltorn, Svend Aage, f. 8. 1. 1939 (Overlærer).
6. Hansen, Freddy, f. 12.4.1939 (Trykkeriarbejder).
7. Hansen, Lan, f. 15. 7. 1939 (Chauffør).
8. Hansen, Sven Erik Vedel, f. 6. 6. 1940 (Fyrkontrollør).
9. Holm, Poul-Erik, f. 4.1.1940 (Fabrikant).

10. Jensen, Henning, f. 4. 3. 1940 (Fabriksarbejder).
11. Johansen, Leif Ravn, f. 8.4.1939 (Toldkontrollør).
12. Jørgensen, Sven, f. 14.3.1939 (Gas- og vandmester).
13. Kruse, Jørgen, f. 26.9.1938 (Montør).
14. Luffe, Jørgen, f. 3. 12. 1939 (Tekstilarbejder).
15. Lønstrup, Henrik, f. 15.5.1940 (Styrmand).
16. Nielsen, Erik, f. 27.7.1939 (Værkfører).
17. Nielsen, Hans, f. 2. 10. 1939 (Anlægsgartner).
18. Polerube, Maris, f. 1.8.1939 (Artist).
19. Rasmussen, Benny, f. 12.5.1940 (Overmontør).
20. Rasmussen, Viggo, f. 6. 1. 1939 (Kommunelærerinde).
21. Sand. Niels, f. 30.5.1939 (Telefonmekaniker).
22. Sivertsen, Jan, f. 2. 11. 1939 (Konstruktør).
23. Sneskov, Jørgen, f. 14.2.1939 (Frue).
24. Stern, Per, f. 18.10.1939 (Musiker).
25. Stuber, Karlo, f. 22.10.1938 (Direktør).
26. Topp, Viggo, f. 6.11.1939 (Broder til nr. 25 i 4ø).
27. Waldhauer, Herbert, f. 25.11.1939 (Dekoratør).
28. Wilken, John, f. 22. 10. 1939 (Fiskehandler).

2 ø.
L Böiken. Per Lynge, f. 11.8.1940 (Restauratør).
2. Endersen, Jørgen, f. 20. 10. 1940 (Maskiningeniør).
3. Engler, Ole, f. 22.8.1940 (Kommunelærer).
4. Hansen. Klaus Pildal, f. 1.12.1940 (Fyrkontrollør).
5. Henriksen, Finn, f. 26.5.1940 (Kørelærer).
6. Hendriksen, Henrik, f. 5. 11. 1940 (Chauffør v. politiet).
7. Hemp, Allan, f. 25.9.1940 (Skattekontrollør).
8. Jensen. Jørgen Christian, f. 14. 3. 1940 (Taxachauffør).
9. Jensen, Jørgen Thykjær, f. 22. 7. 1940 (Remisearbejder).

10. Jensen, Per Gulbæk, f. 23.5.1940 (Tilskærer).
11. Johansen, Sven, f. 21. 11. 1940 (Exam, pharm.).
12. Madsen, Hans Ole, f. 16.8.1940 (Kommunelærer).
13. Martin, Bjarne, f. 5. 12. 1940 (Salgschef).
14. Melander, Preben, f. 8. 12. 1940 (Skræder).
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15. Moesgaard, Peder, f. 3.2.1941 (Kontordame).
16. Paulsen, Finn, f. 29- 12. 1940 (Tjener).
17. Pedersen, Claus Kaas, f. 6. 10- 1940 (Afdelingschef).
18. Pedersen, Ivan, f. 30. 5. 1940 (Chauffør).
19. Pedersen, Vandy, f. 22.5.1940 (Formand).
20. Pehnan, Werner, f. 3.8.1940 (Korrespondent).
21. Petersen, Henrik Vang. f. 1.2.1941 (Skattekontrollør).
22. Poulsen, Claus, f. 23. 11. 1940 (Ingeniør).
23. Rasmussen, Tage, f. 14.4.1941 (Formand v. seruminstituttet).
24. Schlenkert, Helge, f. 24. 7. 1940 (Juveler).
25. Sletterhage, Ole, f. 30.4.1941 (Syerske).
26. Sørensen, Ole, f. 7. 9. 1940 (Bogtrykker).
27. Talleruphuus, Torben, f. 13. 5. 1940 (Beregner).
28. Toborg, Poul-Erik, f. 3. 1. 1940 (Forvalter).

2 v.
1. Andersen, Arne Astrup, f. 1. 10. 1940 (Chauffør).
2. Dixø, Ebbe, f. 8. 6. 1940 (Fabriksarbejder).
3. Erichsen, Jens, f. 20. 5. 1940 (Kørselsinspektør).
4. Frederiksen, Per Juul, f. 11. 11. 1940 (Brænder).
5. Grøndahl, Bent, f. 5. 7. 1940 (Kontorassistent).
6. Hansen, Ernst, f. 14. 11. 1940 (Forvalter).
7. Hansen, Per, f. 5. 6. 1940 (Snedker).
8. Hoick, Ole, f. 19.7.1940 (Snedkermester).
9. Høeg, Almer, f. 24. 10. 1940 (Cigarhandler).

10. Jensen, Erik Wittrup, f. 8.5.1940 (Fritidshjemslærer).
11. Johansen, Flemming Schmidt, f. 26. 8. 1940 (Sølvsmed).
12. Kiærbye-Hansen, Ole, f. 12. 12. 1940 (Forretningsmand).
13. Lage, Finn, f. 23.4.1941 (Fuldmægtig).
14. Larsen, Finn. f. 22. 5. 1940 (Forvalter).
15. Larsen, Kurt, f. 27. 9. 1940 (Landmand).
16. Lauridsen, Jens Hagelskjær, f. 2.4.1940 (Præst).
17. Lindberg, Bengt Ole, f. 15.8.1940 (Skrædder).
18. Lundgreen, Bjørn, f. 27. 5. 1941 (Værkfører).
19. Nielsen, Mogens, f. 5. 8. 1940 (Fenrik).
20. Pedersen, Frode Louw, f. 5. 8. 1940 (Afdelingsleder).
21. Petersen, Finn. f. 14. 4. 1940 (Postbud).
22. Rasmussen, Holger, f. 5. 3. 1940 (Lagerarbejder).
23. Rasmussen, Tage, f. 25. 6. 1940 (Slagteriarbejder).
24. Thormod, Niels, f. 17. 1. 1941 (Visitator).
25. Trinnerup, Erik, f. 17.3.1940 (Malermester).
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1 0.
1. Andersen. Erik. f. 1. 3. 1942 (Maskinmester).
2. Andersen, Jørgen, f. 26. 5. 1941 (Bogbindermester).
3. Bruun. Tom, f. 9.5.1942 (Fuldmægtig, cand. jur.).
4. Fehrn, Søren, f. 11. 7. 1942 (Grosserer).
5. Fischer, Tonni, f. 29. 5. 1941 (Frue, forretningsejer).
6. Hansen. Karl, f. 17. 12. 1941 (Chauffør).
7. Hansen, Mogens, f. 9.8.1941 (Typograf).
8. Hansen, Preben, f. 14.4.1941 (Fabrikant).
9. Hansen, Tony, f. 12. 7. 1941 (Skotøjsarbejder).

10. Hedrich, Jørgen, f. 25.3.1942 (Maskinmester).
11. Hjaltason, Finn, f. 7.7.1941 (Broder til nr. 13 i 4ø).
12. Jeppesen, Leif, f. 2. 1. 1942 (Murermester).
13. Jørgensen, Arne, f. 9.4.1942 (Undermester).
14. Kristensen, Benny, f. 3.4.1941 (Svejser).
15. Larsen, Jørgen Heiner, f. 2. 7. 1941 (Maskinchef).
16. Larsen, Per, f. 13. 5. 1941 (Maskinarbejder).
17. Lauridsen, Aage, f. 3.8.1941 (Maskinarbejder).
18. Lohse, Poul, f. 20. 7. 1941 (Støberiarbejder).
19. Lund-Hansen, Erik. f. 4.5.1942 (Fabrikant).
20. Meyer, Jørgen, f. 9.11.1941 (Broder til nr. 20 i 4 ø).
21. Nielsen, Birger, f. 4.9.1941 (Værkfører).
22. Nielsen, Per, f. 26.9.1941 (Overassistent).
23. Nielsen, Tom, f. 7.6.1941 (Husmoder).
24. Olesen, Bent, f. 4.5.1941 (Broder til nr. 22 i 4ø).
25. Olesen, Orla, f. 11.6.1941 (Fabrikant).
26. Rasmussen, Mogens, f. 3.5.1941 (Lokomotivfører).
27. Rasmussen, Tom, f. 14. 5. 1941 (Montør).
28. Schiøtte, Niels-Erik, f. 12.9.1941 (Broder til nr. 20 i 4v).
29. Schon, Carsten, f. 9.2.1942 (Musiker).
30. Terpet, Erik, f. 26. 9. 1941 (Sporvejsfunktionær).
31. Østergård, Kjeld, f. 10. 3. 1942 (Sporvejsfunktionær).

1 V.
1. Andersen, Bjørn, f. 14. 2. 1941 (Entreprenør).
2. Brænder, Villy, f. 28.2.1942 (Chauffør).
3. Christensen, Jens Bjerregaard, f. 23.9. 1941 (Broder til nr. 4 

i 4ø).
4. Dynesen, Erik, f. 20. 10. 1941 (Tjener).
5. Fonnesbech-Sandherg, ICljeld, f. 15.7.1941 (Assurandør).
6. Friis, Ole, f. 10.9.1941 (Malermester).
7. Gravesen, Kai, f. 6. 12. 1941 (Kunstdrejer).
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8. Grosted, Frederik, f. 24. 11. 1941 (Frue, kontorassistent).
9. Hansen, Bruno, f. 13.8.1941 (Salgschauffør).

10. Hansen, Jørgen Otto, f. 23. 10. 1941 (Matros).
11. Hindsberg, Knud, f. 1.6.1941 (Laborant).
12. Ingildsen, Jørgen, f. 22.6.1941 (Fængselsbetjent).
13. Jensen, Jens, f. 2.7.1941 (Sporvejsfunktionær).
14. Jensen, Niels Londrup, f. 9.7.1941 (Operasanger).
15. Jensen. Sven-Erik, f. 15.2. 1942 (Pølse- og konservesmester).
16. Jepsen, Claus, f. 15.4.1942 (Broder til nr. 10 i 4v).
17. Jørgensen, Torben, f. 29.7.1941 (Pensionatsejer).
18. Larsen, Jan Arenskov, f. 2.7.1941 (Frue, kontorassistent).
19. Maltissen. Niels, f. 25.4.1941 (Arbejdsmand).
20. Nielsen, Ole Sylvest, f. 8. 7. 1941 (Truckfører).
21. Pedersen, Bjarne, f. 8. 10. 1941 (Underværkfører).
22. Pedersen, Erling, f. 10. 3. 1941 (Lagerarbejder).
23. Pedersen, Peder, f. 18. 10. 1941 (Hospitalsarbejder).
24. Petersen, Hans, f. 11.4.1941 (Lagerforvalter).
25. Petersen, Poul, f. 18.4.1942 (Kranfører).
26. Roel, Torben, f. 6. 6. 1941 (Kommunelærer).
27. Rosendal, Knud, f. 23. 6. 1941 (Grosserer).
28. Rune, Steen, f. 8. 10. 1941 (Konfekturehandler).
29. Schou, Bent, f. 17. 5. 1941 (Købmand).
30. Tennes, Kaare, f. 18. 1. 1942 (Turistværtinde).
31. Topp, Jørgen Hviid. f. 16. 2. 1941 (Fabriksarbejder).

I grundskolen er følgende antal elever: 5n: 35 — 5 s: 33 — 
4 n: 34 — 4s: 35 — 3 n: 36 — 3 s: 36, således at skolens sam
lede elevantal (30. 4. 1954) udgør 483.

Lærerne

Overlærer Gunnar Andersen: Naturhistorie i r, 4 v, 3 v, 1 ø; geo
grafi i r, 4 v, 3 ø, 1 v; dansk og tegning i grundskolen.

Faglærerinde, fru Hannelore Apelt: Gymnastik i II g og I g.
Overlærer, mag. art., fru Helga Christensen: Sang i lig, I g, r, 4 v, 

3 v, 1 v og grundskolen.
Overlærer Henry Christensen: Dansk i 4 ø, 3 ø; engelsk i 3 v, 2 ø; 

kristendomskundskab i 3 v, 2 v; skrivning i 3 ø; dansk og 
skrivning i grundskolen.

Overlærer Sigurd Christensen: Dansk i 4 v; engelsk i 4 v, 3 ø, 2 v; 
dansk, gymnastik,, skrivning og kristendomskundskab i grund
skolen.
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Overlærer, frk. W. Holst Christensen: Dansk i 1 v; skrivning i 1 v; 
historie i 2 v og 1 v; dansk, historie og kristendomskundskab 
i grundskolen.

Adjunkt Povl Fledelius: Tysk i II g, 1 g, r, 4 ø; sang i 3 ø. 2 v, 
1 ø; sang i grundskolen.

Adjunkt ved Zahles skole, frk. Minna Haar: Sang i 4 ø, 2 v; sang i 
grundskolen.

Organist, stud. mag. Carsten Hatting: Sang i grundskolen.
Adjunkt Poul Højvert: Naturfag i II g og I g; geografi i 1 ø; na

turhistorie i 4 ø, 3 ø, 2 ø, 2 v og 1 v; tegning i hele mellem* 
skolen.

Kommunelærer A. Truels Jensen: Dansk i 3v og 2 v; tysk i 3 ø. 
2 v og 1 v; historie i 4 v og 3 v; skrivning i 2 v.

Overlærer Kjeld Jørgensen: Regning og matematik i r, 2 v og 1 v; 
fysik i r, 4 ø. 3 ø, 2 v, 1 v; tegning i grundskolen.

Adjunktaspirant Knud Karlsen: Engelsk i II g og I g; latin i II g 
og I g; kristendomskundskab i 11 g, I g. 4 ø, 2 ø, 1 v; skriv
ning i 1 ø.

Cand. mag. A. Mangurten: Historie i H g, I g. r, 4 ø, 3 ø, 2 ø. 1 ø; 
oldtidskundskab i II g og I g.

Viceskoleinspektør Ejner Mortensen: Regning, historie og kristen
domskundskab i grundskolen.

Cand. mag., fru Bente Møller: Fransk i II g og I g; sang i grund
skolen.

Kommunelærer, mag. art. Niels Møller: Sang i 2 ø; sang i grund
skolen.

Kommunelærer Olaf Nielsen: Regning og matematik i 4 v og 2 ø; 
fysik i 4 v, 2 ø; gymnastik i r, 4 v. 3 v, 2 v og 1 v; regning 
og naturhistorie i grundskolen.

Overlærer Svend Ringsted: Tysk i 4 v, 3 v, 2 ø, 1 ø; dansk i 2 ø; 
skrivning i 2 ø; latin i 4 øv.; dansk, historie og skrivning i 
grundskolen.

Rektor Erling Rossing: Matematik i II g og 4 ø.
Overlærer, frk. /. Schierbeck: Engelsk i r og 4 ø; geografi i 4 ø. 

3 v, 2 ø, 2 v; naturhistorie og geografi i grundskolen.
Kommunelærer Torben Smith: Regning i 3 v; fysik i 3v og 1 ø; 

kristendomskundskab i 3 ø; regning, dansk, historie, natur
historie, skrivning og gymnastik i grundskolen.

Overlærer Carl Sørensen: Regning og matematik i 3 ø og 1 ø; kri
stendomskundskab i 1 ø; gymnastik i II g 4“ I g. 4 ø, 3 ø. 
2 ø, 1 ø.

19



Adjunkt J. Wrang Thomsen: Dansk i II g, I g, r, 1 ø; fransk i r; 
skrivning i 3 v.

Sanginspektør, mag. art. Mogens Wöldike: Sang i 1 ø; desuden 
kapelmester for Københavns Drengekor.

Desuden er kommunelærerne Willy Nielsen og Kaj Chr. Sørensen 
knyttet til skolen som faste vikarer.

Inspektrice for pigerne: Overlærer, fru Helga Christensen.
Inspektion på legepladserne: Adjunkterne Højvert og Wrang Thom

sen, cand. mag. Mangurten og kommunelærer Torben Smith.
Inspektion på gangene: Overlærer Kjeld Jørgensen.
Skriftlig inspektion: Overlærer Gunnar Andersen.
Regnskabsfører: Kommunelærer Truels Jensen.
Bibliotekar: Samme.

Fag- og timefordelingen 1953-54

Religion . 

Dansk . . 

Engelsk. . 

Tysk . . . 

Fransk . . 

Latin . . .

Oldtidskundskab..............

Historie.................................

Geografi.................................

Naturhistorie.....................

Fysik og kemi..................... 

Matematik og regning. . 

Skrivning............................ 

Tegning................................... 

Gymnastik............................ 

Sang.......................................

5
4
1
3

2
6
1
2

2
2
1
2
5
1
1
2
6

2
4
2
1
2
6

2
2
2
2
6

4
5
4
4
4
1
3
2

2

3
3

4
6
4

2

3
3

2
5
3

2
4
3

4
4
3

2
5
3

5 6 6 6

6
4

2
2
2
2
5

4
2

4

2
2
3
2
7

2
3
2

3
2
2

3
2

2
2
2

2
2
2

4
2
2
2
8

2
2
1

2
2
2
2
6

2
2
1

De elever i 4. mellemskoleklasse, der ikke læser latin, har i 
stedet haft 2 ugentlige timer i tegning, 1 i dansk og 1 i matematik.
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OPGIVELSER TIL MELLEMSKOLEEKSAMEN.

Dansk.

ø. (Henry Christensen). Henrik Hertz: Sparekassen. Jørgensen 
& Maltesen: Mellemskolens Læsebog III: s. 8 Ludvig Holbergs rej
ser, s. 65 Dronning Dagmar, s. 89 Hosekræmmeren, s. 119 Den 
store Bjørns endeligt, s. 132 Grammofonen, s. 147 En husmand fra 
klitterne, s. 151 Skellet, s. 173 Bogen, s. 192 Johan Herm. Wessel, 
s. 196 Hundemordet, s. 229- Tømmerpladsen, s. 319 De tvende 
kirketårne, s. 347 Fremtidsmålel, s. 355 Sønderjylland, s. 355 På 
Tondern Station, s. 401 Skolemesterens historie. Desuden St. St. 
Blicher: Præsten i Vejlby.

Aage Honken & Sv. Sørensen: Svensk for Mellemskolen: s. 3 
Finn Malmgren, s. 8 Jan Ersa och Per Persa, s. 10 Tomas' stora 
dag, s. 67 Storvärgens död, s. 92 Arkimedes punkt, s. 100 Om til
talsordet.

v. (Sigurd Christensen). Hostrup: Genboerne. Agerskov & Rør
dam: Dansk læsebog for mellemklasserne II (15. udg.) : s. 64 Elver
høj, s. 70 Skriftemålet, s. 74 I Slagelse Latinskole, s. 121 Rulle
stuen, s. 126 St. Laurentius, s. 130 Ristestenen, s. 154 De lo økser, 
s. 157 Våbendragerens ed, s. 174 Hosekræmmeren, s. 196 Fra min 
skoletid, s. 200 En fiskerrede, s. 205 Beskøjterne, s. 209 Jagtpas
siar, s. 224 Erindringer fra skoletiden, s. 232 Androides og løven, 
s. 250 Frits i Møllekroen. Desuden St. St. Blicher: Præsten i Vejlby.

Aage Houken & Sv. Sørensen: Svensk for mellemskolen: s. 3 
Finn Malmgren, s. 8 Jan Ersa och Per Persa. s. 10 Tomas’ stora 
dag, s. 16 Vår ryktbaraste luftseglare, s. 43 Brobypræsten.

Engelsk.

ø. (Schierbeck). O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen IV: stk. 3, 4. 7, 10, 15. 19, 26, 27, 30, 31.

v. (Sigurd Christensen): samme bog stk. 3, 4, 7, 10, 14, 18, 19, 
26, 27, 28, 30.

Tysk.

ø. (Fledelius). Carl Gad: Tysk Læsebog for mellemskolen II 
(4. udg.): Kästner: Pünktchen u. Anton s. 7—28, Aus Joachim 
Nettelbecks Kindheit s. 32—35, Erpressung s. 4-1—46, Eislauf 
s. 52—54, Hannibals Kampf s. 58—65.
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v. (Ringsted). Samme bog: Kästner: Pünktchen u. Anton s. 7— 
28, Ans Joachim Nettelbecks Kindheit s. 32—35, Berühmte deut
sche Gebäude I og II s. 38—42 og s. 54—58. Hannibals Kampf 
s. 58—66.

Historie.
o. (Mangurten). Ludv. Schmidt: Lærebog i historie for mellem

skolen Il (16. udg.): fra Norden i revolutionstiden til 2. verdens
krig. (Stykker med petit opgives dog ikke).

v. (Troels Jensen). Ludv. Schmidt: Lærebog i historie for mel
lemskolen II B (19. udg.): forfra til 2. verdenskrig (s. 280). (Styk
ker med petit opgives dog ikke).

Geografi.

ø. (Schierbeck). C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen 
II: Grønland, Danmark. Færøerne, Island, Norge. Sverige. Fin
land, Sydamerika.

v. (Gunnar Andersen). Samme bog: Grønland. Canada. USA. 
Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.

Naturhistorie.

ø. (Højvert) og v. (Gunnar Andersen). Balslev & Andersen: 
Zoologi for mellemskolen II: fra orme og bogen ud. Balslev & Si
monsen: Botanik for mellemskolen IV.

Fysik og kemi.

ø. (Kjeld Jørgensen) og v. (Olaf Nielsen). Rasmussen & Simon
sen: Fysik for mellemskolen II: Lys, lyd og elektricitet. — Baser, 
syrer og salte (rep. af hensyn til forståelsen af elektrolysen).

Regning og matematik.

ø. (rektor). Friis Petersen & Jessen: Mellemskolens ny regne
bog IV. Friis Petersen, Th. Jensen & Jessen: Mellemskolens ny 
geometri: Fra areal (s. 67) og bogen ud. Jessen & Smith: Aritme
tik for mellemskolen III.

v. (Olaf Nielsen). Som 4 ø med overspringelse af aritmetikkens 
§§ 30—37 og 44.

Latin.

øv. (Ringsted). Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog: stk. I—XXX11.
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OPGIVELSER TIL REALEKSAMEN.

Dansk.

(Wrang Thomsen). Oehlenschläger: Hakon Jarl. Blicher: Brud
stykker af en landsbydegns dagbog. CL Clausen & H. Hansen: 
Dansk læsebog for realklassen: Ebbe Skammelsøn, af Levned og 
meninger, Da jeg var lille, Morgenvandring. Bisp Vilhelm og Kong 
Svend, Mester Ole Vind. Frits og frøken Sofie, Ak. hvor forandret. 
Posthuset i Hirscbholm. Engelske socialister. Ørneflugt, af Lykke- 
Per. Regnvejr.

Engelsk.

(Schierbeck). Otto Jespersen: Engelske læsestykker (17. opi.): 
The golden Touch, Robert Clive, David Livingstone. General Gor
don. Three Students.

Tysk.

(Fledelius). Carl Gad: Tyske læsestykker for realklassen (1946): 
Mann: Das Eisenbahnunglück, Hausmann: Ballonfahrt im Gewit
ter. Kellermann: Die Katastrophe im Tunnel.

Fransk.

(Wrang Thomsen). N. Chr. Nielsen & Frantz Hoffmann: Fransk 
begynderbog (22. udg.): I: stk. 23—26, 28—32. 36—43. II: s. 55— 
67, 71—81, 94—111.

Regning og matematik.

(Kjeld Jørgensen). Jessen & Smith: Matematik og regning for 
realklassen: hele bogen undtagen §§ 38. 53, 51, 56.

Naturlære.

(Kjeld Jørgensen). Sundorph: Elektricitet; Sundorph: Varmelære.

Historie.

(Mangurten). Kretzschmer & Lindhardt Hansen: Samfundslære for 
realklassen (6. udg.). Paul Holt: Verdenskrigenes tidsalder (4. og 
5. udg.): s. 5—70 i 4. udg. og s. 5—82 i 5. udg.

Geografi.

(Gunnar Andersen). Hellner & Humlum: Erhvervsgeografi.

Naturhistorie.

(Gunnar Andersen). Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen.
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OPGIVELSER TIL STUDENTEREKSAMEN.

Naturfag.

II s. (Højvert). W. F. Hellner: Geografi for det sproglige gym
nasium, med de sædvanlige overspringelser.

Matematik.

lis. (rektor). Piid & Pihl: Matematik for det sproglige gymna
sium s. 42—106.

ForaeldreniHder

I årets løb har der været afholdt en række forældre
møder. Det største af dem var for alle forældre og fandt 
sted i KFUK’s lokaler i St. Kannikestræde den 4. no
vember med følgende program: 1) rektor Rossing: Sko
lens overgang til gymnasium; 2) kommunelærer Olaf 
Nielsen: Lejrskolearbejde. En række af de fremmødte 
forældre deltog i forhandlingen efter de to indlæg og 
kom også ind på skolens forhold i al almindelighed. Til
slutningen var særdeles god; ca. 450 overværede mødet.

7. december afholdtes det af skolemyndighederne 
forlangte møde for forældre til elever i 5. grundskole
klasse. Her redegjorde viceinspektør Ejner Mortensen 
for den forholdsvis nye form for mellemskoleprøven.

Eleverne i 4. mellemskoleklasse og realklassen var 
med deres forældre indbudt til et møde den 11. februar, 
hvor erhvervsvejleder, ekspeditionssekretær Robert 
Watt Boolsen talte om emnet »Hvad vil du være?« — 
et emne, der affødte mange spørgsmål fra forsamlingen. 
Mødet efterfulgtes af et samtalemøde om samme emne, 
men mere individuelt betonet; dette møde lededes af 
cand. mag. Mangurten og fandt sted den 25. februar.

Samme aften samledes forældrene til eleverne i sko
lens første gymnasieklasse, den nuværende II gs., med 
klassens lærere. Her var intet bestemt program; det var 
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et almindeligt klasseforældremøde, hvor formålet var 
at øge kontakten mellem forældre og lærere. Også ved 
de andre forældremøder er lejligheden til samtaler for
ældre og lærere imellem blevet benyttet flittigt.

For forældrene til de nye elever i vore 3. grundskole
klasser er der afholdt to møder, hvor kapelmester Wöl- 
dike og rektor har fortalt om skolen, de krav, den stil
ler, og de fordele, den byder.

Drengekorets koncertsæson

Drengekorets væsentligste musikalske opgave er 
kirkemusik — aftenerne i Christiansborg slotskirke og 
den årlige oratoriekoncert med det kgl. kapel.

Koret har afholdt 12 kirkemusikaftener med Niels 
Møller og Mogens Wöldike som dirigenter og med et 
afvekslende repertoire af ældre og nyere musik for 
a cappella-kor eller med orkester.

Ved oratoriekoncerten i Odd Fellow-palæets store sal 
opførtes Handel’s »Messias« i uforkortet skikkelse med 
internationale solister, og koncerten gentoges dagen 
efter i domkirken.

Koret har medvirket ved Statsradiofoniens opførelse 
af Carl Nielsens »Hymnus amoris«, dels under Carl 
Nielsen-festen, dels ved radiokorets 25 års jubilæum. 
Det har desuden under Niels Møllers ledelse medvirket 
ved Berlingske Tidendes julekoncert og under Helga 
Christensens ledelse ved Kristelig Dagblads julekoncert. 
Det har yderligere medvirket ved Statsradiofoniens op
førelse af »Matthæuspassionen« skærtorsdag samt ind
sunget en grammofonplade med Benjamin Britten’s 
»Christmas Carols« under komponistens ledelse.

Det skal også nævnes, at drengene som sædvanlig har 
medvirket ved slotskirkens særlige vespergudstjenester 
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og ved størstedelen af kirkens højmesser, samt at tre af 
vore dygtigste drenge har været solister ved to af Det 
kongelige Teaters operaforestillinger.

Endelig har koret som sædvanlig været på koncert
rejse i efterårsferien; denne gang gik turen til Slagelse, 
Kolding og Samsø.

Musikundervisningen

I skolens musikundervisning har i år deltaget 212 
elever i følgende instrumenter: Klaver (127), violin 
(53), blokfløjte (29), fløjte (1), cello (1), guitar (1).

Musikundervisningens lærere er: Klaver: Anna Veihel 
Daner, Lisheth Friisholm, Kjeld Hansen (som vikar for 
Sigrun Vibe Skovmand), Lise Larsen, Anne Birgit Møl
ler, Inge Riitzou og Ingeborg Strøyberg. Violin: Alfred 
Christiansen, Povl Fledelius, Bjørn Evald Jensen og Ole 
Kinck (som vikar for Erling Kabel). Blokfløjte: Torsten 
Deckert og Helga Knudsen. Fløjte: Erik Thomsen. Cello: 
Vibeke Berner og Hans Erik Deckert. Guitar: Tage 
Nielsen. Klarinet: Ib Eriksson. Obo: Paul Tofte Hansen. 
Trompet: John Edw. Søderberg.

De årlige opvisninger, hvor alle eleverne deltager, 
finder sted fra 31. maj til 4. juni efter nærmere opgivet 
plan.

Sangskolens musikundervisning er i så faste rammer, 
at det ikke er nødvendigt at fremkomme med særlige 
meddelelser. Dog skal vi henstille til forældrene, at de 
så vidt muligt ikke sender besked angående musikunder
visningen eller musiklærerne til skolens kontor, men 
enten direkte til musiklærerne selv eller (eventuelt) til 
musikundervisningens leder, adjunkt Fledelius (Taga 
6772).

Skoleorkesteret er i år blevet drevet som et »studie
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orkester« af drenge fra 4. grundskoleklasse til II mel
lem med en ugentlig prøve fredag kl. 14—15. Gennem 
lettere opgaver er eleverne blevet øvet i sammenspil. 
Desuden har orkestret været øvelsesensemble for uni
versitetets musikstuderende, der på sangskolen får deres 
uddannelse i skoleorkesterinstruktion under ledelse af 
adjunkt Fledelius.

Lejrskole

I dagene 24. august—5. september 1953 var 4 v 
under ledelse af Olaf Nielsen og Sigurd Christensen på 
lejrskole på Bornholm. Som overnatningssted og ud
gangspunkt for lejrskolearbejderne anvendtes Køben
havns Kommunelærerforenings koloni »Naboen« i Sva
neke. Udgifterne ved denne lejrskole afholdtes i det 
store og hele af Københavns kommune.

Desuden har 3 v og 2 ø med deres klasselærere, hen
holdsvis Truels Jensen og Ringsted, været på kortere 
lejrskoleophold på »Laugsgården« ved Fredensborg.

ELEVERNES FRITID.

I skoleåret 1953—54 har der som sædvanlig været lejlighed for 
vore elever til at deltage i svømmeundervisning i Østerbros svøm
mehal og i gymnastikundervisning på skolen uden for undervis
ningstiden. Denne ekstraundervisning har været ledet af kom
munelærer Olaf Nielsen, og der har i svømmeundervisningen del
taget 32 elever i 1 hold, i gymnastikundervisningen 39 elever.

Følgende elever har bestået »Den danske skoles livredderprøve« : 
Leif Jørgensen og Erik Heiden (r), Steen Andersen, Jens Jensen 
og John Nielsen (4 ø), Flemming Schiøtte og Bent Wrisberg (4 v). 
Arne Kragh Pedersen (3 ø), Niels Andresen (3 v), Ole Sørensen 
(2 ø) og Ole Hoick (2 v).

»Den danske skoles frisvømmerprøve«: Bent Rudow og Erik 
Svendsen (r), Anders Bjerre, Jørgen Bærentzen, Niels Bjerregaard 
Christensen, Poul Eiby, Flemming Jensen og Morten Topp (4 ø), 
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Henrik Bengtsson, Erik Christophersen, Borge Ludvigsen, Michael 
Ponto og Bjarne Sorensen (4v), Jan Jensen, Ove Rygaard Jensen. 
Svend Ulf Larsen. Frits Michaelsen, Jorgen Bech Nielsen, Erik 
Søborg og Bjorn Tidmand (3 o) samt Per Juul Frederiksen, Per 
Hansen. Erik Wittrup Jensen, Kurt Larsen og Mogens Nielsen 
(2 v). — Andre 21 elever har bestået »Den danske skoles svømme
prøve«.

Gymnastikmeerkot er erhvervet af følgende elever: Guld: Flem
ming Jensen og Morten Topp (4 o) og Jan Jensen. Arne Kragh Pe
dersen og Bjørn Tidmand (3 ø). — Sølv: Torben Stig Nielsen og 
Birger Rosberg (1 s), Bjarne Hansen, Bjarne Hjaltason, Ole Bach 
Kristensen. Finn Rasmussen og Frank Senderowitz (4 ø), Elo Jen
sen og Jørgen Borch Nielsen (3 ø) samt Per Nielsen (1 ø). —• 
Bronzemærket er erhvervet af 14 elever.

For første gang deltog skolen i de københavnske skolers idræts
dag. 3 v mødte med et håndboldhold, der vandt deres kampe mod 
Vognmandsmarken og Nyboder, men tabte til Bryggervangen. 2v 
nåede i langbold frem til finalen på Østerbros stadion og blev 
her slået af Jagtvejen.

Realklassen har spillet en venskabskamp mod realklassen på 
Rødkilde i håndbold. Rødkilde vandt 9—3.

Cand. mag. Mangurten har startet en skakklub i år. Eleverne 
har haft lejlighed til at spille et par timer ugentlig. Skolen har 
haft fornøjelsen at deltage i en turnering for københavnske kom
muneskoler og sejrede her som bedste hold. Vore resultater var 
følgende: Mod Bellahøj 3—2, mod Emdrupborg 2%—2%, mod 
Nørrevold 4—1, mod Højdevangen 2%—2%. Ved en højtidelighed 
i sangsalen den 30. marts 1954 overrakte viceskoledirektør Thom
sen Jensen det sejrende hold en sølvpokal. Holdet har bestået af 
Arne Kragh Pedersen, 3 ø, (anfører), John Hansen og Morten 
Topp, 4 ø, samt Jørgen Gindrup og Viggo Topp, 3 v. Desuden har 
Jørgen Kruse, 3 v, og Sonny Schmidt Pedersen, 3 s, været med en 
enkelt gang. Foruden pokalen har der været præmier fra en ano
nym, skakinteresseret fader, fra lærerrådet og fra rektor.

Flidspræmier og legater.

Følgende elever belønnedes ved årsafslutningen juni 1953 af 
kuratelets midler for flid og påpasselighed med skolearbejdet:

Benni Korzen (30 kr.), Aksel Madsen (25 kr.), Robert Mamsen 
(25 kr.), alle fra 4 ø, Johannes Wrisberg (30 kr.), Ove Jensen 
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(25 kr.), Henrik Breinstrup (25 kr.), alle fra 4 v, samt en gymna
stikpræmie til John Olsen, r.

Skolens boghandlere har glædet os med at give nogle bøger 
som flidspræmier, og lige før jul overrakte rektor dem til føl
gende elever:

lig: Lis Thang, Oluva Michelsen, Erik Agergård, Gunvor Ma
thiasen; I g: Anne Marie Poulsen, Holger Lissner, Vibeke Nissen; 
r: Palle Hansen, Axel Madsen; 4v: Erik Chrislophersen; 4 ø: 
Leif Golding; 3 v: Niels Sand; 3 ø: Gert Kjærgaard Pedersen; 2v: 
Jens Hagelskjær Lauridsen; 2 ø: Preben Melander; 1 v: Bruno 
Hansen; 1 ø: Jørgen Hedrich; 5n: Bent Jacobsen; 5 s: Per Bønne- 
lycke.

Ved samme lejlighed gav rektor meddelelse om, at følgende 
elever efter ansøgning havde fået stipendium af Københavns 
kommune:

Gunvor Mathiasen, Sonja I. Nielsen, Lis Thang og Lis Nielsen, 
alle II s., hver 150 kr.; Torben Nielsen, Kirsten Wulff og Karen 
Jørgensen, alle I s, hver 120 kr.; Jørgen Frisch Hansen, r, 120 kr. 
og Finn Rasmussen, 4 ø, 100 kr.

Efter skolens indstilling har kuratelet uddelt 2 konfirmations
legater à 100 kr., 2 konfirmationslegater à 80 kr., 2 portioner af 
Birkerods legat à 50 kr. og 2 portioner af Ole Nielsens julelegal: 
à 40 kr.

Skolebiblioteket.

Her ved skolen omfatter skolebiblioteket både et udlånsbiblio
tek og en læsestue.

1) Udlånsbiblioteket. Alle elever fra 4. grundskoleklasse til og 
med realklassen kan blive lånere. Der udstedes særlige lånerkort, 
og bøgerne, må højst hjemlånes 14 dage ad gangen. Udlånet er 
åbent 3 dage om ugen, nemlig tirsdag og torsdag kl. 13—15 og 
fredag kl. 14—15. For 3. grundskoleklasserne ordnes særlige klasse- 
udlån.

Bogbestanden udgør 1482 bind. I skoleåret 1953—54 har der 
været ialt 189 lånere. Det samlede antal udlånte bind udgør ialt 
5196.

2) Læsestuen. Uden for skoletiden er læsestuen i tiden 15. sep
tember—15. april åben 2 gange om ugen: mandag kl. 13—16 og 
onsdag kl. 14—16 (kun skoledage). Læsestuens bogbestand udgør 
726 bind. Besøget på læsestuen har gennemsnitlig været 24 pr. 
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åbningsdag. Det samlede antal besøg i indeværende skoleår har 
været 1098.

Skolescenen.

Af hensyn til det store korarbejde kan elever her på skolen 
først blive medlemmer af Dansk Skolescene i 4. mellem. Sæsonen 
er forløbet på følgende måde:

Yngste hold (4. mellem) havde 31 medlemmer og så Olufsens 
»Gulddåsen«, Hostrups »Genboerne« og Leck Fischers »Vor egen 
ø«. Desuden overværedes i Det kongelige Teater »Coppelia« og 
Sven Clausens »Kivfuglen«.

Ældste hold (real og gymn.) havde 27 medlemmer og var i Det 
kgl. Teater til »Bajadser« og »Graduation Ball«; desuden har man 
været i Folketeatret til Ibsenforestillingen »En folkefjende«. — 
Mange af medlemmerne har også deltaget i en eller flere af 
yngste holds forestillinger.

Skolescene Bio. Her havde yngste hold 37 medlemmer og ældste 
hold 44 medlemmer. Uden for dette har 3. grundskoleklasse haft 
adgang til at se Preben Francks oldtidsfilm.

Feriekoloni.

Københavns Kommunelærerforening sender hvert år et stort 
antal drenge på feriekoloni. Også vore drenge kan søge ophold 
på en sådan koloni og benytter sig af det i stor udstrækning.

I sommeren 1953 havde vi 40 drenge ude; de var fordelt på 
»Alhage«, Ebeltoft (Gunnar Andersen), »Hegedal«, Hobro (Ring
sted) og »Nora Mortensens Minde«, Liseleje (Truels Jensen).

Gaver.

Claus Hansen, 2 ø, har foræret skolens fysiksamling en fyr- 
lampe. Peder Moesgaard. 2 ø, har skaffet naturhistoriesamlingen 
en sømrokke, som skolen har fået udstoppet, og Niels Rosenberg, 
4 V, har lavet og skaffet flere forskellige præparater til samme 
samling. Skolen bringer de pågældende en hjertelig tak.

G y rn n a si ejo re n i n gen.

Under stor tilslutning fra de 2 gymnasieklasser og fra realklas
sen besluttede man i efteråret at oprette en gymnasieforening. 
Foreningens formål er at arrangere foredrags- og diskussionsafte
ner samt tilrettelægge skolefester.
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Antallet af foredragsaftener i vinterens løb er ikke overvæl
dende, men til gengæld har de enkelte været særdeles gode. De 
er blevet holdt af gymnasiaster, og følgende emner er blevet be
handlet: Moderne fransk kunst — En ung dansk lyriker, Halfdan 
Rasmussen — og Jazz. Af diskussioner har man kun forsøgt 
sig med een; emnet var: Krigsforbryderløsladelserne; men interes
sen for denne mødeform var så stor, at man tænker på snart al 
forfølge successen. — Videre har der været meget vellykkede 
fester, et julebal og en forårsfest. — Endelig har vi samlet besøgt 
forskellige kunstudstillinger, bl. a. Matisse og Charlottenburgs ju
bilæumsudstilling.

Vi lakker lærere og elever for interesse og tilslutning i det for
løbne år og håber på et fortsat godt samarbejde. M. L. II s.

Meddelelser til hjem mene.

Sankt Annæ gymnasium indtager en særstilling blandt landets 
gymnasier ved al være en lukket skole, hvor optagelse kun kan 
finde sted i skolens nederste klasse, 3. grundskoleklasse. Denne 
er åben for sådanne drenge, bosat i Københavns kommune, der 
er særlig begavede med hensyn til slemme, men tillige står smukt 
i dansk og regning. Dette sidste er absolut nødvendigt, da skolen 
har tilladelse til en særlig undervisningsplan med et betragteligt 
ringere antal limer i dansk og et lidt ringere antal timer i reg
ning i de 3 grundskoleklasser for at skaffe plads til mange sang
timer. Da kravene til eleverne i læsefagene imidlertid er præcis 
som på enhver anden skole, må eleverne være i stand til at klare 
disse trods det mindre timetal.

Fra skolerne indstilles stemmebegavede drenge, der honorerer 
dette andet krav; dette antal, i år ca. 800, var alle indbudt til 
prøve på skolen her, og efter omhyggelig udvælgelse, bl. a. om
fattende lægeundersøgelse af stemmeorganerne ved vor halsspecia
list, dr. med Olrik, optager vi 2 • 36 drenge i 3. grundskoleklasse. 
Med dette elevmateriale går vi gennem grundskolen, kommer til 
mellemskoleprøven, som næsten alle elever består, og videre gen
nem mellemskole til gymnasium. I dette sidste ville klasserne dog 
blive for små og derfor for kostbare, hvis vi udelukkende var 
henvist til at optage elever fra vor egen mellemskole, og her sker 
da en undtagelse fra reglen om den lukkede skole: vi optager 
piger.

Valget af elevens vej efter mellemskoleeksamen er naturligvis 
et stort problem for mange hjem. Realeksamen er et fortræffeligt
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grundlag for en praktisk uddannelse i handel eller industri, i eta
terne, offentlig og privat administration m. m. Gymnasiet er nød
vendigt for alle universitetsstudier, og for en række andre studier 
om ikke nødvendigt, så i hvert fald særdeles ønskeligt. Valg af 
linie vil undertiden fremgå klart af det mål, man har sat sig, men 
dels kan dette mål ændres gennem de 3 år, gymnasiet varer, dels 
må det understreges, at valg af linie aldrig kan være det centrale. 
Skolens råd er at lade eleverne følge deres lyst i så vid udstræk
ning, som deres evner tillader det, og iøvrigt er lærerkollegiet til 
enhver tid villig til at give råd.

Forsømmelser.

I sygdomstilfælde vil skolen gerne straks have underretning om 
årsagen, enten pr. brev eller telefon; når eleven igen kommer i 
skole, medbringes seddel fra hjemmet.

Enhver anmodning om fritagelse for undervisningen må forud 
lettes til rektor. En sådan tilladelse vil kun blive givet i meget 
sjældne tilfælde, hvorfor det henstilles til forældrene at være til
bageholdende med sådanne anmodninger.

Til de mundtlige prøver er elevernes forældre og 
iøvrigt enhver, der interesserer sig for skolens arbejde, 
hjerteligt velkommen. Det gælder ligeledes til skolens 
afslutning, der finder sted den 19. juni kl. 11.

Det nye skoleår begynder den 12. august kl. 9, for de 
nye 3. grundskoleklasser dog først kl. 11.

Sankt Annæ gymnasium, den 11. maj 1954.

Erling Rossing.
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