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Gladsaxe gymnasium
er et kommunalt gymnasium, der er et integrerende led af et skolcekompleks
og kulturcentrum under opbygning. Arkitekter Eva og Nils Koppel, M. A. A.
1. afsnit af Buddinge skole toges i brug august 1955; 2. afsnit, hvor gym
nasiet har til huse og iøvrigt har lokalefællesskab med Buddinge skole,
august 1956. Dette afsnit rummer 18 klasselokaler, faglokaler for fysik
kemi, naturhistorie, geografi, sang, sløjd, metalsløjd, håndgerning, skole
køkken og humanistisk laboratorium samt kontorer for begge skoler og
for det kommunale fortsættelseskursus. Skolekomplekset har to gymnastik
sale og et svømmebad med badstue. 3. afsnit, der bl.a. skal rumme aula
med scene og forskellige mødelokaler, agtes påbegyndt snarest.
Gymnasiet er begyndt sin virksomhed med to 1. mellemskoleklasser og
to 1. gymnasieklasser (mn. og ms.) og havde 1.4. 57 102 elever (57 mellemskoleelevcr og 45 gymnasieelever). Gymnasiets mellemskole er eksamensmellemskole for Buddinge skoledistrikt.

*

Skolens adresse: Buddinge Hovedgade 81, Søborg. Tlf. Søborg 3162.
Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 1?-1^ torsdag tillige kl. 17-18.
Iøvrigt efter telefonisk aftale.
*

Gladsaxe kommunes skolevæsen: Rådhuset, Søborg. Tlf. Søborg 2830.
Skoledirektør: Thorkild Hansen.
Skolekommissionens formand: Korrespondent Elenius Koch.
Skoleudvalgets formand: Forretningsfører A. K. Jørgensen.
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En del af skolekomplekset set fra gymnasiehaven

Indmarchen til skoleballet

A. Højberg Christensen:

Værdier i gymnasiearbejdet

Ved Gladsaxe gymnasiums forældremøde den 26. marts 1957
holdt undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, dr. phil.
A. Hojberg Christensen nedenstående foredrag:

Her i Gladsaxe, hvor der just er oprettet en gymnasieskole, kunne det være
interessant at drøfte de praktiske værdier af gymnasiearbejdet. Jeg har
imidlertid valgt at tale om gymnasiets ideelle mål, ikke dets praktiske sigte.
Det drejer sig ikke i aften om en erhvervsvejledning, men om det almene
udbytte, det er muligt at få af arbejdet i gymnasiet — for så vidt kan
man betegne mit foredrag som en programtale. Afd. undervisningsminister
Hartvig Frisch ytrede engang ved et skolejubilæum følgende: „I gymnasiet
lærer man alt det, man ikke får brug for i livet." Vi gymnasiefolk følte
dette som en anerkendelse. Det er dette, lidt vanskeligt håndgribelige emne,
jeg skal tale om i aften.
For at komme til klarhed over disse ting, der er svære at definere, er
det praktisk at søge et sammenligningsgrundlag. Her melder sig naturligt
folkehøjskolen, hvis stifter, Grundtvig, var en modstander af den lærde
skole, „den sorte skole", som han betegnede den.
For at sige det kort: Den skoleform i Danmark, der klarest og udførligt
har bekendt og vedstået sin ideelle målsætning, er folkehøjskolen. Den
skoleform, der mest fåmælt har vedstået sin ideelle målsætning, er gymnasie
skolen. — Folkeskolen står i den henseende midt imellem disse to skole
former. For at undgå misforståelser: hvad jeg her siger om højskolen, er
ikke en vurdering, men en karakteristik.
Grundtvigs højskoletanker var et væsentligt led i hans bestræbelser for
folkelig oplysning og vækkelse — efter de store nationale nederlag i
begyndelsen af århundredet. Denne hans målsætning vedkender folkehøj
skolen sig den dag i dag. Smukt er den formuleret af afd. højskoleforstander
Frederik Nørgaard, Antvorskov, i hans skildring af folkehøjskolen, der
udkom i 1942 — altså under besættelsen. Han siger følgende: „Højskolen
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cr nu som før en forkyndelsens skole. Højskolemanden har et bestemt sigte
med sin gerning. Han taler ud fra den livsanskuelse, der er hans, og som
for ham rummer tilværelsens dyreste værdier. Det frie, mundtlige foredrag
cr derfor hans hovedmiddel, og historien, især åndshistorien med dens store
skikkelser, som kan tolke hans kristelige, folkelige og menneskelige livssyn,
er hans hovedfag." En anden kendt højskolemand, tidligere undervisnings
minister Jacob Appel, har udtalt: „Kundskabsmeddelelse kan aldrig blive
højskolens mål, højskolens gerning er en vækkclsesgerning, og den kan
derfor aldrig overskære forbindelsen til den kristne menighed. Gør den
det, vil den dø."
Helt anderledes — også i stilen — lyder den formulering, som den
daværende undervisningsminister, professor i latin og græsk og senere
undervisningsinspektør Johan Nicolai Madvig — ¡øvrigt en modstander af
højskolen — gav i loven af 1850 af den lærde skoles ideelle mål. Den lyder
således: „Den lærde skoles bestemmelse er at meddele de den betroede
disciple en undervisning, der kan føre til en sand og grundig almindelig
dannelse og med det samme, såvel ved kundskab som ved sjæleevnernes
udvikling, på bedste måde forberede til det akademiske studium af de viden
skaber og fag, til hvilke den enkelte føler kald."
Man kan i denne formulering høre latinprofessoren. Det er slet ikke så
svært at oversætte denne formulering til latin.
Formuleringen af den nugældende lov for gymnasieskolerne, loven af
1903 — som folketinget i øjeblikket bestræber sig for at afskaffe — cr
fattigere. Den er ¡øvrigt også affattet af en professor i klassisk filologi,
professor Gertz, formand for den daværende undervisningsinspektion —
i alt fald blevet til efter samråd med ham. Den lyder: „Gymnasiet giver i
tilslutning til mellemskolen gennem 3 étårige klasser sine elever en fortsat
højere almenundervsining, som tillige afgiver det nødvendige grundlag for
videregående studier."
Dc to skoleformer højskolen og gymnasieskolen, ganske særlig denne
skoles øverste afdeling, gymnasiet, er altså øjensynlig to forskellige ver
dener, to verdener, tilsyneladende diametralt modsatte. Det cr ikke uden
interesse at sammenligne dem. Højskolen er cn forkyndelsesskole, gymnasiet
cr først og fremmest en kundskabsskole og, jeg vil sige, til syvende og
sidst en erkendclscsskole. I højskolen cr lærerens frie, mundtlige foredrag
hovedmidlet, læreren er forkynderen, eleverne tilhørerne. I gymnasiet forud
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sætter vi cn grundig hjemmeforberedelse fra elevens side, i timerne af
elever og lærer lige engageret, og resultaterne af begge parters arbejde
gøres op ved eksamen af den simple grund, at eksamen er rettighedsgivende.
Højskolen er en fri skole uden eksamen. I højskolen er eksamen nærmest et
uartigt ord. Højskolen forkynder en livsanskuelse, et livssyn, udformet i en
bestemt form gennem tiderne, overleveret fra slægt til slægt. Gymnasie
skolen meddeler ikke en udformet livsanskuelse, men vil hjælpe sine elever
til at erhverve, hvad jeg vil kalde elementer til en livsanskuelse. Læg mærke
til erhverve o: arbejde sig frem til. Det hedder: per aspera ad astra o: ad
de vilde, ubanede stier til stjernerne. Hvis vi ønsker en tilværelse med
dybde, må der være et balanceforhold mellem aspera og astra.
Er der nogen mening, rimelighed i denne principielle forskel på de to
skoleformers målsætning?
Højskolen bygger på den — dengang nye og geniale tanke — at ung
dommen — man tænkte dengang særlig på landsbyungdommen, og lands
byungdommen udgør stadig højskolens væsentlige klientel — efter at være
blevet modnet i dagens gerning, i dagliglivets ofte hårde virkelighed —
på højskolen skulle stifte bekendtskab med og indfanges af en for den ny,
men i virkeligheden samtidig gammel og evig ung verden: åndslivets ver
den. I denne situation må naturgivet eleven være den modtagende —
læreren den givende. Emnerne kan ikke være fremmedsprogene, matematik
ken eller naturvidenskaberne, men må — som det også stadig er tradition
i højskolen — i hovedsagen være historien og litteraturen — særlig den
danske, og, hvis man henter eksempler fra verdenslitteraturen, da i over
sættelse. Endvidere er det — det siges jo klart — ikke opgaven at meddele
kundskab, men at meddele cn livsanskuelse, et livssyn, en bestemt opfattelse
af tingene og sammenhængen, af livet — som det hedder — i kristelig og
folkelig belysning. Deraf følger, at det ikke så meget er analysen, beskæf
tigelse med detaljen, der præger processen, som det er synthesen, synet på
helheden — og det særlig gennem læreren.
Hvordan er det da i gymnasiet? Ja, selve loven er jo intetsigende på
dette punkt. Det kan således se ud, som om gymnasiet ikke har noget ansigt.
Men ministeriets bestemmelser siger direkte og indirekte en del — og
praksis! Lad os føst se på bestemmelserne om undervisningen i religion.
Her gælder endnu den gamle anordning og bekendtgørelse af 1906. (Be
stemmelserne for de øvrige fag er siden revideret 2 gange). Det hedder
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her ordret: „Formålet for undervisningen skal være at oplyse og belære
eleverne; direkte opbyggelse skal ikke tilsigtes." Iflg. sit emne er religion
det fag i gymnasiet, der er mest højskolepræget. Der er da heller ikke
eksamen i faget. Undervisningen er meget fri. Men der er alligevel fra
højskolen den væsentlige forskel, at det rent ud siges, at direkte opbyggelse
ikke tilsigtes! Hvorledes er dette begrundet? Efter min opfattelse psykolo
gisk særdeles godt begrundet. Sagen er den, at de unge, knap nok voksne
mennesker, står i den situation bogstaveligt at skulle erobre verden. I den
situation vil de ikke have de voksnes „færdige" meninger dikteret, de vil
selv se. De sidste ting, som religionen jo beskæftiger sig med, har heller
ikke aktuel interesse for de unge. Jeg var selv dengang således indstillet.
Det er ungdommen også nu — og det skal den ha’ lov til! Men der gives
den den mulighed gennem berøring med de emner, der inden for dette
område har optaget menneskene i generationer, at blive grebet, inspireret,
således at dette kan blive af betydning for dem livet igennem. I virkelig
heden er elevernes instinktive indstilling over for dette fag, dette emne,
naturligvis den samme som over for alle de øvrige emner, de møder i
gymnasiet: de vil lære og erkende. Derfor burde faget være et kundskabs
fag som de øvrige fag, dog — af psykologiske grunde — ikke i det dogma
tiske, men i det historiske og kulturhistoriske. Det er i grunden forkert
— som man gør — at tale om kundskabsmeddelelse — situationen er ikke
eensidig; hvad der foregår, er et sammenspil mellem kundskabstilegnelse
og kundskabsmeddelelse — i alle fag. Og i og med og under dette arbejde
— thi det er et arbejde — bydes muligheden for inspirationer af varig
betydning. Vi tilstræber en redelig indstilling til skolearbejdet — ikke
udenadlærte autoritativt, gennem lærerens autoritet bestemte „sandheder”
at aflevere til eksamen, men tingene forstået. Personlig finder jeg det også
modsigende, at unge mennesker skal forlade skolen med en livsanskuelse.
En livsanskuelse bygges op gennem oplevelser livet igennem — hvis den vel
at mærke nogen sinde bygges op. Det hænder, tror jeg, mange mennesker,
kloge mennesker, at de mod slutningen af livet må erkende, at de til
syvende og sidst intet ved. Jeg erindrer her fra min ungdom Thomas Manns
berømte bog: „Buddenbrooks". Den gamle Johann Buddenbrook sidder
ved sin hustrus dødsleje: „Han tænkte ikke meget, så kun ufravendt og med
en stille hovedrysten tilbage på sit liv og livet i almindelighed, som pludse
lig forekom ham så fjernt og underligt............................ Ofte sagde han med
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sagte stemme hen for sig: Kuriøst! Kuriøst! (o: mærkeligt). Dette gentager
han også, da hans hustru har draget sit sidste suk. Dette forstod jeg ikke
som ung — men nu forstår jeg ham.
Lad os se på et andet fag: historie. Formålsparagraffen lyder: „Formålet
for undervisningen er på objektiv måde at meddele eleverne kendskab til
hovedtræk af menneskehedens økonomiske, politiske, sociale og kulturelle
historie fra de ældste tider til nutiden." Her er det karakteristiske udtryk
ket „på objektiv måde". Hvad vil dette sige? Betyder det, at man ikke
ønsker en begejstret og levende historielærer? Det med den begejstrede
lærer skal jeg i slutningen af mit foredrag komme tilbage til. „På objektiv
måde" betyder først og fremmest, at det, der meddeles i historietimerne,
skal være rigtigt, sandt. Og så betyder det, at der ikke fra lærerens side
skal drives partipolitik og i det hele taget politik i timerne. Denne fortolk
ning af det pågældende sted havde betydning under besættelsen over for
tyskerne. løvrigt er gymnasiets historieundervisning meget alsidig. Det siges
f. eks. udtrykkeligt: „Det må anbefales at påpege den historiske betydning
af helt fundamentale forhold, ikke mindst de økonomiske i alle deres
former, idet man dog tillige viser, at der er faktorer i den historiske udvik
ling, der ikke lader sig udlede heraf. Undervisningen drives ikke blot på
grundlag af lærebogen, men også på grundlag af egentligt kildemateriale:
tekster, billeder, statistik, monumenter (f. eks. kirker) og museumsgen
stande. Af særlig interesse er her specialet, der væsentlig bygger på kilde
stof. Formålet er altså i videst muligt omfang forståelse, således at eleven
har mulighed for på enkelte punkter at se, hvorledes historien bliver til.
Altså atter elementer til en helhedsopfattelse.
Jeg kan jo ikke gennemgå alle fag. Men jeg vil lige anføre, hvad der
siges om litteraturlæsningen i dansk: „Arbejdet med værkerne bør rettes
mod de til alle tider gyldige menneskelige værdier, så at eleverne får belyst
de betydelige digteres og tænkeres syn på liv og død, kærlighed og venskab,
fædreland og natur, praktiske og sociale forhold osv. Drøftelser af disse
fællesmenneskelige problemer kan udvikle eleverne ved at give dem for
ståelse af sig selv og af andre mennesker og af livet i fortid og nutid."
Samme konklusion: Forståelse af livets uendelige mangfoldighed hos sig
selv og andre, åbenhed ikke lukkethed! En livsinstilling — ikke en livs
anskuelse.
Ved gymnasieundervisningens mangesidighed — den omfatter både hu
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maniora og naturvidenskaberne i videste forstand: biologi, fysik, kemi, mate
matik — har gymnasiasterne udover praktisk dygtiggørelse mulighed for
inspiration, der kan sætte sig spor for resten af livet. Her betyder natur
videnskaben lige så meget som humaniora, ikke mindst i vore dage med
dens fantastiske fremskridt. Bestemmelserne om fag som fysik og matema
tik, biologi og geografi er ikke så gennemskuelige som i de såkaldte humane
fag. Men undervisningen heri er så dybtgående og omfattende, at den kan
blive af gennemgribende betydning for elevernes almindelige opdragelse,
idet den giver dem muligheder for en dyberegående opfattelse af verdens
billedet. Men af ganske særlig betydning er fremmedsprogene. For at sige
det kort: hvert nyt sprog åbner en ny verden. Tænk hvad det vil sige, at
det unge menneske kan klare sig mellem udlændinge — omend nok så
beskedent. Og sprogenes litterære side, som den dyrkes på den nysproglige
linie, rummer de samme muligheder, som er påpeget i danskundervisningen.
Vi må have lov til at sige, at gymnasiasterne — ved de muligheder, der
bydes dem, er et priviligeret folkefærd. Det er en stor gave, De har skæn
ket Deres børn, ved at sætte dem i gymnasiet. Jeg siger ikke, at der ikke
ad anden vej end gennem læsningen kan opleves inspirationer, der har
livsvarighed. Selv skylder jeg inspirationen til mit livs største interesse,
musikken, cn interesse der giver stadig nye inspirationer og stiller stadige
krav til videre udvikling — en oplevelse i barneårene uden for skolen.
Men gymnasiasterne står over for valget mellem talrige muligheder. Og
her kommer det ikke nødvendigvis an på, hvor stor en plads faget har på
timeplanen. Selv læste jeg i de to sidste år i latinskolen tysk i 1 time
ugentlig, først selvanden, sidst alene med læreren! Han var cn redelig
mand. Ikke særlig inspirerende; men der stod noget i teksten (det var
Goethes Faust), der fangede mig og bestemte mit studievalg. En anden
lærer — latinlæreren — kom en dag ganske tilfældigt ind på at skitsere
på tavlen lovmæssigheden i ordenes udvikling gennem tiderne fra sprog
til sprog. Det gik op for mig, at det latinske ord „caput" er identisk,
lyd for lyd, med dansk „hoved". Denne oplevelse bestemte mit sproglige
speciale.
Ingen af disse lærere, heller ikke violinspilleren, min bedstefader for
øvrigt, der inspirerede mig til musikken — optrådte med begejstring eller
fagter eller overtalende. Det var redeligheden hos læreren og tingen selv,
der fangede. Man kan sige til de unge lærere, at betingelsen for at de kan
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fange, er at de har et virkelighedsforhold til de ting, de docerer. Eleverne
har en fin sans for ægthed i alle forhold. Den ungdom, vi har med at gøre
i vore skoler, vil, o: de vågne af dem, forstå og erkende selv. De er ikke
særlig modtagelige for propaganda, og det kan en anden en kun sympatisere
med. Vi bestræber os for at lede dem til selv at tage stilling. Der opstod
under besættelsen en hed diskussion om begrebet karakteropdragelse. Den
højere skole var vist nogenlunde enig om, at en sådan opdragelse just
erhverves gennem det redelige arbejde med emnerne — og dette gælder
ikke alene i studiet på de højere skoler og universiteterne — men det
gælder redeligt arbejde i enhver situation i livet. Det er mig en fryd at
tale med mine slægtninge i Vestjylland, som har et livs slid bag sig, og
lytte til deres kloge bemærkninger i deres karakteristiske dialekt. De er
sandelig ikke studenter. Men den studerende ungdom har de rige horisonters
chance.
Skulle jeg til sidst fremholde et ideal af en studeret mand, en akademi
ker, der har forenet tilbundsgående, fordomsfri, dengang epokegørende
studier med en skøn indstilling til de højeste idealer, der af klogt erkendte
elementer har bygget en livsindstilling op, kan jeg nævne vor verdens
berømte landsmand, den gamle student fra Metropolitanskolen, Nicolaus
Steno (Niels Steenscn) (1638-86). Han var anatom, biolog, geolog og
teolog. Han var oprindelig protestant, men gik over til katolicismen. Niels
Steensen sluttede en tiltrædelsesforelæsning som professor i anatomi 1672
med følgende ord (på latin), der udtrykker hans livsindstilling: „Måtte
det da også behage Eder (o: studenterne) at følge ikke den vejledendes
mund og hånd, men de Guds værkers undere, som nu skal vises. Hvis en
ganske lille del af den mennskelige overflade er så skøn, hvilke skønheder
ville vi da ikke få at se, hvilken henrykkelse ville vi ikke føle, hvis vi
kunne skue sjælen, der har så mange og sindrige midler til rådighed,
og hvis vi kunne skue alle disse tings afhængighed af den årsag, som
kender ah, hvad vi er uvidende om. Skønt er det, som ses, skønnere er det,
som vides, langt det skønneste er det, som ikke vides."
Pulchra quæ videntur,
Pulchriora quæ sciuntur
Pulcherrima quæ ignorantur.
Mon ikke mangen en anatom nu om stunder tænker ligeså — og gør vi
ikke alle det?
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Skolens lærere
Hellner, IU. F., rektor. Geografi i la, Ib, Igm, Igs. Naturhistorie i la, Ib.
Lachmann, Ruth, lektor. Historie i la, Ib, Igm, Igs. Oldtidskundskab i Igm,
Igs. Fransk i Igm, Igs. Dansk i la. Klasselærer for la.
Neumann, Hans, adjunkt, inspektor. Tysk i Igm, Igs. Dansk i la. Gymna
stik i la, Ib, Igm, Igs. Sløjd i la, Ib. Tegning i la, Ib. Klasselærer for
Ib. Boginspektor.
Holm, Sv., adjunkt. Fysik i la, Ib. Fysik og kemi i Igm. Regning og mate
matik i la, Ib. Matematik i Igm. Klasselærer for Igm. Gårdinspektion.
Mordhorst, Lise, adjunkt. Dansk i Igm, Igs. Gymnastik i la, Ib, Igm, Igs.
Håndarbejde i la, Ib. Skrivning i la, Ib. Klasselærer for Igs. Kvindelig
inspektor.
Halt Olsen, Henrik, cand. mag. Engelsk i la, Ib, Igm, Igs. Latin i Igs.
Bibliotekar. Gårdinspektion.
Schousboe, Carl, organist. Sang i la, Ib, Igm, Igs.
Gudmand-Hoyer, Ebbe, cand. theol. Religion i la, Ib, Igm, Igs.
*

Gladsaxe kommunes latinundervisning for IV em og realklasse er lagt
ind under Gladsaxe gymnasium. Undervisningen, der foregår efter normal
skoletid, besørges af skoleinspektør Eigil Christensen og cand. mag. Halt
Olsen.
*

Under rektors sygdom var adjunkt Hans Neumann konstitueret som
rektor i tiden 1. december 1956—1. februar 1957.
❖

Under rektors og lektor Ruth Lachmanns sygeorlov har stud. mag.
Erling Skovbro og stud. mag. N. E. Lænkholm vikarieret. Stud. mag. Erling
Skovbro har i foråret 1957 været lærerkandidat på Gladsaxe gymnasium
og Lyngby statsskole (geografi og naturhistorie).
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x) Eleverne kan hver især vælge, om de vil læse engelsk eller tysk.
-) Gymnasiet har ikke haft sammensang, men til gengæld hyppigere skriftlige prøver.
3) Den ene gymnastiktime om ugen er anvendt til undervisning i svømmebadet.
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Årets arbejde
Religion

la og Ib: Juul-Mortensen og Norrild: Bibelhistorie for mellemskolen.
Forfra indtil Makkabæertiden. Urhistorien. Salmegennemgang.
Igm og Igs: Søren Holm: Religionerne. Primitiv, ægyptisk, babylonisk og
persisk religion. Udtog af tekster fra Det gi. Testamente til illustration af
primitiv religion, profeternes forkyndelse, israelitisk kongeideologi og jødi
ske messiasforventninger.
Dansk

la: Mellemskolens læsebog I ved Jørgensen m. fl. 1955. Øvelsesstykker
i dansk sproglære samt Skriftlig dansk for mellemskolen ved Jensen og
Noesgaard. Heraf grammatik, analyse- og skriveøvelser for I ml. Ludvigsen:
Dansk skoleordbog 1955. Foruden diktater og genfortællinger referatstile
og fristile.
Ib: Læsebog som la. Grammatik i det omfang, som foreslås i Ottar Jen
sen: Dansk grammatik 1956 og Analysestykker 1955. Skriftlige opgaver
som la. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Igm: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, forfra
til Grundtvig med tilsvarende litteraturhistorie efter K. Jensenius: Dansk
litteraturhistorie. Grammatik efter Karlsson: Grammatik for gymn. med en
kelte overspringelser. Hovedværker: Johs. V. Jensen: Udvalgte prosa
stykker. Holberg: Den politiske kandestøber. Oehlenschlæger: Hakon Jarl.
Igs: Samme pensum undtagen hovedværker. Hovedværker: Johs. V.
Jensen: Bræen. Holberg: Erasmus Montanus. Oehlenschlæger: Helge.
Engelsk
la og Ib: Ring Hansen og Mouridsen: English of to day I med enkelte
udeladelser.
Igm: Ring Hansen og Mouridsen: On England and the English. Side
8-24, 36-42, 49-57, 64-73, 87-128, 167-182, 186-225 (alle ind.).
Igs: Tickeil: Appointment with Venus. Monserrat: The Cruel Sea.
Helveg Møller og Herløv: The British Spirit, nr. 2, 3, 6, 11, 12. Dickens:
Dotheboys Hall. Herløv: Engelsk Grammatik. Brier: Engl, stiløvelser for
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gymnasiet. Simonsen og Nedergaard: Engelske realeksamensopgaver. Mouridsen og Nielsen: Engelske studentercksamensopgaver.
Tysk

Igm: Gad: Moderne tyske noveller. Th. Mann: Buddenbrooks ved Wink
ler. Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det mat. gymnasium. Gennemgang
af elementær grammatik med Houken og Stenbjerre: Kapers grammatik som
opslagsbog.
Igs: Gad: Moderne tyske noveller. Hertig m. fl.: Deutsche Poesie. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung. Sigtryggsson: Charakterbilder. Th.
Mann: Buddenbrooks ved Winkler. Rossen m. fl.: Kurzgefasste Grammatik.
Rossen m. fl.: Tyske stiløvelser for gymnasiet. Dietrich Petersen: Tyske
Rca lek sa m e nsopgavc r.
Fransk

Igm og Igs: Grønkjær: Lærebog i fransk for begyndere. Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik. Forskole og læsestykker til side 104 med gram
matik.

Latin
IV cm: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog. Forskolen og stk. I-XXXIII incl.
Igs: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, stk. XXXIV-XLV incl. Caesar:
De bello gallico, liber I capp. I-XII, XV-XXIX incl., liber III. Repetition
af formlæren, syntax efter diktat.

Oldtidskundskab

Igm og Igs: Kragelund: Homers Iliade 1. og 4. samt Odyseen 1. hefte.
Bundgaard: Den græske kunsts historie. Iliaden 1. og 24. sang, Odyseen
6.-9. sang vers 39 og 11. sang. Resten af de homeriske digte gennemgået
kursorisk. Kretisk-mykcnsk kunst. Det græske tempel. Hovedværker i græsk
skulptur.
Historie

la og Ib: Buchreitz og Rosing: Historie for mellemskolen I. Oldtid og
middelalder til korstogstiden.
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Igm og Igs: Erik Lund: Verdenshistorie. Fussing m. fl.: Billeder til
oldtidens historie og kultur. Kierkegaard og Winding: Nordens historie.
Vort folks historie i billeder ved Hans Jensen. Tidsskriftet „Tidens Stem
me". Oldtidens og middelalderens historie til 13. årh.

Geografi
la og Ib: C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I: Indledning,
Tyskland, Benelux-landene, De britiske Øer, Frankrig, Alperne og Schweiz.
Forskellige kortøvelser.
Igm: Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiet I: Forfra til klimaog plantebælter. Arbejde med målebordsblade og ekskursion til FaxeStevns.
Igs: Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. Forfra til kli
matologi. Ekskursion til Faxe-Stevns.

Naturhistorie

la og Ib: Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I. Rasmussen
og Simonsen: Lille flora. Plantebestemmelser. Stockmarr og Bøving Peter
sen: Zoologi for mellemskolen I: pattedyr og spurvefugle. Besøg i Zoolo
gisk Have.
Fysik-kemi

la og Ib: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: Forfra til magnetisme.
Igm: Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I. 16 fysiske øvelser. E.
Rancke Madsen: Lærebog i kemi: side 1 til 86.
Regning og Matematik
la og Ib: C. C. Andersen m. fl.: Regning og aritmetik for mellemskolen I.
Igm: Pihl og Rubinstein: Lærebog i matematik I. Erlang: Fircifrede
logaritmetavler, udg. C. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

Skrivning
la og Ib: Alfabetet gennemgået og indøvet med tilhørende ord og sæt
ninger efter Herman Larsens system.
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Tegning

la og Ib: Frihåndstegninger af simple brugsgenstande (blyant), farve
lægning med farvestifter, lettere perspektivtegning, såvel indendørs som
udendørs. Friarbejder: linoleumstryk, kludeklip og fantasitegninger.
•W
Indøvelse af salmer og sange til brug ved morgensang. I Ig desuden
undervisning i musikkundskab med demonstrationer på klaver og bånd
optager. Indøvelse af en kantate for 4-stcmmigt kor.
Håndarbejde
la og Ib: Strømpe med mønster i to farver. Kilehæl og stjernetå. Pude
stykke med hulsøm, væversyning og korssting, syet på etamine med to
farver.

Sløjd

la og Ib: Træsløjd: Savning, snitning, stikning og boring samt farvning
med anilin. Metalsløjd: Klipning, bukning, filning, formning ved bank
ning, boring og nitning.
Legemsøvelser

la og Ib drenge: Svømning hele året, bryst- og rygsvømning samt flyd
ning. I sommerhalvåret boldspil udendørs, rund- og langbold. I vinter
halvåret gymnastik og lege.
la og Ib piger: Svømning hele året, bryst- og rygsvømning. I sommer
halvåret boldtræning med lille bold og specialøvelser til langbold. I vin
terhalvåret gymnastik med mange tropsøvelser.
Igm og Igs drenge: Svømning hele året, bryst- og rygsvømning, flydning
og forøvelser til brystcrawl. I sommerhalvåret boldspil udendørs, langbold
og basketball. I vinterhalvåret gymnastik samt basket- og volleyball.
Igm og Igs. piger: Svømning hele året. I sommerhalvåret boldspil uden
dørs, langbold, volley-og basketball. I vinterhalvåret gymnastik.
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Skolens elever
la
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1314.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ib
Anne Lise Bierrings, 20.6.44.
Per Age Brandt, 26. 4. 44.
Dorte Buttenschøn, 10.4.44.
Per Langsøe Christensen, 30. 8. 45.
Claus Fjeldgård, 12. 7. 44.
Karen Linda Gregersen, 5. 4. 44.
Ole Lindskov Hansen, 8.11.44.
Jens Holmberg-Pedersen, 12.2.45.
Annelise Jensen, 21.2.45.
Steen Jorgensen, 9. 12.44.
Kate Larsen, 24.1.44.
Lene Larsen, 29.7.43.
Niels-Henrik Lund, 15.4.45.
Jette Eg Løkkegaard, 2. 2. 44.
Sven Birger Møller-Nielsen, 23-9.43.
Susanne Nakskov Meyer, 15.12.44.
Marianne Tuk Nielsen, 31.7.44.
Per Høgh Olesen, 23-3-44.
Dorthe Olsen, 31.10.44.
Hanne With Paulsen, 18.5.43.
Bente Nybye Pedersen, 11. 11.43.
Teddy Petersen, 16. 9- 44.
Birte Rasmussen, 12. 10.44.
Steen Rostrup, 8. 10. 44.
Jytte Majgaard Sørensen, 7.12.44.
Lone Ottendall Sørensen, 1.7.43.
Mogens Langkilde Sørensen, 20.4.43.
Lene Maimu Østergård, 24. 7. 44.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Igm

Igs

1.
2.
34.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
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Mogens Lund Anbro, 24.8.40.
Hans Peter Barsøe, 14. 12.40.
Bent Bjørntoft, 10.12. 38.
Jan Erichsen, 9. 3. 40.
Jens Ludvig Giesmann, 31-3.40.
Kirsten Aagaard Hansen, 27.11.40.
Hanne Hass, 20. 4. 40.
Erik Hoffmann, 23- 4. 39.

Elin Alstrom, 21.5.44.
Finn Bachmann Andersen, 25.7.44.
Jan Bernth Andersen, 2. 10. 43Liselotte Andersen, 4. 3. 44.
Ole Monty Andersen, 2. 2. 45.
Bodil Bretler, 7. 12. 44.
Birgit Christensen, 24.1.44.
Tom Christensen, 25. 8. 43.
Kirsten Ringstad Funder, 15.8.43.
Grethe Meinertz Graff, 1.2.43Elsebeth Hansen, 8.1.44.
Ulla Fritz Hansen, 17.11.43.
Peter Helmer Henriksen, 9-9-44.
Preben Anton Jensen, 19. 8. 44.
Lisbeth Krog, 26.4.44.
Kirsten Lichtenberg, 15.5.44.
Flemming Krøyer List, 8. 5. 43.
Kirsten Mahlert, 5. 4. 44.
Jan Birger Løvgren Madsen, 2. 5. 44.
Klavs Krusell Møller, 22. 7. 44.
Hanne Julin Nielsen, 23.2.44.
Jette Hermann Nielsen, 20. 5. 44.
Lone Olsson, 23-6.44.
Hanne Vibeke Pedersen, 16. 1.44.
Tom Petersen, 23.10.45.
Torsten Erik Rasmussen, 29- 6.44.
Vibeke Schmidt, 8.7.44.
Kristine Cecilie Svensson, 22. 11.43.
Hans Overgård Thygesen, 4. 5. 44.

Lise Bruun, 1. 10. 39.
Laila Djernum, 9.4.41.
Thomas Peter Funder, 8. 9- 39.
Anders Gjerløv-Christensen,
20. 11. 39.
5. Lars Halkjær-Larsen, 23.12.40.
6. Kæth Ingeborg Heerwagen, 19. 2. 40.
7. Per Jensen, 13- 1.40.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Anders Bechmann Jensen, 28. 7. 40.
Lilan Jegstrup Jensen, 30. 6. 40.
Niels Ringe Jorgensen, 26. 11. 38.
Elisabeth Kirk Larsen, 17.9-40.
Inge Gjetting Michelsen, 14.2.41.
Bente Mortensen, 26. 9. 40.
Erik Kasper Nielsen, 29- 11.40.
Jes Lægaard Nielsen, 6. 9- 40.
Ole Schiermer Nielsen, 10. 1. 40.
Henrik Nyborg, 1. 5. 39.
Erik Præstegaard, 19- 6. 40.
Peter Rordam, 7. 7. 40.
Ivars Silis, 1.12. 40.
Leif Szomlaiski, 1.3.41.
Jorgen Sonderberg, 6.1.41.
Ernst Wahlgreen, 11.4.40.
Leif Winther, 1.3.40.
Henrik Vogel, 27. 2. 39.
Jens Ole Østergård, 24.1.41.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ida Jorgensen, 24. 12.40.
Vagn Sigurd Pedersen, 18. 4. 40.
Eva Maria Pescettini, 30. 6. 40.
Birte Rasmussen, 1.5.41.
Olav Elvang Rasmussen, 29-3.39.
Ingelise Wagner Ronsfeldt, 28.7.40.
Alice Simonsen, 9.1.41.
Ole Raben Smidt, 13-2.40.
Birte Isholm Svendsen, 3- 8. 40.
Kay Aabye, 15.9.40.

Udgåede elever i skoleåret 1956/57: Lone
Dyrge, la, Evan Salholm, la, og Kirsten
Jakobsen, Igs.

Elevråd
I årets løb er indført elevråd. Følgende elever er af kammeraterne valgt
som elevrådsmedlemmer:
la: Per Åge Brandt
Ib: Torsten Rasmussen
Igm: Erik Hoffmann
Igs: Olav Elvang Rasmussen
Olav Elvang Rasmussen er elevrådets formand.

Gymnasieforeningen
Gladsaxe Gymnasiums Gymnasieforening (G.G.G.) blev stiftet 31. oktober
1956 og har til formål at „samle gymnasiasterne på Gladsaxe Gymnasium
til foredrag, diskussioner og sammenkomster på bred basis og derved styrke
kammeratskabet og forståelsen mellem foreningens medlemmer".
Set i relation til, at vi kun er 45 gymnasiaster, der alle er medlemmer,
synes det første år at være forløbet tilfredsstillende.
Der har været afholdt to foredragsaftener. Professor, dr. oecon. Poul
Nyboe Andersen har talt om hjælpen til de underudviklede lande og muse
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umsinspektør, dr. phil. Troels-Smith om det gamle Grønland. Desuden har
der været arrangeret to filmsaftener med film fra Den amerikanske Am
bassade og Statens Filmcentral.
Kammeratskabet og sammenholdet er blevet styrket ved forskellige fester
og hyggeaftener. Den 30. april holdtes et vårbal med fakkeltog, og vi
håber, at denne fest vil kunne gentages hvert år og blive en af skolens faste
traditioner.
Det første år for G.G.G. synes at love godt for fremtiden. Forhåbentlig
vil medlemstallet stige, så at gymnasieforeningen kan binde an med flere
og større opgaver.
Ole Sch. Nielsen.
Igm.

Af skolens dagbog
13. august 1956: Skolen begyndte. Lærere, elever og enkelte forældre
samledes i sangsalen til en lille højtidelighed. Rektor og skoledirektør
Thorkild Hansen talte.
22. august: Samlet skoleudflugt til Hillerød med besøg på Frederiksborg
slot med indledningsforedrag af museumsinspektør Jørgen Paulsen.
12. september: Forældremøde. Ca. 200 forældre var mødt. Rektor talte
om skolen og dens arbejde. Forevisning af skolekomplekset.
14. september: Gladsaxe kommunes skoleidrætsdag. Gymnasiet deltog
denne gang kun som tilskuere.
24. oktober: FN.-dag. Skolen hørte samlet skoleradioens udsendelse.
30. oktober: Nordens dag. Dagen markeredes ved morgensangen.
31. oktober: Gymnasieforeningen („G.G.G.") holdt stiftelsesfest, hvortil
også lærerne var indbudt.
10. november: Undervisningsinspektørens faglige medhjælper i fysik og
kemi, lektor Due, besøgte skolen.
22. december: Juleafslutning i sangsalen. Adjunkt Neumann talte.
22. februar 1957: Undervisningsinspektørens faglige medhjælper i en
gelsk, lektor Oscar Nielsen, besøgte skolen.
1. marts: Skolekoncert for mellemskolens elever på Marielyst skole og
bl. a. for gymnasiets elever på Mørkhøj skole med medvirken af symfoni
orkester og cellisten Asger Lund Christiansen.
16. marts: Skolebal.
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26. marts: Forældremøde. Undervisningsinspektør, dr. phil. A. Højberg
Christensen talte om „Værdier i gymnasiearbejdet".
11. april: I mellem i Zoologisk Have med stud. mag. Erling Skovbro.
Et drengehold og et pigehold fra gymnasiet har i foråret deltaget i de
københavnske gymnasieskolers træningsturnering i basketball.
Elever fra alle klasser har deltaget i Skolebios og Skolescenens forestil
linger og har overværet flg. forestillinger: „Hellig Trekongersaften", „Du
kan ikke ta’ det med dig" og „En tjener, to herrer".

Gaver
Skolen bringer en tak for følgende gaver:
Lektor Arne Larsen, Rønne Statsskole: En samling bornholmske mineraler
og bjergarter.
Mineralogisk Museum: En mineral- og bjergartssamling.
Det statistiske Departement: Forskellige af departementets publikationer
vedrørende erhvervstællinger, folketællinger og folketingsvalg.
Den danske Stenindustri: Klassesæt af „Sten og deres anvendelse" og
„Stenene i vore gamle bygninger".
Den amerikanske Ambassade: Klassesæt af „USA — its Geography and
Growth" og „The USA — its Land, its People and its Industries".
Rønne Statsskole: Ældre årgange af „Meddelelser angående de højere
Almenskoler i Danmark" og „Vor Ungdom".
Lektor Ruth Lachmann: Diverse bøger til biblioteket.
Danmarks Geologiske Undersøgelser: Geologiske kort og bøger.
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Ordensregler
1. Skolen begynder normalt kl. 8. Eleverne stiller op ved deres blok, når
det ringer, og de bliver derefter taget ind af den inspektionshavende
lærer. Elever, der kommer for sent af lovlig grund, foreviser meddelelsesbogen med hjemmets bemærkning derom til rektor.
2. Cykling til og fra skolen kan tillades i det omfang, skolen bestemmer.
Cyklerne anbringes aflåsede i cykelstativerne. Cykling på skolens område
er forbudt.
3. Ophold i klasseværelser, faglokaler, på gange og trapper må ikke finde
sted, hverken i frikvartererne eller efter skoletid, uden særlig tilladelse.
Støjende adfærd samt løben på gangene er forbudt.
Toiletterne inde i skolebygningen må ikke benyttes af eleverne, der
henvises til gårdtoiletterne.
Enhver skade på materiel, som sker forsætlig eller ved uagtsomhed,
kan forlanges erstattet.
4. I skoletiden må skolens område ikke forlades uden tilladelse af den
inspektionshavende lærer. Tilladelse til at gå hjem i frikvarter eller
fritime kan kun gives efter hjemmets anmodning.
5. Indsamlinger og handel mellem eleverne indbyrdes må ikke finde sted.
6. Flasker må ikke medbringes på legepladsen. Madpapir lægges i papir
kasserne.
7. Dolke (skedeknive) og lign, må ikke medtages på skolen. Farlig leg
(f. eks. skydning med elastikker og snebolde) er forbudt.
8. Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager som muligt.
Ingen værdisagcr i overtøj ! Det anbefales at have navn i taske, penalhus
og overtøj.
9. Meddelelsesbogen, som eleverne bør have med i skole hver dag, tjener
til meddelelsesmiddel mellem hjem og skole. Heri skrives bl. a. hjemmets
anmodninger og meddelelser.

Ordensdukse
1. Klasselæreren vælger skiftevis mellem klassens elever to ordensdukse,
hvoraf i hvert fald én bliver i klassen i frikvarteret.
2. Ordensduksen sørger efter lærerens nærmere ordre for, at alt er i orden
og på rede hånd ved hver undervisningstimes begyndelse. Enhver be
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skadigelse af skolens ejendele eller anden uorden meldes straks til klasse
læreren.

Forsømmelser m. m.
1. Når en elev har forsømt skolen på grund af sygdom, skal meddelelsesbogen forevises den første dag efter forsømmelsesperioden med angivelse
af forsømmelsens årsag og varighed.
2. Ved sygdom af længere varighed og især ved smitsomme sygdomme
anmoder skolen om skriftlig eller telefonisk meddelelse senest 3. dagen.
3. I ganske specielle tilfælde kan en elev undtagelsesvis få rektors tilladelse
til at forsømme skolen. Hjemmets skriftlige anmodning med angivelse
af årsagen til ønsket må da foreligge senest dagen forud. Det henstilles
dog, at ærinder til byen, besøg og lign, henlægges til fridagene, så alle
unødvendige forsømmelser kan undgås.
4. Anmodning om fritagelse for legemsøvelser for en kortere periode frem
sættes til gymnastiklæreren gennem meddelelsesbogen. Fritagelse for en
længere periode (mere end en uge) kræver lægeattest, som udleveres af
gymnastiklæreren.

Skolebøger
1. Eleverne kan låne bøger af gymnasiets bogdepot. Alle bøger udleveres
på skolen i begyndelsen af skoleåret og afleveres efter nærmere med
delelse.
2. Mellemskolen skal aflevere alle de bøger, der ikke skal benyttes i den
følgende klasse, medens gymnasieklasserne beholder alle bøgerne (und
tagen til de fag, der afsluttes i II g.) indtil overstået studentereksamen.
Efter mellemskole-, real- og studentereksamen afleveres samtlige bøger
på skolen med en nøjagtig fortegnelse over bøgerne.
3. Bøgerne bor behandles omhyggeligt og forsynes med bind og navn. Der
må ikke tegnes, males eller noteres i bøgerne uden lærerens anvisning.
Bortkomne og ødelagte bøger må erstattes af eleven.
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Konfirmationsforberedelse
Det henstilles til elevernes forældre at lade de elever, der skal konfirme
res i kirkerne, søge præsterne for konfirmationsforberedelse i vinterhalv
året, medens børnene går i 2. em. For dette klassetrin vil skolen forsøge
at lægge undervisningen således til rette i forhold til konfirmationsforbere
delsen, at begge dele kan afvikles på en rimelig måde.
Børnene kan udmærket modtage konfirmationsforberedelsen på dette
klassetrin, selv om forældrene ønsker, at selve konfirmationen først skal
finde sted på et senere tidspunkt.
Hvis særlige forhold skulle gøre det påkrævet for hjemmet at ønske en
anden ordning end ovennævnte, henstilles til forældrene i god tid at tale
med skole og kirke herom.
Inmeldelse til konfirmationsforberedelsen sker normalt til vedkommende
distriktspræst i den sidste hele uge af oktober. Dåbsattest medbringes.

Årsprøver m. m.
For mellemskolens vedkommende følger gymnasiet de øvrige kommunale
skolers plan m. h. t. skriftlige og mundtlige årsprøver samt fremlæggelse af
elevarbejder. Planen er i år således:
Skriftlig årsprøve afholdes tirsdag den 28. maj og onsdag den 29. maj.
Mundtlig årsprøve afholdes ikke i I mellemskoleklasserne, men i stedet
gives der forældrene lejlighed til onsdag den 19. juni og torsdag den 20.
juni at overvære den almindelige undervisning. Der vil gennem børnene
blive givet forældrene nærmere besked om fag og klokkeslet.
Udstilling af elevarbejder arrangeres tirsdag den 18. juni i sangsalen og
vil være tilgængelig for alle interesserede fra kl. 17-20.
For gymnasieklasserne udarbejdes et særligt årsprøveskema.

*
Lørdag den 22. juni holdes afslutning i sangsalen kl. 9. Sommerferien
begynder søndag den 23. juni. Det nye skoleår begynder mandag den 12.
august kl. 10. Eleverne samles i sangsalen.
Søborg, 1. maj 1957.
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JFL F. Hellner.

Skolepr.

Gladsaxe gymnasium

1957.
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