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Den 1. februar 1951 samledes lærere og elever i lovsangssalen, hvor
rektor udtalte:
„Et sorgens budskab har jeg at bringe kolleger og elever i dag. En af
gymnasiets ældste lærere, Peter Bringfelt, er i går død efter længere tids
tiltagende sygdom. Jeg tror, de fleste af hans elever og kolleger igennem
de sidste par år var klar over, at lærer Bringfelt ofte havde store vanske
ligheder at overvinde for helbredsmæssigt at kunne gennemføre sit daglige
arbejde. Men pligtopfyldende, som han hele sit liv har været, opbod han
alle sine kræfter for ikke at svigte sin skole og sin gerning.
Den 1. august 1917 blev lærer Bringfelt ansat ved Næstved kommunale
skolevæsen og har således virket omtrent 34 år i Næstved. Ved eksamens
skolen har han undervist i mere end 20 år. Det er vel vanskeligt for
eleverne i dag at forestille sig hr. Bringfelt som en livsglad, spændstig og
sportstrænet lærer, som blandt andet ydede en stor indsats som gymna
stiklærer. Men således var det. Også på andre områder fik skolen og dens
ungdom gavn af hans store viden og belæsthed. Det var intet tilfælde, at
lærer Bringfeldt i mange år — ja lige til sin død — blev en af skolens
bedste geografilærere, levende interesseret som han var i fremmede folk
og lande. Fra sine mange udenlandsrejser i de yngre år hjembragte han
indtryk og studiemateriale, som han forstod at udnytte i sin daglige
undervisning til glæde og berigelse for sine elever.

Når I elever i dag mindes ham som en lidt træt og undertiden humør
forladt lærer, da beder jeg jer tænke på, at han gennem de seneste år
måtte føre en daglig kamp for at overvinde en legemlig skrøbelighed,
som desværre voksede fra dag til dag og kort før jul tvang ham til at
søge det sygeleje, som han ikke mere skulle rejse sig fra. Blandt lærerne
vil Peter Bringfelt altid blive mindet som den hjælpsomme og loyale
kollega, der trods sine bekymringer dog stadig kunne bevare sit humør
blandt kollegerne og glæde sig over at være sammen med dem.
En af Næstved Gymnasiums trofaste medarbejdere er gået bort. Vi vil
bevare mindet om ham i ære og taknemmelighed.“

Skolen har endvidere haft den sorg at miste en af sine elever i gym
nasiet. Den 24. oktober 1950 døde Poul Erik Hemsen, I ns., pludselig uden
forudgående sygdom. Lærere og elever samledes i lovsangssalen, hvor
rektor holdt en mindetale for Poul Erik. Han var en velbegavet og dygtig
elev, som lærere og kammerater satte pris på, og det gik alle nær, at
denne stille og beskedne elev så brat blev kaldt bort. Trods den korte tid,
han var elev i Næstved Gymnasium, vil hans minde blive bevaret blandt
hans lærere og kammerater.

I. Næstved Gymnasium.
a. Almindelige oplysninger.
Næstved Gymnasium er en fuldstændig højere almenskole omfattende
en fireårig mellemskole, en etårig realklasse og et treårigt gymnasium
med en nysproglig og en matematisk-naturvidenskabelig retning. Skolen
er også oplandsskole og modtager — for så vidt pladsforholdene tillader
det — gerne udenbys elever.
Ethvert barn, der har bestået optagelsesprøven, kan optages som elev.
Børn hjemmehørende i Næstved kommune betaler ingen skolepenge, lige
som de modtager alt undervisningsmateriel gratis. Udenbys elevei' betaler
f. t. i skolepenge i mellemskolen og realklassen 15 kr. mdl., i gymnasiet
22 kr. mdl. Derudover betales en af byrådet fastsat årlig afgift for lån
af bøger og andet undervisningsmateriel, f. t. henholdsvis 2 kr. og 3 kr.
mdl. Skolepenge og bogafgift betales i 10 månedlige rater å 30 kr. i gym
nasieklasserne og 20,40 kr. i real- og mellemskoleklasserne. Opkrævnin
gen finder sted i månederne september—juni.
I h. t. undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. marts 1951
er gebyrerne til staten for indmeldelse til eksamen for tiden fastsat til 24
kr. pr. elev for studentereksamen, 16 kr. for realeksamen og 8 kr. for
mellemskoleeksamen. Denne bestemmelse gælder både for indenbys og
udenbys elever.
Skolen gør hjemmene opmærksom på, at timeplanen for 3. mellem
skoleklasse er lagt med henblik på, at konfirmationsforberedelsen foregår
i denne klasse. Præstegang på ethvert andet klassetrin må derfor absolut
frarådes.
b. Optagelse.
Optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse finder regelmæssigt sted i
maj, mens optagelsesprøven til 1. gymnasieklasse normalt foregår efter
eksamen og årsprøven i slutningen af juni.
For at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleverne bestå en op
tagelsesprøve, hvortil de vigtigste krav i h. t. kgl. anordning af 19. juni
1903 er:
1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og forstan
dig oplæsning af et stykke prosa; desuden skal han (hun) prøves i oplæs4

ning af et stykke ulæst, fortællende prosa, som efter indhold og sprogform
må antages at ligge indenfor hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og
vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet ved
eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad han har læst, og vise,
at han forstår det. Han må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig for
tællende digte og være i stand til at gøre rede for deres indhold samt i det
hele vise, at han har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste
skal eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde
hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres
bøjning.
2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i retskrivningen kunne
skrive et i omfang passende stykke, som dikteres langsomt for ham
med angivelse af skilletegnene, og som ikke indeholder sjældne ord eller
ordforbindelser. Fremdeles må han være nogenlunde indøvet i at kunne
gengive i skrift et ham fortalt eller langsomt forelæst fortællende stykke,
som ikke er synderlig langt, og hvis sætningsbygning og indhold er let
fatteligt.
3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven må
kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i at løse opgaver
i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte hele tal samt kunne
anvende disse regningsarter på simple opgaver i reguladetri. Han må
endvidere have kendskab til brøksbegrebet i almindelighed og kunne ad
dere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende decimal'betegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af decimalbrøker
samt multiplicere sådanne med en hel multiplikator og dividere den med
en hel divisor. Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med
mindre tal.
Hvis eleven ikke i alt væsentligt fyldestgør de ovenfor opstillede krav
i dansk og regning, skal der nægtes ham optagelse (cirkulære af 22. juni
1903).
For udenbys elever ønsker skolen en udtalelse fra barnets hidtidige
skole.
Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) underskriver en
erklæring om, at det er hensigten at lade eleven gennemgå alle mellem
skolens klasser. En elev, som afbryder sin skolegang før mellemskole
eksamen, ville være bedst tjent med at være forblevet i folkeskolen, da
mellemskolens læsestof danner et samlet hele.
En elev i mellemskolen må ikke have byplads eller andet lønnet hverv.
Mindstealderen for optagelse er normalt 11 år.
Ordinært bør en elev begynde i første mellemskoleklasse. Møder en
elev imidlertid til optagelse i anden mellemskoleklasse, må vedkommende
gennem en indgående prøve godtgøre, at han eller hun i eet og alt er på
højde med klassen.
Mellemskolen er en barneskole, og det kan anbefales forældre at sætte
ethvert barn med gode evner i mellemskolen. Med de krav, samfundet nu
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stiller til den enkelte, har så at sige enhver brug for de kundskaber,
mellemskolen meddeler sine elever.
I gymnasiet er kravene derimod meget betydelige. For at kunne følge
ined i gymnasieundervisningen må eleven både være flittig, moden og vel
begavet.
I første gymnasieklasse optages elever, som på en tilfredsstillende
måde har bestået mellemskole-, real- eller aim. forberedelseseksamen.
Udenbys elever skal desuden gennemgå en optagelsesprøve, hvis art og
omfang i hvert enkelt tilfælde fastsættes af skolen. Elever med aim. for
beredelseseksamen vil blive prøvet i svensk og kemi i et pensum som det,
der læses i mellemskolen. Elever, som søger optagelse i det nysproglige
gymnasium, skal have bestået mellemskolens latinprøve.
Studentereksamen, giver adgang til at studere ved universiteterne og
indstille sig til deres eksaminer. Desuden er gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linie den bedste forskole til Danmarks tekniske Højskole,
Landbohøjskolen, Officersskolen, Tandlægeskolen, Farmeceutisk Lære
anstalt, Akademisk Arkitektskole o. s. v.
I stigende grad bliver gymnasiet imidlertid søgt af elever, som gen
nem studentereksamen vil afrunde deres skoleuddannelse, og det bliver
mere og mere almindeligt, at erhvervslivets folk har studentereksamen.
Særlig den nysproglige studentereksamen med sine store krav både i
skriftlig og mundtlig engelsk og tysk vil her være af betydning.
Realeksatnen kræves ved ansættelse på en række private kontorer og i
etaterne (Post- og Telegrafvæsenet kræver realeksamen med fransk).

II. Afgangsprøverne i maj-juni 1950.
Studentereksamen.
III g ns.
Bolette Berg, grosserer E. Trock-Jansen, Bækkeskov ...........
Kirsten Bonde, stadsskoleinspektør B............................................
Knud O. Christoffersen, gårdejer C., Kagstrup ........................
Grethe Dithmer, bryggeridirektør D., Herlufsholm ................
Svend E. Jacobsen, gårdejer J., Tyvelse .....................................
Else Jensen, typograf J......................................................................
Lis Jensen, restauratør J., Præstø ..................................................
Alice Flindt-Jonassen, kontorchef J................................................
Hugo Jørgensen, købmand Chr. E. J.............................................
Birthe Laursen, førstelærer L., Bøgesø .....................................
Birthe Wedel Nielsen, papirarbejder N........................................
Minna Pedersen, fabrikant P.............................................................
Johannes Qwist, værkfører Q.............................................................
Marianne Rainals, fabriksdirektør R., Herlufsholm ................
Lise Trock-Jansen, grosserer E. T.-J., Bækkeskov ................
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mg
g-jmg-|
g-|mg-|g-{mgmg
g+
mg-?
mg-?
mg-?
mg
mg
mg-?

13,99
12,90
14,26
12,50
14,22
12,84
14,25
13,72
12,72
13,11
13,36
13,26
13,94
13,93
13,54

III g nm.
Lis Äboe, læge Ä. ...............................................................................
Birte Andersen, savværksejer A.....................................................
Poul Andersen, gårdejer A., Alslev .............................................
Jørgen Arum, stationsforstander A., Sandved ........................
Torben Buchholtz-Nielsen, ritmester B.-N....................................
Aage Bødtcher, forretningsfører B.................................................
Emmy Falch, smedemester F.............................................................
Ebbe Jacobsen, gårdejer J., Torpe ..................................................
Annelise Jensen, møbelhandler J., Præstø .................................
Asger Olsen, gårdejer O., Vetterslev .............................................
Lis Overgaard-Madsen, forretningsfører O.-M..............................
Aksel Petersen, gårdejer P., Spjellerup ..................................
Helga Rasmussen, ingeniør R.............................................................
Jørgen Stougaard, inspektør S.........................................................
Hans Chr. Sørensen, cyklehandler S. .............................................

rng
g-jg-|g-jmg-?
g-jmg-?
mg
mg
mg-?
mg img
g-jmg-|ug-?-

14,09
12,80
12,80
12,48
13.27
12,84
13,17
14,11
13,87
13,60
14,20
14,00
12,41
14,35
14,61

Realeksamen.
R a.
Grethe Andersen, købmand A............................................................. mg-?- 13,56
Jørgen Brask, ingeniør B.................................................................. mg 14,04
Sven Brun Christensen, toldvagtmester C....................................
g 12,21
Biddy Christensen, slagteriarbejder C............................................ mg-? 13,13
Poul Christiansen, enelærer C., Holløse ..................................... mg
13,79
Peter Dithmer, bryggeridirektør D., Herlufsholm .................... mg-? 13,17
Erna Halnæs, mester H...................................................................... rng-? 13,08
Rita Lund, typograf L.......................................................................... mg-|- 14,36
Børge Madsen, tømrer M.................................................................. rng
13,75
Sven Mikkelsen, forretningsbestyrer M........................................ mg-?- 13,64
Finn Mortensen, landpostbud M, ..........................................................
g |12,81
Kirsten Nielsen, distriktsmontør N................................................... mg-? 13,39
Anne Niemann, kunstmaler N., Bøgesø ....................................... mg-? 13,35
Inge Olsen, laboratoriemester O......................................................... mg-? 13,39
Benny Pedersen, fru P.......................................................................... rng-?- 13,47
Grethe Poulsen, maskinarbejder P................................................. mg-? 13,57
Tove Sørensen, arbejdsmand S......................................................... mg-|- 14,31

R b.
Annelise Ditlevsen, skolebetjent D.................................................
Jørgen Hansen, repræsentant H.....................................................
Poul Hansen, papirarbejder H.........................................................
Tage Hansen, fabrikant H..................................................................
Kurt Hemmingsen, fyrbøder H.........................................................
Gunnar Holbøll, overlæge H..............................................................
Hans Helge Jørgensen, skræddermester J....................................

mg-?
mg-?
mg
mg-?
rng-(
mg-?g-j-

13,60
13,47
13,85
13,29
14.49
13,14
12,92
7

Otto Jørgensen, skræddermester J.................................................
Niels Kristiansen, klejnsmedemester K. .....................................
Elsebeth Larsen, typograf L.............................................................
Poul Pedersen, forpagter P., Vejløgaard .....................................
Ebba Ingemann Pedersen, medhjælper fru P.............................
Lissi Pedersen, værkfører P..............................................................
Oluf Poulsen, konsul P., Budapest ..................................................
Ellen Rosenkvist, værkfører R., Herlufsholm ............................
Ulf Storgaard, murermester S.........................................................
Inge Thomsen, kæmner T..................................................................

g+
nig-?mg
mg-?
mg-?
mg-?
mg
mg-?
mg
mg?-

12,86
13,50
13,68
13,50
13,41
13,22
13,68
13,03
13,82
13,39

Melleinskoleeksanien.
4. a.
Helene Aamand-Jensen, rentrice A.-J............................................
Kirsten Aaris-Larsen, glarmester A.-L........................................
Else Marie Andersen, repræsentant A. .........................................
Grete Andersen, depotejer A.............................................................
Jytte Arnberg, godsekspeditør A.....................................................
Henny Arum, stationsforstander A., Sandved ............................
Henning Carl, vognmand C., Tappernøje .....................................
Birte Davidsen, købmand D., Karrebækstorp ............................
Anna Marie Hansen, gårdejer H., Næstelsø .................................
Vivi Hansen, fru H...............................................................................
Kai Hemmingsen, disponent H.........................................................
Niels Otto Jensen, købmand J., Sandved .....................................
Alf Jönsson, lektor J..............................................................................
Bent Jørgensen, centralbestyrer J., Brandelev ........................
Erik Bang Jørgensen, købmand J....................................................
Birte Kristensen, skomagermester K.............................................
Jørgen Larsen, maskinarbejder L.....................................................
Erhard Nielsen, glasværksarbejder N............................................
Grethe Olsen, gårdejer O., Basnæs .............................................
Svend Petersen, gartner P..................................................................
Annelise Poulsen, papirarbejder P....................................................
Søren Ravn, tømmerhandler R., Herlufsholm ............................
Lise Staal, kalkulator S......................................................................

mg-|mg-?
mg
g-|mg
mg
mg
mg-?
mg-?
mg
mg
mg
mg
mg-?mg }
mg-?
mg-?
mg-{
mg
mg
mg
mg-?g-f-

14.25
13,10
14,16
12.78
14,23
13,76
13,95
13,26
13,24
13,81
13,67
13,70
13,83
13.39
14,33
13,29
13,32
14,32
13,81
13,82
14,14
13,05
12,99

4. b.
Christian Carstensen, cyklehandler C............................................
Ole Christensen, arkitekt C..............................................................
Birte Corfixen, havnearbejder C.....................................................
Else Glenning, læge Christiansen ..................................................
Grethe Hansen, kunsthandler H......................................................
Hugo Jacobsen, elektromekaniker J................................................
Anne Jansen, oberstløjtnant J.........................................................
Hugo Jensen, handelsgartner J.........................................................

mg-?
mg |
mg-?
mg
g-|mg
mg
mg-?

13,36
14,20
13,07
14.14
12,91
13,67
14,07
13,54
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Palle Johansen, journalist J..............................................................
Nina Jørgensen, klejnsmedemester J.............................................
Doris Kristensen, privatchauffør C. ..............................................
Inge Madsen, depotejer M..................................................................
John Madsen, fragtmand M..............................................................
Ole Michaelsen, amtsfuldmægtig M................................................
Bolette Nielsen, tandlæge N..............................................................
Poul Erik Petersen, chauffør P.........................................................
John Rasmussen, papirarbejder R.................................................
Birgit Schon, tjener S..........................................................................
’ Mette Sonne, gymnasielærer S.........................................................
Flemming Staal, civilingeniør S.........................................................
Hanne Wedell-Wedellsborg, jernbanedirektør, Præstø ...........
Karen Ørum, amtsvejassistent 0.....................................................

mg
mg-?
mg
mg-?
g+
mg?
mg
mg?
mg
mg
mg-}mg?
mg-}mg

14,14
13,48
13,85
13,53
12,58
13,60
14,00
13,39
13,83
13,91
14,37
13,42
14,23
14,05

4. c.
Gerd Aage, landsretssagfører A..................................................... mg-| 14,39
Torben Christensen, opsynsmand C................................................ mg?- 13,66
Bent Conrad, arbejdsmand Madsen ............................................. mg
13,80
Wiggo Fischer-Rasmussen, amtsvejinspkt. F.-R., Herlufsholm mg-|- 14,25
Birthe Levin Hansen, konsulent H.................................................
g } 12,40
Kirsten Hansen, frisørmester H., .................................................. mg-^ 13,20
Hans Jakobsen, maskinfabrikant J................................................. mg? 13,63
Elsemarie Jensen, tømrer J.................................................................
g-| 12,97
Poul Mortensen, havneassistent M.................................................
g
12,24
Helmer Nielsen, forretningsbestyrer N........................................ mg-? 13,37
Rita Nielsen, chauffør N...................................................................... mg | 14,39
Anne-Lise Olsen, vognmand O......................................................... mg-? 13,49
Anny Pedersen, fyrpasser P.............................................................. mg-? 13,28
H. Leif Pedersen, arbejdsmand P..................................................... mg
13,91
Knud Pedersen, repræsentant P........................................................ mg-? 13,53
Kurt Pedersen, arbejdsmand P.......................................................... mg-? 13,52
Ruth Pedersen, repræsentant P. ..................................................... mg-? 13,58
Knud Rasmussen, kontorassistent R................................................ mg
13,68
Eila Smedegård, læge S...................................................................... mg? 13,64
Niels Jørgen Thomsen, vognmand T., Herlufsholm ................
g ( 12,73
Elise Witting, købmand W................................................................. mg
13,75
Hvor intet andet er anført, er hjemstedet Næstved.

III. Eleverne.
Skolens elevtal pr. 1. august 1950 var ...........................................

drenge 235
piger 260
Ialt ... 495

.9

Opgørelse pr. 31. december 1950.
drenge

piger

ialt

Gymnasieklasserne ..........................
Realklasserne .....................................
Mellemskoleklasserne .....................

30
20
180

42
21
190

72
41
370

Ialt ...

230

253

483

heraf
udenbys
37
9 •
56
102

Skolens elevtal pr. 1. april 1951 er 481.

IV. Undervisningen.
Gymnasiets læseplan 1950—51.

4

4
6
6

1
4

4

1
4

2
6
6

2
2

1
4

2

1
4

1
4

1
4

1
4
2
1
4
1
3

2
6
6

1
4

2. ml.

1
4

3. ml.

1
4
5
4
4
3
1
4

4. ml.

1

2

gm.

1
3

1
4
5
4
4
4
1
3

1

1
4
1
2
4

1

Religion .......................
Dansk ..........................
Engelsk .......................
Tysk .............................
Fransk .........................
Latin ...........................
Oldtidskundskab .......
Historie .......... .........
Geografi ......................
Naturhistorie ............
Fysik og kemi .........
Regn, og matematik
Praktisk regn. f. piger
Skrivning ....................
Tegning .......................
Håndarbejde ...............
Sløjd ............................
Sang .............................
Gymnastik og sport
Husgerning ................

_____

II gm.

1
4
5
4
4
4
1
3

S

1

II gs.

III gm.

Ill

gs.

1

a.

1
5
4
4

1
4
3
4

2
4
3
5

2
5
5

2
2
2
2
7

2
2
2
2
6

2
2
2
2
5

2
2
2
2
4

2*

2

4

3
3

1
2
2
2
1
3

1
1
2
2
2
3

2
2
2
2
2
3

si

5
5
4
5*
4*

2
2
2
2
5
5

E

4*

* Valgfrie fag.
Elever, der læser latin i 4. ml., har 1 time mindre i dansk, engelsk,
regning og matematik, sløjd og husgerning.

Fag- og timefordeling.
Lektor A. C. Bossen: Tysk Ills, II m, I m, r a, 3 a, 3 c, 2 b, fransk II m,
I s, skrivn. 3 a, 3 b, 3 c.
Gymnasielærer P. Bringfelt: Geografi 4 a, 4 b, 4 c, 3 a, 3 b, 3 c, ld, skrivn.
2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d.
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Kunstmaler H. Essendrop: Tegn. 3a, 3b, 3c, 2a, 2b, 2c, 2d, la, lb,
lc, ld.
Adjunkt frk. I. Flensborg: Historie III sm, II m, I m, 2 a, 2 b, engelsk 2 a,
gymnastik I I- r, 4 abc, 1 ab, 1 cd.
Lektor K. G. Frederiksen: Naturfag III sm, II m, I s, geografi r b, 1 a, 1 b,
naturhist. r b, 4 a, 3 a, 3 b, 2 c, 1 a, 1 b, gymnastik 1 ab.
Lektor E. Gjede: Matematik Hs, Hm, Is, 4c, fysik Him.
Lektor Sigv. Hansen: Dansk I s, r a, 4 a, engelsk II m, 4 b, lb.
Adjunkt Ole Hesselberg: Matematik III m, r b, 1 b, 1 c, fysik II m og I m.
Overlærer fru E. Ibsen: Husgerning 4 ab, 4 c.
Provst Vald. Joensen: Religion III s, II m.
Lektor H. C. Jönsson: Dansk 3 a, 1 c, 1 d, fransk III sm, II s, r ab.
Adjunkt E. Dreyer Jørgensen: Dansk i’ b, 2 c, tysk II s, 4 c, 1 c, fransk I m,
latin 4 abc.
Adjunkt Frede Jørgensen: Dansk III sm, 4 c, la, latin Ills, Ils, Is, old
tidskundskab II s, II m.
Adjunkt fru I. Jørgensen: Engelsk III s, I m r b, 4 a, 3 a, 2 d, 1 a.
Adj.asp. S. Knudsen: Naturfag Hs, I m, fysik 3 a, 3 c, 2 c, 2d, geografi
2 a, 2 b, 2 c, 2 d, naturhist. 2 a, 2 b, 2d.
Adjunkt fru Ä. Landau: Engelsk Ils, r a, 3 b, 1 c, gymnastik III + II,
3 abc.
Gymnasielærerinde frk. M. Madsen: Dansk 4 b, 3 c, 2 a, tysk 4 b, 2 d, gym
nastik 3 abc, 2 ab, 2 cd.
Adjunkt F. Michelsen: Historie II s, I s, r a, r b, 4 a, 4 b, 4 c, 3 a, 3 b, 3 c,
2 c,l a, 1 b, 1 c, oldtidsk. Ill sm, Is, I m.
Pastor S. A. Munk: Religion Ils, Is, I m.
Adjunkt A. Nielsen: Dansk Ils, 2 b, lb, tysk r b, 3 b, sang III, II, I,
la, 1 b.
Lektoi- E. L. Nilsson: Engelsk Is, 4 c, 3 c, Id, gymnastik III-:-II, 4 abc,
2 cd, 1 cd.
Adjunkt P. Nørreslet: Dansk II m, I m, 3 b, 2d, engelsk 2 b, 2 c, tysk 4 a,
historie 2d, 1 d.
Gymnasielærerinde fru D. Rasmussen: Naturhistorie r a, 4 b, 4 c, 3 c, hånd
gerning 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 1 a, 1 b, 1 c.
Gymnasielærer M. J. Rasmussen: Religion 4 a, 4 b, 4 c, 3 a, 3 b, 3 c, 2 a,
2 b, 2 c, 2d, sang 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 1 c, 1 d.
Rektor Krüger Rasmussen: Tysk Is, 2a, religion la, 1 b, 1 c.
Adjunkt fru K. Rønne: Matematik Im, 4a,ld, håndgerning Id, prakt.
regn, for piger r ab.
Gymnasielærer C. Skjold: Fysik r a, r b, 4 a, 4 b, 4 c, 3 b, 2 a, 2 b, la,
1 b, 1 c, 1 d.
Gymnasielærer P. Sonne: Matematik 4 b, 2 a, 2 b, gymnastik IH', 4 abc,
3 abc, 2 ab.
Gymnasielærer S. Stougaard: Matematik r a, 3 a, 3 c, 2 c, 2d, la.
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Gymnasielærer J. H. Ostergaard: Sløjd r ab, 4 a, 4 b, 4 c, 3 a, 3 b, 3 c, 2 a,
2 b, 2 c, 2 d, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d.
Skriftlig inspektor og rektors kontorhjælp: Lektor E. G jede. Indvendig
inspektor: Gymnasielærer S. Stougaard. Udvendig inspektor: Lektor A.
Bossen og adjunkt Ole Hesselberg. Bibliotekar: Lektor S. Hansen (elevog lærerbibliotek) og lektor H. C. Jönsson (skolebogsbibliotek).

c. Lærerpersonalet.
Den 1. oktober 1950 blev adjunkt Axel Nielsen ansat som adjunkt ved
Set. Jørgens gymnasium i København. Axel Nielsen, der blev ansat i
Næstved den 1. august 1946, var en dygtig og interesseret ung lærer, som
i de forløbne år har ydet en god indsats — ikke mindst inden for skolens
sang- og musikliv. I Axel Nielsens embede har cand. mag. Peter Madsen
vikarieret siden oktoberferien. Sangtimerne i I—III blev overtaget af or
ganist Larsen, Herlufsholm.
Den 31. januar 1951 døde lærer Peter Bringfelt efter nogen tids sygdom.
P. Bringfelt blev 63 år. (Se iøvrigt p. 3.) P. Bringfelts timer er siden
blevet besørget ved fordeling mellem skolens lærere.

d. Eksamensopgivelser 1951.
4 a.

4 b.

4 c.

R a.

R b.
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Dansk.
Jeppe på bjerget. Hansen og Heltoft IV (3. opl.), prosa: p. 100
—126, 196—211, 236—41, 254—63; poesi: 13—19, 212—16, 244
—46. Chr. Winther: „Hjortens flugt“ (Dansklærerforeningens
udgave): p. 5—62. Houken og Sørensen: Svensk for msk. (2.
udg.), prosa: p. 43—48, 51—62; poesi: p. 25—26, 37—38, 41—42,
48—50, 73, 104—105, 111 (1. 17—25).
Jeppe på bjerget. Hansen og Heltoft IV (2. udg.), prosa: p. 2—
12, 100—26, 129—33, 236—43, 248—63, 266—82, 294—313; poesi:
p. 13—19, 23—26, 85—86, 126—28, 134—38, 230—35, 244—47.
Houken og Sørensen: Svensk for msk.: p. 27—37, 62—64, 67—73,
86—90.
Gunnar Gunnarson: Edbrødre, 1. del (v. Oxenvad). Hansen og
Heltoft IV, prosa: 100—26, 182—86, 193—211, 236—43, 254—59,
266—313; poesi: p. 13—26, 85—86, 126—28, 134 m—35, 244—46.
Houken og Sørensen: Svensk for msk., prosa: 62—64, 74—85,
100—103.
Hakon Jarl, En landsbydegns dagbog. Hansen og Heltoft V (3.
opl.) p. 4—16, 20—24, 75—83, 88 nederst—92, 100—106, 148—60,
169—71, 173—84, 195—201, 212—22, 324—343.
En landsbydegns dagbog, Han sidder ved Smeltediglen. Hansen
og Heltoft V (3. opl.), p. 4—6, 6—9, 9—16, 20—24, 24—26, 28—
30, 30—31, 34—46, 47—49, 51—52, 54—63, 75—77, 78—79, 80,
88—92, 94—99, 100—106, 106—16, 162—68, 169—71, 173—79,
180—84, 206—11, 212—22, 350—51.

Ills + m. Erasmus Montanus, En landsbydegns dagbog, Vildanden, Falken
stjerne I (6. udg.): p. 40—46, 113—15, 215 m—16 m, 230 m—31,
251—53, 281—82, 343—45. II (5. udg.): p. 14—15, 59—63, 126
—28, 154—57, 171—73, 174—78, 189—94 m, 231—35. III (5. ud
gave): p. 11—15, 19—26, 43—44, 90—93, 188—92, 220—23, 233
—41, 272—76, 280—86.
I de 3 gymnasieår er læst: Gunlaug Ormstunges saga, Erasmus
Montanus, Hakon Jarl, En landsbydegns dagbog, Hjortens flugt,
Mogens, Fru Fønns, Bræen, Vildanden. — Falkestj. I: 12—17,
24—30, 40—46, 86—100, 104—107, 110—11, 113—15, 133—35,
155—59, 168—72, 183—90, 194—200, 215—16 m, 218—20 m, 230—
31, 234—35, 242—46, 251—53, 272—75,276—82, 289—91, 296—98,
305—308, 309—14, 320—21, 343—45, 350—51, 356—57, 366—67,
376. — Falkenstj. II: p. 14—15, 19—21, 37, 42—44, 59—63, 96—
110, 126—28, 140—44, 154—57, 171—73, 174—78, 189—94, 199
—203, 233—35, 277—82, 328—34. — Falkenstj. III: p. 11—15,
19—26, 40—41, 43—44, 90—106, 110—12, 122—23, 128—29, 188
—92, 220—27, 227—41, 280—84, 306—07, 327—28. — Erik Oxenvad: Vort Sprog I. II p. 4—12, 18—22, 24—26, 35—37, 40—43,
47—60. — Agerskov og Nørregaard: Svensk læsebog (6. udg.)
p. 5—20, 38—49, 74—80, 95—103, 118—24.
4 a.

4 b.
4 c.
R a.
R b.
II m.

HI s.

Engelsk.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. msk. IV, stk. 3, 4, 6, 7,
8, 10, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 33, 34.
Stk. 3—8, 10—13, 15, 17, 18, 28—30, 34, 35.
Stk. 3, 4, 8, 10, 15, 17—19, 28—31.
Friis-Hansen: Eng. f. r., stk. 4, 5, 9, 11, 13.
Otto Jespersen: Engelsk 5 (19. udg.), stk. 25—33, 34—38, 45—50,
57—59, 62—69, 70—79, 80—96, 108—119, 120—124, 125.
(2 ugtl. timer i Ig og 1 ugtl. time i Hg.) Eng. læsehefter IV,
p. 1—25, Bredsdorff og K. V. Olsen: Eng. tekster, p. 5—148,
K. V. Olsen: Science Reader, p. 104—129.
A Contemporary Reader, p. 60—64, 80—84, 100—106. Shake
speare: The Merchant of Venice, Ise. 1 og 3. V. Østerberg: 100
English Poems, p. 85—91, 121—124. Bredsdorff: Wordsworth,
p. 4—9, Tennyson, p. 13—20. Bruun: Mod. English Plays (4.
udg.), p. 103 n—118. Engl. Essays (eng. forf. f. gymn. nr. 3),
p. 5—8, 12—16. Dickens (eng. forf. f. gymn. nr. 4), p. 95—103.
Thackeray: Rebecca Sharp, p. 17—31.
I de 3 gymnasieår er læst: a. Shakespeare: Merchant of Venice.
Eng. forf. f. gymn. nr. 7 (7. udg.). Poems: p. 10, 11, 38—40,
47—49, 57, 80—92, 109—21, 130—37. Adolf Hansen: Udv. af
poesi: Wordsworth og Keats, p. 3—14, 23—30. Browning, p. 11
—19. Tennyson, p. 11—20. Bodelsen og Maaløe: Antologi, p. 107
—109, 127—30, 179—84.

1%

b. A Contemporary Reader, p. 55—84, 93—122, 188—200, 244
—56. Eng. forf. f. gymn. nr. 1. Modern plays: Strife, nr. 3. Engl.
Essays, p. 1—44, nr. 4. Dickens, p. 88—114, nr. 6. Thackeray,
p. 3—63. — c. Eng. forf. f. gymn. nr. 1, p. 5—54, nr. 12. Modern
Prose. Sheriff: Journey’s End. — d. Jane Austen: Pride and
Prejudice.

4 a.

4 b.
4 c.
R a.

R b.

Hm.

Ill s.

4 ml.
Ill s.

R.

Ill s.

Tysk.
Kaper og Nielsen: Deutsch III (4. udg.): stk. 1, 3, 9, 12, 14, 15,
17, 18, 20, 23, 26—30, 32, 33, 35, 39, 40.
Som a. Stk. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 27,
28, 30, 32, 33, 35.
Ingerslev og Vibæk: Tysk II (6. udg.), nr. 109 og 111.
Ingerslev og Vibæk: Tysk III, nr. 1—4, 6, 9, 15. Digte: Die Gre
nadiere, Der Handschuh, Erlkönig, Die Wallfahrt nach Kevlaar.
Hansen-Christensen og Brüel: Realkl. tyskbog, stk. 2—13, 26
—28, 30—37, 39—56, 58—63.
(1 ugtl. time i I g og 2 ugtl. i II g). Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det mat. gymn., p. 7—44, 122—33, 145—55, 171—86.
Gads tyske noveller, p. 5—21, 96—114. Ingerslev og Vibæk:
Deutschland II (4. udg.). Die Niebelungen, Friedr, der Grosse,
Gehorsamsverweigerung. Th. Mann: Buddenbrooks (v. Wink
ler). Hauptmann: Bahnwärter Thiel. Artikler i „Deutsche Nach
richten“.
Kabale und Liebe I. Minna v. Barnhelm I, 1—2, 8, 12. II, 2 og 9.
Goethe Auswahl, p. 51—59. Tyske digte (v. Ostergaard) II,
1—4, 14, 20, 23, 26. III, 5 og 6. Deutschland I (2. udg.), stk. 12.
Deutschland II (4. udg.), stk. 8.
I de 3 gymnasieår er læst: a. Goethe Auswahl, p. 7—13, 48
—59. Tyske digte: Goethe 1—4, 8, 10, 12, 14, 16—18, 20—26.
Schiller: 2—6, 9. Schiller: Kabale und Liebe. Lessing: Minna von
Barnhelm. b. Ingerlev og Vibæk: Deutschland I, stk. 2, 3, 5,
8, 9, 10, 11, 12. — II: stk. 1, 5, 8, 9, 20. c. Buddenbrooks (v.
Winkler). Deutschland II, stk. 16. Gad: Tyske nov. 2, stk. 1—3,
4—5. Hauptmann: Bahnwärter Thiel.

Latin.
Mikkelsen: Latinsk læsebog: I—XXXII.
Krarup og Nielsen: p. 73—78, 118—29, 133—43, 144—48, 169
—75, 189—92, 221, 271 (kap. 19)—276. Krarup: Romersk poesi:
p. 19—20n, 61—64.
Fransk.
Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog: p. 55—58, 63—71,
81—111.
Laugesen: Fransk begynderbog. Henriques og Willemoes: Fransk
litt, i udv. Brüel: Moderne fr. skribenter I og II. Bruun og Ros-

kjær: La France occupée et delivrée. Flere elever har læst:
Merimée: Colomba.

Oldtidskundskab.
III s-I-m. Iliaden I og VI (-4- 5—36) v. Kragelund. Dramaet og tragedien
(Vald. Nielsen). Euripides: Medeia. Kragelund: Græske histori
kere: p. 27—38, 44—46, 64—80, 92—100. Sokrates’s forsvarstale.
Græske kunstværker (Luckenbach): Tiryns, dolkeklinge fra Mykenai, geometrisk vase (189,1), „Kleobis", vognstyreren fra
Delfi, diskoskasteren, Doryforos, Hermes med Dionysosbarnet,
skraberen, den døende galler, Demosthenes, Erechteion, teatret i
Epi dauros.
Historie.
4 a i-b. Ejler Møller: Verdenshist. f. msk. 1815-bogen ud. (4 a: 9. udg.,
4 b. 8. udg.).
4 c.
Ludvig Schmidts lærebog i hist. (17. opl.). Fra: Norden i revo
lutions- og napoleonstiden-bogen ud.
R a+b. Blomberg og Hæstrup: Nordens historie. P. Munch: Mindre læ
rebog i samfundskundskab (12. og 13. opl.).
III s i-m. Arentoft: Verdenshistorie I—III. Kierkegaard og Winding: Nor
dens hist. P. Munch: Samfundslære. Bundgaard: Athen i stor
hedstiden. Th. A. Müller: Fr. d. Store. Billedstof efter Bundgaards billedhefter og „Danmarks historie i billeder“. — Spe
ciale: Det gamle Næstved til 1660.

4 ml.
R a.

R b.
II m.
II s.

4 a.

4 b-l-c.

Geografi.
Andersen og Vahl: Geografi f. msk. II. Nordamerika, Norden.
Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi. (Klima- og plantebælter
efter manuskript). Erhvervskulturens hovedformer, oversigt
over verdensdelene, jordens bebyggelse og folketæthed, erhverv,
kraftkilder, oversigt over de vigtigste erhvervsprodukter, und
tagen metaller og salte.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi f. realkl.
Andersen og Vahl: Geologi 4- p. 69—80. Erhvervsgeografi 4§§ 4, 6, 8—10.
J. K. Eriksen: Fysik og kemi f. d. spr. gym. W. F. Hellner: Geo
grafi f .d. spr gym 4- afsnittene: Danmarks dybgrund, industri,
handel og transport, tekstilplanter, olieplanter, nydelsesplanter,
kautsjuk og træ
Naturhistorie.
Balslev og Andersen: Zoologi f. msk. II fra „orme“ og bogen ud.
Abrahamsen og Balsløv: Botanik f. msk. IV, fra „søens plante
liv“ og bogen ud. — Kemi mundtlig meddelt. — Sundhedslære,
dels ovennævnte zoologi, dels mundtlig meddelt.
Boas: Dyrerigets naturhist.: Mennesket + fra „tusindben“ og
bogen ud. Botanik som 4 a. — Kemi og sundhedslære gennem
gået i tilslutning til „mennesket“.
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Ra+b.

III.

4 ml.

R.

II s.
Ill m.

4 ml.

R.
III m.

Abahamsen og Balsløv: Naturhist. f. realkl. (4- afsnittet „Nogle
vigtige kulturplanter“).
Wesenberg-Lund: Biologi 4- p. 49—52. Krogh: Menneskets fy
siologi 4- p. 95—111, 115—118, 127—ud.

Regning og matematik.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens regnebog. Foldberg:
Geometri f. msk. § 108 og ud (4- det med petit). Jessen og
Smith: Aritmetik f. msk. III.
Jessen og Smith: Matematik f. realkl. Der opgives ikke for
tegnsdiskussion af 2. grads polynomiet, de omvendte logaritme
sætninger og eksponentielle ligninger. Fris-Petersen og Jessen:
Realklassens regnebog.
Poul Mogensen: Mindre lærebog i matematik f. spr. linier (3.
udg.): §§ 1—8, 16, 20—21, 23, 26, 28—34, 36—38.
Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I: p. 141, 144—209. II:
p. 21—88, 95—123, 125—38, 161—72, 174—84. III: p. 44—57, 95
—120, 132—37.

Fysik og kemi.
Rasmussen og Simonsen: Fysik f. msk.: § 63 (elektricitet II)
— bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Kemi f. msk. Afsnit II
(salte) — bogen ud.
Th. Sundorph: Fysik f. realkl. I: Varmelæren. II: Elektricitet
S§ 1—36.
Eriksen og Sikjær: Fysik f. gym. I—III (1. udg.). I: p. 28—37,
38—40, 47—54, 61—66, 72—80, 100—17, 120—23, 124—29. II:
p. 16—27, 55—58, 62—78, 81—83, 93—96, 107—16. III: p. 25—
36, 37—47, 49—52, 109—12, 139—54. — Eriksen og Pedersen:
Astronomi (2. udg.): p. 1—7, 13—16, 17—25, 31—33, 46—51. —
Rapporter: Temperatur i en gasflamme, isens smeltevarme, il
tens normalvægtfylde, luftens udvidelseskoefficient, luftens nor
malvægtfylde, et elements konstanter, Faradays 1. lov, Wheat
stones bro, stemmegaflers frekvens, elektronrorets karakteri
stik, goniometret, Kundts rør, den magnetiske vægt, vekselstromsforsøg, tangens boussolen. Ring: Kemi f. gymn. (5. udg.):
p. 21—28, 35—42, 52—58, 90—98, 104—09, 118—33, 153—71, 172
—77, 179—81, 183—87.

e. Årets arbejde i de øvrige klasser.
Religion.
III s + m. Albinus: Kirkehistorie s. 71—92. Troslæren gennemgås efter
Loy: Kristussandheden. Herunder belysning af etiske og rel. fi
losofiske hovedspørgsmål.
II s.
Om N . T.s tilblivelse. — Gennemgang af Marcus-evangeliet. —
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II m.

Is+m.
4. ml.

3. ml.

2. ml.

1. ml.

II s.

II m.

I s.

I m.

3. ml.

2. ml.

Oplæsning og fortolkning af Kaj Munk: Ordet. — Lidt om old
tidens kirkehistorie.
N. T. gennemgået efter Bienker: Bibelkundskab for gymn. Udv.
tekster og n. t.-lige hovedproblemer belyst. Albinus: Kirkehist.
til s. 71. Indiske religioner efter S. Holm: Religionerne.
Religionshistorie: primitiv rel.; hovedtræk af ægyptisk, babylo
nisk, persisk og indisk rel. Lidt om nordisk gudelære.
I foredragsform gennemgået alle de vigtigste afsnit af kirke
historien. Kingo, Brorson og Grundtvig. 6 salmer gennemgået
og lært.
Apostlenes gerninger gennemgået efter testamentet. Kirkeåret
og gudstjenesten. 2. og 3. trosartikel. 7 salmer gennemgået og
lært.
Den nye pagts historie efter Brodthagens bibelhistorie f. mellem
skolen. Lidelseshistorien læst efter salmebogen. 1. trosartikel
og bonnen. 9 salmer og 15 skriftsteder gennemgået og lært.
Det gamle testamentes historie gennemgået efter Brodthagen og
Jørgensens bibelhistorie for mellemskolen. En del salmer lært
og gennemgået.
Dansk.
Norrild: Litteraturhistorie. Falkenstjernes udvalg. — Oxenvad:
Vort sprog. Agerskov og Nørregaard: Svensk læsebog. M. og r.:
Hansen og Heltofts læsebøger. Jensen og Noesgaard: Sproglære.
P. Christensen: Svensk læsebog. Houken og Sørensen: Svensk
for mellemskolen.
Hovedværker: Hakon Jarl. En landsbydegns dagbog.
Litteraturprøver fra Reformation til 1860’erne. Litteraturhistorie
de tilsvarende afsnit. Sprog: Formlære, ordforråd; svensk: 30 si
der. Stil hver 3. uge.
Hovedværker: Hakon Jarl, Adam Homo. Litteratur: Oehlen
schläger—Kierkegaard og tilsvarende i litteraturhistorie. Sprog:
Nydansk grammatik. Svensk: 25 sider. Stil hver 3. uge.
Hovedværker: Erasmus Montanus. Hakon Jarl. Litteraturprøver:
Fra oldtiden til romantikken I tilsvarende litteraturhistorie.
Sprog: Lydlære og formlære. Stil hver 14. dag.
Hovedværker: Gunlaug Ormstunge, Erasmus Montanus. Litte
raturprøver: Oldlitteraturen — den unge Oehlenschlägcr + til
svarende litteraturhistorie. Sprog: Lydlære, formlære. Stil hver
14. dag.
Læsebog III. Sproglære. Svensk ca. 25 sider. Et skr. hjemme
arbejde hver uge.
I 3 b er forelæst og drøftet: Uddrag af Skjoldborgs „En stridsmand“, Nexøs „Lotterisvensken“, Chr. Winthers „Hjortens
flugt“ og Heibergs „Elverhøj“.
Læsebog II. Sproglære. Diktat, stil eller genfort. hver uge.
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1. ml.

I 2 cl er forelæst og drøftet: Uddrag af Franz Bengtssons „Rode
orm“ og nogle folkeviser.
Læsebog I. Sproglære. Diktat eller genfort. hver uge.

Engelsk.
Eng. forf. f. gymn. VII (Tennyson). Ad. Hansen. Udvalg af
Tennyson og Browning. — Galsworthy: Loyalties. Eng. forf. f.
gymn. (Thackeray). A Contemporary Reader p. 54—99. Herløvs
grammatik. Kindt-Jensens stiløvelser. Oversættelses- og genfor
tællingsstile.
Sheriff: Journey’s End. Mod. Prose p. 3—16, 52—69, 75—100,
I s.
Bredsdorff og Olsen: Eng. tekster p. 5—19. Dickens Reader
p. 3—34. Mod. eng. Plays and Dialogues p. 5—54. — Herløvs
gramm., Kindt-Jensens stiløvelse. Oversættelses- og genfortæl
lingsstile.
Bredsdorff og K. V. Olsen. Eng. tekster.
I m.
3. ml.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen III.
2. ml.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen II.
la+c+d. Friis-Hansen og Chr. Nelsen I.
1 b.
Jespersen og Sarauw I.
II s.

Tysk.
a: Schiller: Kabale und Liebe. — b: Sigtryggsson: Kultur- und
Charakterb.: nr. 5—10, 12, 13. — c: Hauptmann: Bahnwärter
Thiel. — En ugtl. stil eller genfortælling.
1 s.
(b-stof): Sigtryggsson: Kultur- und Charakterbilder stk. 1, 2, 4.
(c-stof): Carl Gad: Mod. ty. noveller II. Hauptmann: Bahn
wärter Thiel. Stiløvelse efter Gad og Moe. Stil hver uge.
I m.
Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det mat. gymn.. Gad: Mod.
tyske noveller.
3 b.
Gad: Tysk læsebog f. misk. I.
3 a 4- c. Ingerslev og Vibæk I stk. 139—bogen ud, II til stk. 59 incl:
2 a 4- b. Ingerslev og Vibæk I til stk. 130 incl.
2 c 4- d. Gad: Tysk begynderbog.

II s.

II s.

II m.

I s 4- m.

II s.

I s.
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Fransk.
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. Brüel: Mo
derne franske skribenter IV. N. Chr. Nielsen: Fransk skole
grammatik.
Mérimé: Colomba. Henriques og Willemoes: Mod. fr. skriben
ter II. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Gennemgået hoved
punkterne af den franske grammatik.
Latin.
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog: p. 144—160. Cortsen: Lat.
læsebog II p. 1—51.
Cæsars Gallerkrig v. Gertz: p. 1—65. Grammatik: V. Nielsen.

Ils+m.

I s.
I m.

Oldtidskundskab.
Græske historikere ved Kragelund: p. 1—80, 92—100. Sofokles:
„Kong Ødipus“ ved Thor Lange. Euripides: „Medeia“ ved Thom
sen.
Iliaden I, III, 315—ud, Odysseen: VI, IX. Mytologi efter HoltenBechtolsheim. Billedstof: Luckenbach I.
Iliaden I, III 315—ud, VI, XXII, XXIV. Mytologi og billedstof
som I s.

Historie.
Arentoft: Verdenshistorie 1500—1830. Kierkegaard og Winding:
Nordens historie 1380—1814. Bundgaards billedhæfte og „Dan
marks historie i billeder“. Th. A. Muller: Frederik d. Store. Spe
ciale: Næstveds historie til 1660.
Is+m. Arentoft: Verdenshistorie I—II (til 1500). Billedstof efter Bund
gaards hæfte. Kierkegaard og Winding: Nordens historie( til
1536). Billedstof efter Ilsøe: „Danmarks historie i billeder“.
Tekst: Bundgaard: Athen i storhedstiden.
3 a I- b. Ejlex* Møller: Verdenshistorie f. msk. (1500—1815).
3 c.
LudvigSchmidt: Verdenshistorie f. msk. (1500—1815).
2. ml.
Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I, s. 107—ud.
1 a 4- b. Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I, s. 1—120.
1 c -I- d. Ludvig Schmidt: Historie fox' mellemskolen I, s. 1—106.
Hs+m.

I m.
3. ml.
2 . ml.
1. ml.

Geografi.
Andersen og Vahl: Geologi fox* gymnasiet.
Andersen og Vahl: Geografi f. mellemskolen II: Afrika, Asien,
Australien og Sydamerika.
Andersen og Vahl: Geografi fox- mellemskolen I p. 59—107 samt
oversigt ovex- Afrika.
Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I side 5—67.

Naturhistorie.
Abrahamsexx og Balsløv: Botanik fox* mellemskolen III. Balslev
og Andersen: Zoologi fox* mellemskolen II: Leddyr.
3 c.
Hvass og Jørgensen: Zoologi f. misk. III. Abrahamsen og Bals
løv: Botanik fox* misk. III.
2 a.
Hvass og Jørgensen: Zoologi fox* misk. II. Abrahamsen og Bals
løv: Botanik fox* misk. II.
2b4-c4-d. Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen II. Balslev
og Andersen: Zoologi for mellemskolen I, s. 63—bogen ud.
1 a 4- b. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I: Pattedyr,
Rovfugle. Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen I.
1 c 4- d. Hvass og Jorgensen: Zoologi fox* mellemskolen I. Abrahamsen og
Balsløv: Botanik fox* mellemskolen I.

3 a-I- b.
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H m.

I s.
I m.

3. ml.
2. ml.

1. ml.

n m.
I m.
I s.
3. ml.
2. ml.

1. ml.

Fysik og kemi.
Eriksen og Sikjær: Fysik II. 18 rapportøvelser. Eriksen og Pe
dersen: Astronomi, p. 20—57. Pung: Kemi (5. udg.), p. 61—144.
Øvelser p. 25—29.
Bechmann-Jensen: Naturlære for det sproglige gymnasium.
Eriksen og Sikjær: Fysik I. 20 rapportøvelser. Rings kemi, 5. ud
gave, § 1—23 og tilsvarende øvelser. Eriksen og Pedersen:
Astronomi p. 1—20.
Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen II, s. 1 til
elektricitet II.
Rasmussen og Simonsen: Fysik I, s. 52—ud. Rasmussen og Si
monsen: Uorg. kemi, s. 1—27.
Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen I, s. 1—51.

Matematik.
Juul og Rønnau: Matematik II.
Juul og Rønnau: Matematik I.
P. Mogensen: Matematik f. d. spr. 1., § 1—27.
Friis-Petersen og Jessen: Regnebog III. Jessen og Smith: Arit
metik II. Foldberg: Geometri § 54—108.
Friis Petersen og Jessen: Regnebog II. Jessen og Smith: Arit
metik I. Foldberg: Geometri § 1—53.
Friis-Petersen og Jessen: Regnebog I.

Skrivning.
1.-3. ml. Arbejdet foregår som afskrivning. Der lægges særlig vægt på
god orden og praktiske, men tiltalende bogstavtyper. En særlig
øvebog bruges til træningsøvelser, og her opfriskes i hver time
alfabetet og talrækken. I 3. ml. er arbejdet efter Herman Lar
sens system.
*

3. ml.

2. ml.
1. ml.

I—III.
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Tegning.
Modeltegning efter alle til rådighed stående modeller. Rum
vurderingsøvelser, dels givne, dels selvlavede opgaver. Endvidere
gøres forsøg med tegning efter blomster og grene.
Sværere opgaver med perspektiv og forkortning. Rumvurderings
øvelser og tegning efter blomster og grene.
Gennemgang af perspektiv og forkortning. Lette modeller og fri
tegning med anvendelse af ovennævnte virkninger. Enkle rum
vurderingsøvelser.
Sang.
I alle tre klasser er øvet enstemmig sang bl. a. efter højskole
sangbogen. Musikkens historie og dens hovedformer er gennem
gået, belyst ved eksempler på klaveret og ved grammofondemon
stration. Før hver skolesymfonikoncert er programmets hoved
numre blevet gennemgået ved grammofonplader og klaverspil.

En gennemarbejdning af en opera afsluttedes med overværelse
af forestillingen på Det kgl. teater.
1 .-3. ml. Ca. 12—14 salmer i hver klasse. En- og flerstemmige sange
efter skolesangbogen. Kanons. Stemmedannelse og hørelære.

4. ml.

Husgerning.
Begyndelsesgrundene i madlavning med ret hurtig overgang til
almindelige daglige retter. Undervisning og opøvelse i vask, rul
ning og rengøring. Grundregler og videregående øvelser i bag
ning. Lidt kendskab til husholdningsregnskab, personlig hygi
ejne samt næringsmiddellære.

Legemsøvelser.
Drenge. I samtlige klasser er i vinterens løb indøvet 3—4 dagsøvelser.
Alle klasser har fået undervisning i lege og boldspil (herunder
basketball), og eleverne har fået bad i forbindelse med hver gym
nastiktime. I sommerhalvåret er undervist i fodbold og fri idræt.
Piger.
5—6 dagsøvelser indøvet i hver klasse. Forår og efteråi' hånd
bold og langbold samt træning til skoleidrætsmærket. Bad i for
bindelse med gymnastiktimerne.

3. ml.
2. ml.

1. ml.

R.
4. mi.

3. ml.
2. ml.
1. ml.

Håndarbejde.
Et par shorts, lappeøvelser, mellemarbejde (en servietpose med
sammentrækningssyning).
Et frisérslag, stoppeøvelser, mellemarbejde (serviet med kors
stingssyning) .
En toiletpose, vanter med mønsterstrikning, mellemarbejde
(stingøvelser).
Sløjd.
Selvstændigt arbejde efter frit valg.
Selvstændigt arbejde. Modeller: Medicinskab, stangpasser, te
bord.
Klasseundervisning. Modeller: Tørrestativ, konsolhylde, pudse
kasse.
Klasseundervisning. Modeller: Underlag, trefod, flagstang.
Klasseundervisning. Modeller: Bordmåtte, cyklepropel, vind
mølle, tændstikautomat, læsepult.

V. Forskellige meddelelser.
a. Af skolens dagbog.
lJf. august: Det ny skoleår begyndte.
25. august: Næstved Gymnasium holdt sin første skoleskovtur for
samtlige lærere og elever. Turen gik med særtog til Vesterskoven i Ny
købing F. og blev en strålende oplevelse for alle deltagerne.
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29. august—2. september: Geologisk-historisk ekskursion til Jylland
for II g. Ekskursionen var i alle henseendei’ vellykket. Den blev ledet af
lektor Frederiksen og adjunkterne frk. Flensborg og S. Knudsen.
<3. oktober: I Bio vistes for samtlige elever en række kortfilms udlånt
fra den amerikanske ambassade i København.
6.—7. oktober: 4. mellemklasserne var på udflugt til Lund, hvor bl. a.
domkirken blev beset ,og København. Turen lededes af adjunkterne Mi
chelsen og frk. Flensborg.
2Jt. oktober: F. N. dagen mindedes. Eleverne samledes i lovsangssalen,
hvor adj. Michelsen talte om F. N.’s organisation og betydning.
1 .—2. november: Den årlige skolefest i „Bygningen“s teatersal. Elever
fra II g. og realklassen opførte „Lille rislende kilde“, et kinesisk skue
spil bearbejdet efter eng. oversættelse af lektor Alvin. Der var som sæd
vanlig begge dage stor tilslutning af forældre, nuværende og tidligere
elever både til komedien, der fik en fortræffelig udførelse med adj. Fr.
Jørgensen som instruktør, og til det efterfølgende skolebal.
5 . december: Kgl. skuespiller Henrik Malberg læste op af Helge Rode
og gav en scene fra „Jeppe på bjerget“ for eleverne i 2.—4. mlkl.
22. december: Skolens afslutningsfest før juleferien holdtes for anden
gang i Set. Peders kirke. Juletalen holdtes af pastor Baago, og skolens
kor opførte under ledelse af organist Larsen Chr. Essendrops julekantate.
Mange forældre havde atter i år glædet skolen ved at efterkomme dens
indbydelse, og den smukt pyntede kirke var fyldt til sidste plads.
9. januar: I Kino forevises en jagtfilm for 1. mellemklasserne.
2// . januar: Den svenske rejselektor fil. lie. Ingvar Holm holder fore
drag for gymnasie- og 4. mellemklasserne.
30. januar: Missionær N. P. Andersen fra Orondi og Roanda i Belgisk
Kongo talte om livet blandt primitive folkeslag i Belgisk Kongo. Fore
draget blev ledsaget af en smalfilm. For 1. og 2. mellemklasserne.
7. februar: Rejsesekretær i D. V. L. Johs. Johansen viste en fransk og
østrigsk rejsefilm for 1. og 2. mellemklasserne.
.9 . februar: Gymnasieforeningen „Hebe“ afholdt auktion i lovsangs
salen til fordel for Næstved Gymnasiums legatforening. Auktionen, hvor
til der var skænket gaver af mange elever, indbragte 161,35 kr.
15. februar: Norsk rejselektor, cand, philol, fru Borghild Harmer holdt
foredrag for eleverne fra 3. mellemskoleklasse og opefter. Foredraget led
sagedes af en smalfilm fra Norge.
17. februar: Fra kl. 11 udkæmpedes i Herlufsholmskoven skolens årlige
sneboldkamp under anførsel af lektorerne Gjede og Nilsson med hr. Sonne
som overdommer.
22. februar: Fhv. bibliotekar Hans Rütting, København, holdt foredrag
med lysbilleder for gymnasieklasserne om „Deutschland 1950 hinter den
Kulissen“.
28. marts: Det 5. regionalmøde i fysik og kemi holdtes på Næstved Gym
nasium med deltagere fra Gentofte, Haslev, Herlufsholm, København, Ma
ribo, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Slagelse, Sorø og Vording
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borg. Foredragsholderne var rektoi* Sikjær og civilingeniør, papirmester
Fritz Madsen. Mødet, der var tilrettelagt af lektor Gjede, fik et vellykket
forløb.
18. april: Der vistes nogle naturhistoriske films for 1. og 2. mlkl.
Skolen har i årets løb haft inspektion af undervisningsinspektør dr. phil.
Højberg Christensen, lektor Rønnan (matematik), lektor Bundgård (latin
og oldtidskundskab) og håndgerningsinspektrice fru Buhelt.

b. Skolens idræt.
(Ved lektor E. Nilsson).
Ved amtsudvalgets skoleidrætsstævne (for købstad- og realskoler) i
Næstved den 16. sept. deltog skolen i flg. discipliner: langbold, håndbold
og fri idræt for piger — fodbold og fri idræt for drenge.
Boldspil: Pinselørdag vandt skolefodboldholdet over et hold af gamle
elever (3—2); i efteråret tabte det til Herlufsholm (0—9) og til Haslev
(0—3).
Ved et stævne i Slagelse den 11. oktober vandt vore to pigehold i hånd
bold over Slagelse Gymnasium (7—1 og 3—1); drengene tabte i fodbold
(0—7).
En Del af skolens klasser har spillet fodboldkampe mod tilsvarende
klasser fra Herlufsholm.
I forbindelse med regionsstævnet i Næstved deltog et hold piger fra
gymnasiet i håndbold og et hold piger fra mellemskolen i langbold.
Fri idræt: Den 20. sept. afholdtes gymnasieskolernes regionsstævne i
Næstved med deltagelse af Maribo, Nakskov, Nykøbing, Næstved og Vor
dingborg. I det samlede resultat blev vore drenge nr. 4, gruppe I blev nr. 4,
gruppe II nr. 3 og gruppe III nr. 2. Ved dette stævne vai' der for første
gang konkurrence i fri idræt for piger fra de nævnte skoler. Her blev
Næstved nr. 4.
Næstved Gymnasiums vandrepokal (7-kampen) blev i år vundet af Knud
Henrik Tønnesen, III m, med 2471 points.
I skolemesterskaberne blev de enkelte discipliner vundet af følgende:
Gruppe I (over 11 år):
100 m løb: Hans Erik Munk-Petersen, III s, 13,4 sek.
Højdespring: Knud Henrik Tønnesen, III m, 1,50 m.
Længdespring: Knud Henrik Tønnesen, III m, 4,57 m.
Stangspring: Knud Henrik Tønnesen, III m, 2,60 m.
Kuglestød: Knud Henrik Tønnesen, III m, 9,59 m.
Spydkast: Erik Bauerlund, III m, 31,20 m.
Diskoskast: Knud Henrik Tønnesen, III m, 25,80 m.

Gruppe II (15—16 år):
80 m løb: Bent Hermansen, 4 a, 10,7 sek.
Hojdespring: Søren Ravn, r. a, 1,40 m.
Længdespring: Helmer Nielsen, r. b, 4,97 m.
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Stangspring: Søren Ravn, r. a, 2,45 ni.
Kuglestød: Søren Ravn, r. a, 9,87 ni.
Spydkast: Soren Ravn, r. a, 30,48 ni.
Gruppe III (13—Ut år):
60 ni løb: Alfred Jensen, 3 c, 8,5 sek.
Højdespring: Arne Halgren, 4 c, 1,30 m.
Længdespring: Leif Hansen, 3 b, 4,44 m.
Spydkast: Leif Hansen, 3 b, 30,95 ni.
Boldkast: Børge Kristiansen, 2 c, 64,70 m.
Kuglestød: Arne Halgren, 4 c, 9,75 ni.
Slyngbold: Leif Hansen, 3 b, 33,35 m.
Gruppe IV (11—12 år}:
60 ni løb: Ole Hansen, 1 d, 9,3 sek.
Højdespring: Viggo Hansen, 2 d, 1,10 ni.
Længdespring: Ole Hansen, 1 d, 4,06 m.
Stangspring: Hans Thorkil Andersen, 2 a, 1,60 m.
Spydkast: Poul Nielsen, 2 a, 18,35 m.
Boldkast: Niels Hansen, 1 c, 45,05 m.
Slyngbold: Hans Thorkil Andersen, 2 a, 26,22 m.
Skoleidrætsmærket:
Piger: Guld II er opnået af Grethe Olsen, r. a, Kate Sondergaard, I m,
Henny Arum, I s, Gerd Aage, I s. 11 piger har fået guld I, 20 sølv og
6 bronze.
Drenge: Guld m. emaille er opnået af Erik Bauerlund, III ni, Ib Larsen,
III m. Jørn Birkelund Petersen, III m, Knud Henrik Tønnesen, HI m, Erik
Bang Jørgensen, r. a. 22 drenge har fået sølv m. emaille, 26 guld, 17 sølv
og 31 bronze.

c. Legater, flidspræmier, gaver etc.
For skoleåret 191(9—50 uddeltes Næstved byråds legater ved trans
lokationen og dimissionen til følgende elever:
lins:
Lizzie Christensen ........................................... 100 kr.
Bodil Nielsen ...................................................... 150 Hans Erik Munk Petersen ............................ 300 II mn:
Jørn Birkelund Petersen ................................. 300 Ins:
Jytte Petersen ................................................... 200 Birgit Sand Petersen ..................................... 100 Imn:
Erling Sørensen ................................................ 200 Erik Schledermann ......................................... 100 Bente Olofsen ................................................... 200 Lif Aage .............................................................. 100 Realkl. a: Rita Lund .......................................................... 75 Tove Sørensen .................................................. 75 Realkl. b: Kurt Hemmingsen ........................................ 100 24

Skolen havde endvidere den glæde at modtage et legat fra Diskonto
banken — en bankbog på 200 kr., der tildeltes Hans Chr. Sørensen fra
III mn.
Flidspræmier (bogpræmier) uddeltes til følgende elever: IIIns: Bolette
Berg (boggave fra Alliance fran?aise), Lis Jensen (boggaver fra Alliance
francaise og fra en borger i Næstved), Marianne Rainals (boggaver fra
Alliance frangaise og fra den amerikanske ambassade), Svend Erik Jacob
sen, Knud Otto Christophersen; III mn: Hans Chr. Sørensen (boggave fra
Alliance frangaise), Lis Aaboe (boggave fra Alliance frangaise), Ebbe
Jacobsen (skænket af en borger i Næstved), Lis Overgaard-Madsen,
Jørgen Stougaard; realkl. a: Inge Olsen; 4. ml. a: Jytte Arnberg, Svend
Petersen, Erhardt Nielsen, Annelise Poulsen, Birthe Kristensen; 4. ml. b:
Mette-Marie Sonne, Hanne Wedell-Wedellsborg, Else Glenning, Christian
Carstensen; 4. ml. c.: Gerd Aage.
Til skolens naturhistoriske og geografiske samling har skolen fra gym
nasielærer P. Bringfelts hustru med tak modtaget en narhvaltand, et par
antilopehorn, en bambusstængel, to afrikanske spyd, en sav fra savrokke
og desuden en stor samling mineraler og bjergarter samt opklæbede bil
leder og lysbilleder.

d. Lærer- og elevbiblioteket.
Bogbestanden er i årets løb blevet forøget med 210 bind og udgør pr.
1. maj 1951 ialt 3726 bind. Der har til nyanskaffelser og indbinding været
bevilget 2000 kr.

e. Musikskolen og skoleorkestret.
(Ved overlærer Kr. Essendrop.)
Musikskolen har i år på dens femte sæson haft ialt 33 elever fra alle
skolens afdelinger.
Følgende lærere har undervist:
Violin: Overlærer Kr. Essendrop (8), lærer Olsen (2), musiker SejrHansen (5), organist Stage (2), lærer Trane (4) og lærer Zuschlag (3),
ialt 24 violinelever.
Cello: Organist Stage (2).
Blæseinstrumenter: Musikdir. E. A. Sauer: obo (1), fløjte (1), klari
net (1), trompet (1) og blokfløjte (3).
Formålet med undervisningen er først og fremmest at dygtiggøre
eleverne, så at de kan indlemmes i skoleorkestret og ved dyrkningen af
sammenspil få interesse for og glæde af den lødige musik.
Skoleorkestret har i vinterens løb haft faste ugentlige prøver i gymna
siets lovsangssal under ledelse af overlærer Kr. Essendrop. Der har i år
været 15 elever i orkestret: 9 violiner, 2 celloer, 1 fløjte, 1 obo, 1 trompet
og 1 klaver.
Den 2. maj havde det sin traditionelle forårskoncert med efterfølgende
bal på hotel „Axelhus“. Denne koncert er iværksat ikke blot for at skabe
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en festlig sammenkomst for forældre, elever og lærere, men også, for at
danne basis for musikskolens og skoleorkestrets videre eksistens, idet
overskudet ved billetsalget anvendes til køb af nodemateriale, instrumenter
til ubemidlede elevei’ o. 1. Vi takker derfor forældre og andre interesserede,
fordi de også i år så talrigt mødte frem og derved støttede vore bestræ
belser.

Ved koncerten medvirkede foruden skoleorkestret (dir. Kr. Essendrop)
også skolekoret (dirigent: organist Andreas Larsen). Orkestret spillede
Bachs gavotte af suite nr. 3, 2 orkesterstykker af Ch. Woodhouse samt
Elgars Pomp and Circumstance. Koret sang værker af Händel, 3 forårs
sange af org. Larsen samt nogle franske viser. Endvidere spillede organist
Larsen og en elev fra gymnasiet forskellige ting for 2 klaverer.

f. Pro arte.
„Pro arte“ har i den forløbne 3. sæson afholdt 8 mødeaftener, hvis pro
gram har omfattet nyere inden- og udenlandsk litteratur, lødig musikalsk
underholdning samt orientering i billedkunstens problemer.
Efter at „institutionen“s stifter, adjunkt Axel Nielsen, i september må
ned forlod skolen, er aftnerne blevet tilrettelagt og ledet af adjunkt
Frede Jørgensen, der tillige har taget sig af den litterære del af pro
grammet. Den musikalske del er blevet gennemført ved fortrinlig assi
stance af kræfter hentet uden for skolen. De medvirkende har været or
ganisterne Andreas Larsen og fru Hyldgård, overlærerne Chr. Essendrop
og Egon Christensen samt eleverne Gitta Iversen-Hansen, II s, og Frode
Petersen, Herlufsholm. — Een mødeaften blev helt udfyldt af maleren
Harald Essendrop, som for deltagernes øjne malede en opstilling og så
ledes i praksis viste dem, hvorledes et maleri bliver til.
Af litterære værker er der blevet gennemgået: Nyudkomne danske ro
maner: Martin A. Hansen: Løgneren, William Heinesen: De fortabte
spillemænd, Eiler Jørgensen: En vise, Hans Kirk: Vredens søn, Dons:
Den svundne tid er ej forbi. Udenlandske romaner: Pär Lagerkvist: Bød
delen og Barrabas, Jevgenij Vorobjef: Sådan vil vi leve, de Saint-Exupery:
Den lille prins. Dramer: Maxwell Anderson: Vintersolhverv, J. P. Sartre:
Fluerne. Lyriske digte af Nis Petersen, Alex Garff og Jens August
Schade. Lyriske prosastykker af Knud Poulsen, Jhs. Smith og Knud Søn
derby. Tekst og tegninger af Albert Engstrom.

Det musikalske program har
Brahms, Grieg og Axel Nielsen,
og Brahms, violinkompositioner
svenske folkemelodier, danse og

omfattet sange af Schubert, Schumann,
klaverkompositioner af Beethoven, Grieg
af Händel, Haydn, Mozart og Gade samt
viser.

6 af de gennemgåede bøger er af byens boghandlere skænket til bort
lodning blandt deltagerne. For denne gavmilde og forstående indstilling
bringer „Pro arte“ d’hrr. boghandlere sin bedste tak.
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g. Ordensregler.
1) Eleverne skal møde i god tid på skolen.
2) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.

3) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed kun
sygdom. Eleven skal altid medbringe skriftlig meddelelse om, hvad
han (hun) har fejlet, og om fraværelsens varighed, første dag han
(hun) igen er i skole. Efter smitsomme sygdomme fordres lægeattest
for smittefrihed.
4) Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan inspektor give en
elev lov til at forsømme en enkelt dag efter skriftlig anmodning fra
hjemmet senest dagen før. Anmodninger om fritagelse samme dag vil
i almindelighed blive afslået (lægebesøg undtaget).
5) Eleverne må ikke lade penge ligge i overtøj eller pulte.
6) Indsamling af penge blandt eleverne til gaver eller formål af hvilken
som helst art samt klasse-traktementer må ikke finde sted uden rek
tors tilladelse.
7) Forsætlig beskadigelse af skolens materiel vil medføre erstatningspligt.
8) Eleverne må altid holde bøgerne forsynet med helt og rent omslag med
tydeligt navn. Tilføjelser i bøgerne maa ikke finde sted uden efter
lærernes diktat.
9) Konfirmander hai- fri mandagen efter konfirmationen. Søskende kan
efter skriftlig anmodning få fri til kl. 10 dagen efter konfirmationen
i hjemmet. Derimod kan der ikke ventes frihed for skolegang på grund
af deltagelse i konfirmationsfester uden for hjemmet.

h. Skolenævn og forældremoder.
Den 25. oktober 1950 indkaldte skolenævnet til forældremøde, hvor man
drøftede oprettelsen af en legatforening for Næstved Gymnasium på
grundlag af et forslag til vedtægter, som var udarbejdet af adjunkt E.
Dreyer Jørgensen og tiltrådt af skolenævnet. Mødet resulterede i opret
telsen af „Næstved Gymnasiums Legatforening“, og til foreningens for
mand valgtes adjunkt Dreyer Jørgensen. Om foreningens formål og
fremtidige virke henvises til nedenstående „Vedtægter for Næstved Gym
nasiums Legatforening“.

I de få måneder, foreningen har eksisteret, har adskillige gamle elever
og mange forældre og lærere indmeldt sig, og det er naturligvis besty
relsens håb, at mange flere fra forældrekredsen vil slutte op om for
eningen og støtte dens gode formål. Foreningen har haft den glæde at
modtage betydelige tilskud fra Næstved byråd, institutioner og private,
ligesom den har overtaget forvaltningen af Næstved byråds 5. maj legat
for studenter fra skolen. Herom vil der komme særlig beretning og regn
skab. Forhåbentlig vil foreningen allerede i indeværende år være i stand til
at uddele de første legatportioner til gamle elever.
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Vedtægter for Næstved Gymnasiums Legatforening.
§ i.
Foreningens navn er NÆSTVED GYMNASIUMS LEGATFORENING
og dens stiftelsesdag den 25. oktober 1950
§ 2.
Foreningens formål er:
A. Dels og særlig at støtte værdigt trængende, forhenværende elever i
Næstved Gymnasium under deres videre uddannelse — eventuelt for
tjente elever i skolen, som ikke ad anden vej har kunnet opnå hjælp.
B. Dels at bevare og udvikle sammenholdet mellem elever, udgåede fra
skolen, samt forbindelsen mellem denne og dens tidligere elever og
lærere.
§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages forhenværende elever samt læ
rere og forhenværende lærere ved Næstved Gymnasium, endvidere for
ældre til nuværende og forhenværende elever samt interesserede institutio
ner og virksomheder. Medlemsskabet er for tidligere elever gratis det
første år efter eksamen. Ethvert nyt medlem modtager medlemskort og et
eksemplar af foreningens love. Over foreningens medlemmer føres kar
totek.
§ 4.
Udmeldelse af foreningen sker pr. 1. august ved skriftlig henvendelse
til et medlem af bestyrelsen. Har udmeldelse ikke fundet sted inden 1. juli,
betragtes vedkommende som medlem for det kommende år. Forandring
af bopæl må meddeles bestyrelsen.
§ 5.
Det årlige medlemsbidrag er mindst kr. 10.—. Forhenværende elever
optages i deres uddannelsestid som juniormedlemmer og betaler som så
danne kun halvt mindstekontingent (jvf. tillige § 3). Medlemsbidraget op
kræves een gang årligt.
Enhver, som enten er medlem eller som opfylder betingelserne for at blive
medlem, og som yder et bidrag een gang for alle på mindst kr. 200.—, kan
efter ønske optages som livsvarigt medlem. Sådanne bidrag henlægges
fortrinsvis, dog mindst med halvdelen, til et grundfond, hvis renter an
vendes efter formålsparagraffen. Eventuelle gaver anvendes på lignende
vis, såfremt intet andet af giverne er foreskrevet.
§ 6.
Har et medlem ikke betalt årskontingent inden 1. februar, gøres ved
kommende opmærksom på restancen, og er kontingentet ikke derefter
indbetalt inden 31. juli, kan den pågældende slettes som medlem efter
derom forudgået meddelelse.

§ 7.
Foreningens indtægter — efter fradrag af administrationsudgifter — an
vendes efter bestyrelsens skøn til:
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A. Stipendier, der uddeles årligt efter ansøgning og for et år ad gangen
i overensstemmelse med 8 2 A. Inden en understøttelse tildeles en skole
søgende elev, skal oplysning om den pågældende indhentes fra gym
nasiets skoleråd.
B. Moder, selskabelige sammenkomster m. m. i overensstemmelse med
§ 2B.
C. Henlæggelse til grundfond samt overførsel til nyt regnskabsår. For
eningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.
D. Foreningens grundfond anbringes efter reglerne for anbringelse af
umyndiges midler.
§ 8.
Foreningen kan til fremme af sit formål udgive et medlemsblad som
officielt organ for foreningen. Bladets drift bør hvile i sig selv, og dets
indtægter og udgifter skal føres på et særligt regnskab.
§ 9.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Næstved Gymnasiums rektor er
født medlem, og skolerådet udpeger af sin midte et medlem. De øvrige
5 medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
I bestyrelsen skal være et juniormedlem (jvf. § 5). Generalforsamlingen
vælger desuden to suppleanter. Af bestyrelsen afgår skiftevis 2 og 3, før
ste gang 2 ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af
sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær og eventuelt redak
tør (jvf. § 8). Bestyrelsens medlemmer og redaktøren er ulønnede.
§ 10.
For at der ved et bestyrelsesmøde kan tages gyldig beslutning, må
mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede. Beslutning om en sag kan
også tages ved, at sagen cirkulerer til votering blandt bestyrelsens med
lemmer. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Sekretæren førei’ en protokol over forhandlingerne.

S 11.
Foreningens og medlemsbladets regnskaber revideres af to af general
forsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer. Disse vælges for 2 år
og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
§ 12.
Den ordinære generalforsamling afholdes i tiden n'iellem 15. september
og 15. november på det sted og til den tid, som af bestyrelsen mindst
8 dage forud skriftligt eller gennem medlemsbladet bekendtgøres for med
lemmerne med angivelse af dagsorden.
§ 13.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden omfatter:
1) Bestyrelsens beretning.
2) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for det forløbne
regnskabsår.
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3) Fremlæggelse af medlemsbladets reviderede regnskab for det for
løbne regnskabsår.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer i h. t. § 9.
5) Valg af revisorer i h. t. § 11.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt.

§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt eller mindst 20 af foreningens medlemmer begærer det ved
skriftlig henvendelse til bestyrelsen; den skal da indkaldes inden en må
neds forløb med 8 dages varsel.

§ 15.
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, må være
bestyrelsen i hænde senest 1. september. Forslag, der ønskes behandlet
på en ekstraordinær generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 16.
Stemmeberettiget er ethvert medlem. Stemmeafgivning kan foregå per
sonligt eller ved skriftlig fuldmagt; dog skal den befuldmægtigede være
medlem.
Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Afstemning
sker ved håndsoprækning; dog kan skriftlig afstemning forlanges af et
af de tilstedeværende medlemmer.

8 17.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal med
lemmer, jvf. dog § 18 og 20.

§ 18.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til forandring
af lovene % af de afgivne stemmer.
Opløsning af foreningen eller ændring af formålsparagraffen kan kun
finde sted efter forslag af bestyrelsen eller efter forslag af % af medlem
merne og skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger
med % af de afgivne stemmer. Generalforsamlingerne må omfatte mindst
halvdelen af medlemmerne. Er dette ikke tilfældet, kan sådan vedtagelse
finde sted på en tredie generalforsamling med % af de afgivne stemmer,
uanset antallet af fremmødte.
§ 19.
Forhandlingerne fra generalforsamlingen indføres i protokollen, som
underskrives af. dirigenten og protokolføreren.

§ 20.
I tilfælde af foreningens opløsning forvaltes dens midler af Næstved
Gymnasiums rektor i samråd med to af skolerådet udpegede lærere i over-
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ensstemmelse med formålet, idet de nærmere enkeltheder vil være at af
fatte af de afsluttende generalforsamlinger.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 25. oktober 1950.
Skolenævnet indkaldte til det ordinære årlige
forældremøde den 7. marts,
hvor statskonsulenten for folkeskolerne A. Andreassen indledede en for
handling om „Aktuelle skoleproblemer omkring enhedsskolen og eksamens
skolen“. Derefter fulgte en interessant og udbytterig forhandling med un
dervisningsinspektør, dr. phil. Højberf/ Christensen som første deltager i
diskussionen. Den store forældretilslutning til mødet vidnede om, at næv
net havde sat et emne på dagsordenen, som havde forældrenes store inter
esse. En vellykket aften.

REGLER
for

afholdelse af forældremøder og valg til skolenævn
ved Næstved Gymnasium
§ 1.
Ved Næstved Gymnasium afholdes ordinært 1 gang årligt et forældre
møde: ekstraordinært kan der tillige afholdes sådanne møder efter de
nedenfor angivne regler (jfr. § 4).
Berettigede til at deltage i forældremøderne og de på disse forefaldende
afstemninger er alle, der har børn eller myndlinge i skolen, eller hos hvem
elever i skolen er sat i pleje.
Desuden har skolens lærere adgang til og ret til at udtale sig på for
ældremøderne, selv om de ikke opfylder de anførte betingelser; men de kan
i sidste fald ikke deltage i afstemningerne.
På forældremøderne har hver af de tilstedeværende stemmeberettigede
1 stemme.
Skriftlig afstemning foretages kun, hvis et flertal af de fremmødte
stemmeberettigede ønsker det.

§ 2.
Til at forberede de sager, som skal behandles på forældremødet, og fast
sætte dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af rektor,
2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte med
lemmer.
Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet.
Forældrekredsens 4 repræsentanter vælges for 2 skoleår ad gangen. For
hvert af disse medlemmer vælges desuden en suppleant, som for resten af
valgperioden indtræder i nævnet, når det medlem, for hvilket den pågæl
dende er suppleant, i løbet af valgperioden dør eller udtræder af nævnet.
Valgberettigede er alle — også lærere —, der har børn eller myndlinge i
skolen. Valgbare er — med undtagelse af lærere ved Næstved Gymnasium
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— alle, der har børn eller myndlinge i skolen. Valget foretages straks i
begyndelsen af hvert andet skoleår (første gang i september 1946), så
ledes at det afgående skolenævn fungerer som valgbestyrelse. Valget, der
ledes af rektor, foregår ved håndsoprækning, såfremt dei* ikke ønskes
skriftlig afstemning, jfr. § 1, sidste stykke.
Resultatet af valget indføres i nævnets protokol, der underskrives af
hele valgbestyrelsen. Ophører et af forældrekredsen valgt medlem at have
børn (myndlinge )i skolen, må han (hun) straks udtræde af nævnet.

§ 3.
For skolenævnet skal af rektor, efter at skolerådet — så vidt muligt i
god tid — forud er underrettet derom, forelægges alle sager af mere al
mindelig betydning angående skolens hygiejniske forhold (skolebygningen,
undervisningstiden, indførelse af skolelæger o. a.) og opdragende virk
somhed (f. eks. fællesundervisning, straffemidlernes art o. s. v.).
Desuden kan ethvert af nævnets medlemmer eller skolerådet gennem
sine repræsentanter for skolenævnet forelægge såvel de i § 3, 1ste stykke,
nævnte sager som andre spørgsmål vedrørende skolen (karaktergivning,
eksamensbestemmelser, principper for legatfordeling og opflytning,
hjemmeforberedelse, forsømmelse o. a.).
Udelukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de enkelte
elevers forhold (. eks. med hensyn til legatfordeling og opflytning), rek
tor- og læreransættelser og de enkelte læreres forhold.
§ 4.
Skolenævnet afgør ved almindelig stemmeflerhed, hvilke af de forelagte
spørgsmål der skal sættes på forældremødets dagsorden.
Det ordinære forældremode afholdes almindeligvis i februar måned. Ind
kaldelse af ekstraordinære forældremøder kan ske, når rektor ^ller mindst
3 af nævnets andre medlemmer forlanger det.
Indkaldelse sker med et passende varsel, ikke mindre end 8 dage.
Skolenævnet skal senest 14 dage før hvert ordinært forældremødes af
holdelse af rektor indkaldes til møde. Ekstraordinære møder af nævnet
indkaldes af rektor, når enten han selv finder anledning til det, eller et
flertal af nævnets medlemmer forlanger det.
Såvel de ordinære som ekstraordinære forældremøder skal så vidt mu
ligt afholdes inden forløbet af 3 uger efter dagsordenens vedtagelse i
nævnet.

§ 5.
Skolenævnet vælger et af sine medlemmer til sekretær; denne fører pro
tokol over nævnets forhandlinger og besørger det i tilknytning til næv
nets virksomhed fornødne skriftlige arbejde.
§ 6.
Forældremøderne sammenkaldes af rektor og ledes af denne eller et
andet af nævnets medlemmer efter rektors nærmere bestemmelse.
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Til forhandling kan også komme andre end de på dagsordenen opførte
sager, såfremt alle tilstedeværende (medlemmer af forældrekredsen og
lærere) er enige derom.
Nævnets sekretær optager i en dertil egnet protokol et referat af mødets
forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af rektor, even
tuelt af den, der måtte have ledet mødet i hans sted, og af en af forældre
kredsens repræsentanter i nævnet.

§ 7Samtlige møder finder så vidt muligt sted på skolen.

VI. Eksamen 1951 m.

v.

Den mundtlige studenter- real- og mellemskoleeksamen finder sted
i dagene 1.—20. juni. For den mundtlige årsprøve følger særligt eksamens
skema.
Translokationen foregår fredag den 22. juni kl. 10,30 og dimissionsfesten (III g, realklassen og 1/. mlkl.) samme dag kl.
i teatersalen på
„Bygningen".
Forældre og alle, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes til at
overvære de mundtlige prøver og afslutningsfesterne.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 9. (For de nye
1. mellemskoleklassers vedkommende først kl. 9 %.)

Næstved, i maj 1951.
Krüger Rasmussen.
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