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Statens og Hovedstadskommunernes
Kursus til Studentereksamen.

Kursus er landets eneste offentlige kursus til studenter
eksamen. Det blev oprettet i 1921, idet staten og hovedstads
kommunerne i fællesskab overtog to private kursus, nemlig 
Døckers og Lang & Hjorts.

Det ældste og største af disse kursus var Døckers, der var 
blevet oprettet i efteråret 1879, medens Lang & Hjorts kur
sus oprettedes 1886. Da en række af lærerne fra de private 
kursus blev ansat ved den ny offentlige institution, eksisterer 
der nu i denne en 70-årig tradition for den i mange hen
seender særprægede undervisningsform, der svarer til et 
kursus' tarv. Samtidig har man stadig sørget for, at der har 
været en nær forbindelse mellem kursus og gymnasieskolen.

Kursus' højeste myndighed er styrelsen, der består af re
præsentanter for staten og de tre hovedstadskommuner: Kø
benhavn, Frederiksberg og Gentofte. Statens deltagelse er 
blandt andet et udtryk for, at elever, både mandlige og kvinde-



lige, optages på samme vilkår fra hele landet og har lige adgang 
til at søge de fripladser og stipendier, der er knyttet til kur
sus (se s. 19).

Undervisningen besørges af 42 lærere, hvis ansættelses
forhold er som ved statsskolerne. Eleverne er for tiden fordelt 
på 33 hold, 16 formiddagshold og 17 aftenhold. Det er sær
deles vigtigt, at holdene ikke bliver for store, idet lærerne 
skal kunne tage sig af enhver elev og støtte ham i hans ar
bejde. Dette hensyn gælder ved al undervisning, men gan
ske særligt ved kursusundervisningen. Siden oprettelsen af 
Døckers kursus er der i alt blevet dimitteret 3699 studenter.

Siden 1942 har kursus haft sin egen bygning Thorvald- 
sensvej 24. Her forefindes store, lyse klasseværelser, labora
torier og faglokaler — endvidere frokoststue og gymnastiksal.

Indmeldelse kan enten ske ved personlig henvendelse på 
kontoret eller skriftligt. Kontortid hver dag kl. 12—13, mandag 
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og fredag tillige kl. 19,30—20. Disse tider gælder også hele 
sommerferien. — Telefonisk henvendelse hver dag kl. 11—13 
(Nora 6560)

Ved personlig henvendelse medbringer man dåbsattest og 
eksamensbevis. Hvis man for øjeblikket ikke har disse papirer, 
kan de senere indsendes.

Ved skriftlig henvendelse rekvireres først en indmeldelses
blanket, og denne indsendes derefter i udfyldt stand, helst sam
men med dåbsattest og eksamensbevis. Disse papirer sendes 
omgående tilbage.

Blanket til ansøgning om betalingsnedsættelse kan rekvire
res samtidig med indmeldelsesblanketten (se s. 19).

De, der indmelder sig på matematisk-naturvidenskabelig 
linie, må huske at meddele, om de vil læse engelsk eller tysk 
(se s. 12).

Holdene til studentereksamen er normalt 2-årige; for særlig 
kvalificerede elever kan der oprettes 1-årige hold.

De 2-årige hold optager fortrinsvis elever, som har bestået 
realeksamen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen, men 
dog også andre, når de underkaster sig en optagelsesprøve, 
hvorom nærmere s. 14.

De 1-årige hold optager især elever, der møder med lærer
eksamen, højere handelseksamen eller adgangseksamen. Op
mærksomheden henledes på, at ingen elever på 1-årige hold 
kan opnå ret til begrænset pensum (se s. 9), og at optagelse 
på disse hold derfor kun kan tilrådes, når den pågældende 
elev har virkelig betydelige kundskaber. Om optagelsesprøven 
henvises til s. 14—17. Til klassisk-sproglig studentereksamen 
kan der ikke oprettes 1-årige hold.

Kursus har for tiden lige mange elever på formiddags- og 
aftenholdene; men enhver elev, der ikke er forhindret i at
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På ovenstående situationsplan vises kursus' beliggenhed 
og sporvognsforbindelse.

komme om formiddagen, bør vælge formiddagshold. Over
gang fra den ene til den anden afdeling kan kun undtagel
sesvis finde sted.

Formiddagsholdene har læsetid fra kl. 8,05 til 14 (lørdag 
kun til kl. 13). Aftenholdene læser fra kl. 18 til 22,15 (lørdag 
kun til kl. 20,25), de 1-årige hold begynder dog kl. 17,15. 
Optagelses- og betalingsvilkår er ens for begge afdelinger af 
kursus. Alle hold begynder mandag d. 15. august.

I månederne oktober, december, februar og april gives der 
hver elev på formiddagshold et vidnesbyrd med angivelse af 
hans standpunkt i de enkelte fag.

Aftenholdene får vidnesbyrd een gang om efteråret (no
vember) og to gange om foråret.
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For de elever, der skal indstilles til afsluttende eksamen, bort
falder for formiddagsholdenes vedkommende vidnesbyrdet efter 
nytår og for aftenholdenes vedkommende det sidste vidnesbyrd 
om foråret.

Oprykning fra yngste til ældste klasse sker på grundlag af 
en årsprøve, der afholdes i slutningen af skoleåret.

Forældre eller værger kan til enhver tid gennem rektor ind
hente oplysninger om deres pårørendes forhold på kursus.

Kursus har et bibliotek, der står til elevernes rådighed. Det 
indeholder dansk, engelsk og tysk skønlitteratur og er tillige 
forsynet med videnskabelige og populærvidenskabelige vær
ker. Der er udlån een gang ugentlig.

I tilslutning til formiddagsundervisningen kan der gives ti
mer i gymnastik og håndbold. Deltagelse er gratis og frivillig. 
Indmeldelsen sker i de første dage af skoleåret efter nær
mere bekendtgørelse.

Kursus har som offentlig institution alle de rettigheder, et 
studentereksamenskursus kan have. De omfatter:
1) at elever, som har bestået realeksamen, pigeskoleeksamen 

eller præliminæreksamen, og som derefter i 2 fulde kursusår 
regelmæssigt har deltaget i undervisningen på 2-årigt hold, 
indstilles til studentereksamen med begrænset pensum, d.v.s. 
at der til eksamen kun opgives lidt over halvdelen af det stof, 
som kræves læst;

2) at de oven omtalte elever afslutter nogle af fagene med en 
prøve et år før den endelige eksamen (se s. 12);

3) at disse elever i alle fag eksamineres af deres egne lærere;
4) at kursus også kan opnå ret til at eksaminere andre elever 

på 2-årige hold;
5) at kursus' lærere ved studentereksamen deltager i bedøm

melsen af elever, der opgiver begrænset pensum;
6) at studentereksamen afholdes i kursus' egne lokaler.
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Studentereksamen.
I.

Valg af linie.

Studentereksamen er delt i 3 linier: den klassisk-sproglige, 
den nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige. Da 
kursus forbereder til dem alle 3, kan dets elever vælge frit 
efter forkundskaber, evner og formål. Ved henvendelse til rek
tor kan de, der er i tvivl om, hvilken linie de skal vælge, ind
hente råd og oplysninger. Her skal blot gives en kort oversigt 
over, hvilke krav der stilles på de enkelte linier, og hvilke frem
tidsmuligheder de rummer.

Fælles fag.
Fagene dansk, skriftlig og mundtlig, historie og fransk læses 

i samme omfang på alle linier.

I dansk stil prøves evnen til at udtrykke sig logisk i et vel
formet sprog. Emnerne vælges således, at det mere drejer sig 
om en modenheds- end en kundskabsprøve.

Mundtlig dansk består af litteraturlæsning med litteratur
historie, modersmålskundskab og svensk. Under litteraturlæs
ningen vejledes eleverne til at finde det centrale i digtervær
ket og ved hjælp af litteraturhistorien at erkende dets forhold 
til samtiden. Modersmålskundskab skal give indsigt i det dan
ske sprogs opbygning og udvikling; men hovedvægten lægges 
på kendskabet til den nyere tids sprog.

Historieundervisningen arbejder sammen med danskunder
visningen på at oplyse den særlig danske indsats i kultur
udviklingen. Derfor kræves der størst kendskab til Danmarks 
(og Nordens) historie, og både her og i verdenshistorien læg
ges mest vægt på den nyeste tid. Desuden læses samfunds
kundskab.

I Fransk er hovedformålet læsefærdighed og god udtale. 
Til eksamen prøves der i ulæste tekster.
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Den klassisk-sproglige linie.
Hovedfagene er græsk og latin; da disse sprog er vanske

lige, og da eleverne mangler forkundskaber, kræves der ikke 
i disse fag en sproglig viden, der kommer op på siden af de 
nysprogliges kendskab til engelsk og tysk. I tysk tilstræbes 
kun læsefærdighed og god udtale; heller ikke i matematik 
er kravene store, og i naturfag kræves der ikke så meget 
som på den matematisk-naturvidenskabelige linie. Hovedfor
målet på denne linie er at indføre eleverne i den antikke 
kultur.

Den klassisk-sproglige linie vælges fortrinsvis af dem, der 
vil studere teologi; men den kan desuden bruges som grund
lag for de samme studier som nysproglig studentereksamen.

Den nysproglige linie.
På denne linie er hovedfagene engelsk og tysk.
Samtidig med at sprogfærdigheden udvikles ved stilskriv

ning og taleøvelser, gives der eleverne indblik i karakteristiske 
træk af Englands og Tysklands samfundsliv. Både klassisk og 
moderne litteratur læses på begge sprog. Endvidere læses 
latin, men ikke i så stort omfang som på den klassisk-sprog
lige linie; ved dette fag og ved oldtidskundskab gives de 
forudsætninger, som den moderne kultur stadig bygger på. 
Matematik og naturfag læses i samme omfang som på den 
klassiske linie.

Den nysproglige linie er en udmærket forberedelse både 
til videre studier ved Universitetet og til indtrædelse i det 
praktiske liv. Ved Universitetet giver den et godt grundlag 
for studiet af jura eller statsvidenskab og for læsning til skole
embedseksamen eller magisterkonferens i sprog og historie. 
Vil nysproglige studenter studere teologi, må de underkaste 
sig en tillægsprøve i græsk; vil de studere medicin, må de 
bestå en tillægsprøve i kemi; vil de studere på Polyteknisk 
Læreanstalt, Farmaceutisk Læreanstalt eller Tandlægehøjskolen, 
må de bestå en tillægsprøve eller adgangseksamen.
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Den matematisk-naturvidenskabelige linie
lægger hovedvægten på matematik, fysik og kemi, fag, som 
i vor tid har fået en overordentlig betydning. Undervisningen er 
både baseret på demonstrationer og på elevernes egne øvel
ser, så at den teoretiske og praktiske undervisning står i nøje 
indbyrdes sammenhæng.

Eleverne kan frit vælge, om de vil læse engelsk eller tysk. 
Det må ved indmeldelsen meddeles kursus, hvad man vælger. 
De elever, der ikke har bestået real-, pigeskole- eller præli
minæreksamen, samt eleverne på 1-åriqt hold læser dog både 
engelsk og tysk. Oldtidskundskab læses med samme formål 
som på den nysproglige linie. I naturfag er kravene noget 
større end på de sproglige linier.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie er den naturlige 
vej, hvis man vil studere ved Polyteknisk Læreanstalt, Farma
ceutisk Læreanstalt,Tandlægehøj skolen, Landbohøj skolen, Kunst
akademiet eller læse til skoleembedseksamen eller magister
konferens ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet; den 
kan yderligere benyttes som grundlag for studiet af medicin, 
jura og statsvidenskab. Vil en student af denne linie læse til 
skoleembedseksamen eller magisterkonferens i sprog eller hi
storie, må han underkaste sig en større tillægsprøve i latin (120 
sider); vil han studere teologi, samme tillægsprøve i latin og 
desuden en tillægsprøve i græsk; vil han være læge, tandlæge, 
dyrlæge eller farmaceut, skal han tage en mindre tillægsprøve 
i latin (20 sider).

II.
Eksamensordning.

Elever med begrænset pensum afslutter nogle af fagene 
med en prøve et år før den endelige eksamen. Det gælder 
på den klassisk-sproglige linie tysk, matematik og geografi 
med fysik-kemi, på den nysproglige linie matematik og geo
grafi med fysik-kemi og på den matematiske linie engelsk 
eller tysk og endvidere geografi.
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Studentereksamen afholdes i maj—juni; undtagelsesvis kan 
ministeriet give elever, som ved sygdom er blevet forhindret 
i at tage eksamen i maj—juni, tilladelse til at indstille sig til 
sygeeksamen i september.

Eksamen afholdes for en af undervisningsministeriet udnævnt 
kommission. Ved eksamensindmeldelsen betales et gebyr på 
15 kr. Elever med delt eksamen betaler 5 kr. det første år 
og 10 kr. det andet.

III.
Lempelser som følge af tidligere eksamen.

Lettelser for lærere.
De, der har bestået lærereksamen i henhold til undervisningsministeriets be

kendtgørelse af 29/s 1940, og som foruden den ved lærereksamen krævede obli
gatoriske prøve i et fremmed sprog (engelsk eller tysk) har aflagt tillægsprøver 
i 2 andre fremmede sprog (tysk eller engelsk samt fransk) i overensstemmelse 
med bekendtgørelse af 2% 1940 med mindst karakteren g i hvert sprog, kan 
opnå studentereksamen ved at bestå en prøve i følgende fag: på klassisk-sproglig 
linie: latin og græsk; på nysproglig linie: engelsk, tysk og latin; på matematisk
naturvidenskabelig linie: matematik, fysik og kemi.

Kravene i de enkelte fag er som ved studentereksamen med fuldt pensum. På 
den nysproglige linie kan den forlangte tillægsprøve til lærereksamen i engelsk 
eller tysk bortfalde, idet den her erstattes af prøven ved studentereksamen. Der 
kræves ingen dimissor. For at bestå skal man have mindst 12,00 i gennemsnit. 
Der gives ingen ordenskarakter.

For at blive optaget på 1-årigt hold må man i de pågældende fag underkaste 
sig den sædvanlige optagelsesprøve (se side 14—17).

På den klassisk-sproglige linie findes ikke 1-årige hold.

Lettelser for elever, der har bestået højere handelseksamen.
De, der har bestået højere handelseksamen i henhold til lov af 23. Juni 1920 

med et eksamensresultat af mindst 5, kan opnå studentereksamen af nysproglig 
linie ved at bestå en prøve i skriftlig og mundtlig dansk, historie, mundtlig engelsk, 
mundtlig tysk, oldtidskundskab, naturhistorie (biologi og fysiologi) og fransk. Prø
ven i fransk bortfalder dog, hvis eksaminanden ved højere handelseksamen har 
bestået en prøve i faget i et omfang, der svarer til kravene ved studentereksamen



14
Fordringerne ved denne prøve er som ved studentereksamen med fuldt pensum; 

dog bortfalder i dansk modersmålskundskab, i historie samfundskundskab og 
i engelsk og tysk den del af det ellers krævede pensum, som læses specielt for 
sprogfærdighedens skyld.

Lettelser for kandidater
fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

De, der har bestået afsluttende prøve ved Den kgl. Veterinær og Landbohøj
skole, kan ved ansøgning til eksamenskommissionens formand fritages for neden
nævnte fag ved studentereksamen, såfremt de ved Landbohøjskolens eksamen har 
opnået mindst mg i faget. Hvor flere fag ved Landbohøjskolen svarer til eet ved 
studentereksamen, kræves kun, at gennemsnittet af karaktererne er mg.

Kandidater af alle studieretninger ved Landbohøjskolen kan fritages for fysik 
med astronomi og kemi; dyrlæger og havebrugskandidater desuden for naturhistorie; 
landbrugs- og mejeribrugskandidater for geografi og naturhistorie; landinspektører 
for skriftlig og mundtlig matematik og skovbrugskandidater for skriftlig og mundtlig 
matematik samt naturhistorie.

Andre lettelser ved studentereksamen.
De, der har bestået adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt eller dermed 

ligestillede kontrollerede prøver i matematik, fysik med astronomi og kemi, kan 
fritages for prøve i disse fag på alle tre linier.

Faglærere kan fritages for prøve i de fag, hvori de har bestået faglærereksamen.

IV.
Optagelsesvilkår.

A. 2-årige hold.
Uden prøve optages elever, som er fyldt 16 år og har ta

get realeksamen, pigeskoleeksamen eller præliminæreksamen 
med mindst mg-n som gennemsnitskarakter.

Elever, der har taget real- eller pigeskoleeksamen uden ma
tematik, og som vælger den matematisk-naturvidenskabelige 
linie, må dog bestå en prøve i matematik i det pensum, der 
kræves til realeksamen.

Elever, der ikke har opnået ovennævnte eksamensresultat 
eller ikke har nogen af nævnte eksaminer, må bestå en op
tagelsesprøve i dansk stil (fri opgave), engelsk, tysk og ma
tematik af følgende omfang:
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I engelsk og tysk opgives 100 sider af hvert sprog af en 
sværhedsgrad, der svarer til kravene ved realeksamen, samt 
en begyndergrammatik. Prøven er mundtlig. De, der ønsker 
optagelse på klassisk-sproglig linie, skal kun prøves i tysk; de, 
der ønsker optagelse på matematisk-naturvidenskabelig linie, 
kun i engelsk eller tysk. Elever uden foreksamen skal dog 
prøves i begge sprog.

I matematik opgives til de sproglige linier, hvad der kræves 
til mellemskoleeksamen, og til den matematisk-naturvidenska
belige linie opgives i aritmetik, hvad der kræves til realeks
amen, i geometri, hvad der kræves til mellemskoleeksamen. 
Prøven er mundtlig.

Der kræves altså ved optagelsen ikke kendskab til fransk 
og latin.

De i sprogene benyttede bøger må medbringes til prøven.

NB. Elever, som ikke har taget nogen forberedende eksamen, 
kan således optages på kursus, hvis de består den ovenfor 
omtalte optagelsesprøve; men de må i så fald opgive fuldt 
pensum, d. v. s. alt det læste, til studentereksamen, hvilket 
i høj grad forøger vanskelighederne, især ved repetitionen. 
Endvidere bliver deres eksamen ikke delt, hvad der forårsager, 
at de i andet læseår ikke får regelmæssig undervisning i de 
fag, som deres kammerater bestod eksamen i ved første læseårs 
slutning. Det må derfor indtrængende tilrådes sådanne elever, 
at de i stedet for at forberede sig til kursus' optagelsesprøve 
anvender 1 år på at tage præliminæreksamen og først der
efter begynder på det 2-årige kursus til studentereksamen.

De rettigheder, som real- eller præliminæreksamen giver, er 
omtalt side 9 og er så betydningsfulde, at man ikke kan for
svare at give afkald på dem. I de senere år har også praktisk 
talt alle elever på 2-årige hold haft en af de pågældende eksa
miner.

Det må endvidere bemærkes, at de, der består optagelses
prøven, kun kan optages som elever på kursus, såfremt der på 
det tidspunkt, prøven aflægges, endnu er pladser ledige.
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B. 1-årige hold.
Med de nedenfor nævnte undtagelser kræves der altid 

optagelsesprøve til disse hold.
a) Nysproglig linie: Prøven omfatter dansk stil (fri opgave), 

engelsk, tysk, fransk, latin og matematik.

I engelsk opgives Helweg-Møller: Modern Prose II, og Rosenmeier: A Modern 
English Omnibus (2. udg.); desuden må man have nogen øvelse i stilskrivning, 
f. eks. have gennemgået Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. 
gymnasieklasse. Prøven er mundtlig; der prøves i et stykke af det læste pensum 
og et stykke ulæst tekst samt i oversættelse af et lettere stykke stiløvelse fra dansk 
til engelsk.

I tysk opgives Carl Gad: Moderne tyske noveller, sidste udgave, og Ring Hansen 
og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestucke stk. 10, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 27 
og 29; desuden må man have nogen øvelse i stilskrivning, f. eks. have gennem
gået Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet, stk. 1—35. Prøven foregår som 
i engelsk.

I fransk opgives en begynderbog og 100 sider af en læsebog, og der prøves 
kun i dette pensum; man kan f. eks. opgive Nielsen og Hoffmann: Fransk begyn
derbog (hele bogen) eller Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog (hele 
bogen) og ca. 50 sider af Jung: Fransk læsebog ved N. Chr. Nielsen, eller ca. 50 
sider af O. Svanholt: Franske tekster. Formlæren efter N. Chr. Nielsen: Fransk 
skolegrammatik.

I latin opgives en begynderbog (f. Eks. Cortsens eller Mikkelsens 1. afd.) og 
25 sider sammenhængende læsning, f. eks. af Cæsars gallerkrig eller Mikkelsens 
læsebog II afd., samt formlæren efter Vald. Nielsen: Latinsk grammatik eller efter 
Mikkelsens læsebog.

I matematik er kravene som ved optagelsesprøven til de 2-årige hold (se s. 15); 
elever med real- eller præliminæreksamen er fritaget for prøve i dette fag.

Elever med højere handelseksamen optages uden prøve.

b) Matematisk-naturvidenskabelig linie:
Prøven omfatter dansk stil (fri opgave), engelsk, tysk, fransk, 

matematik, fysik og kemi.
I engelsk og tysk er kravene som ved optagelsesprøven til de 2-årige hold 

(se s. 15).

I fransk er kravene som ved optagelsesprøven til det 1-årige nysproglige hold, 
og de samme bøger kan bruges.



17
I matematik opgives Jul. Petersen: Aritmetik og algebra I—II og Jul. Petersen: 

Elementær plangeometri (nr. 12, 13, 14).

I fysik og kemi opgives Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I, s. 1—90, og 
H. Rasmussen og K. Simonsen: Uorganisk kemi for mellemskolen.

Lærere er fritaget for prøve.

De, som har taget real- og præliminæreksamen, fritages for prøve i engelsk 
og tysk.

Elever med adgangseksamen og elever, der er oprykket i officersskolens næst
ældste klasse eller har overgangseksamen ved kadetskolen, optages uden prøve.

Anmeldelse til optagelsesprøve kan ske enten skriftligt på 
indmeldelsesblanketter, der fås på kursus' kontor, eller mundt
ligt.

Optagelsesprøve afholdes både 21,—22. juni og 12.—13. 
august, således at eksaminanderne kan vælge mellem de to 
terminer, men kun kan indstille sig til prøven enten i juni 
eller i august. Første prøvedag kl. 18 skrives dansk stil, og de 
mundtlige prøver afholdes den følgende dag, for formiddags
eleverne kl. 9, for afteneleverne kl. 18.

V.
Indstilling til eksamen.

Ifølge de gældende bestemmelser kan ingen elev gå op til 
studentereksamen, uden at han indstilles af een eller flere di
missorer, som skal udstede en erklæring på tro og love om, 
at dimittenden efter deres overbevisning er i besiddelse af 
de kundskaber og den modenhed, som kræves til at bestå 
studentereksamen. Ved nærværende kursus udstedes dimis
sionsvidnesbyrdef af rektor efter forhandling med lærerrådet.

Forud for indstillingen afholder kursus en prøve i alle skrift
lige fag. Den afgørelse, der træffes på grundlag af prøvens 
udfald og lærernes udtalelser om elevens standpunkt, kan 
ikke ændres.
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Betalingsvilkår.
Den samlede betaling for et helt kursusår, regnet fra 1. 

august til 31. juli, er:

Studentereksamen i samtlige fag................................. 360 kr.

Studentereksamen for lærere efter anordning af 
24. januar 1945 .................................................... 150 kr.

Elever med højere handelseksamen........................... 240 kr.

Elever med adgangseksamen...................................... 210 kr.

Betalingsmåden. Betalingen for et kursusår erlægges i 10 lige 
store rater, hvoraf den første betales midt i august, den an
den 1. september, og så fremdeles den 1. i hver måned, sid
ste gang 1. maj.

Elever, som indtræder på kursus efter udløbet af august, be
taler en rate ved optagelsen, dernæst en rate den 1. i hver 
måned, sidste gang 1. juni.

Indbetaling af undervisningspengene kan kun ske på post
giro nr. 1340. Indbetalingskort udleveres på kursus.

Udover den her nævnte betaling samt eksamensgebyr (s. 13) 
afkræver kursus ikke eleverne afgifter af nogen art.
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Betalingsnedsættelse og fripladser.
Kursus kan til fripladser og nedsættelse af kursusbetalingen 

yde et beløb, der udgør en trediedel af det beløb, der ville 
indgå som elevbetaling, hvis alle elever betalte den fulde rate, 
beregnet efter elevantallet d. 1. september.

For at komme i betragtning ved uddeling af understøttelser 
må nye elever have bestået real-, præliminær- eller lignende 
eksamen eller kursus' optagelsesprøve med et tilfredsstillende 
resultat. Ved senere uddelinger tages der afgørende hensyn 
til elevernes arbejde på kursus og deres standpunkt i de for
skellige fag.

Fordelingen af understøttelserne sker efter følgende regler: 
1. Et beløb anvendes i begyndelsen af kursusåret til fripladser 

eller nedsættelse for elever på de ældste hold. Elever på 
2-årige hold, som har fået understøttelse i det første kursus
år, kan forvente at få denne fornyet i det andet år, forud
sat at deres forhold ikke har forandret sig.

2 . Et beløb tildeles ved kursusårets begyndelse nye elever som 
midlertidige understøttelser, gældende for de 5 første må
neder af kursusåret.

3 .1 januar måned reguleres nedsættelserne gældende for re
sten af året.
Ansøgninger skrives på blanketter, som fås på kursus' kon

tor, og indgives til rektor, for nye elevers vedkommende sam
tidig med indmeldelsen. Nye elever vil som regel med det 
samme kunne få besked om størrelsen af en eventuel beta
lingsnedsættelse for de første 5 måneder.

Boglån.
Ved henvendelse den første læsedag vil elever, der har op

nået stipendium, mod betaling af 25 øre pr. bog kunne låne 
nogle af de benyttede lærebøger, så længe forråd haves. For 
at kunne deltage i boglånet må man indbetale et depositum 
på 20 kr., der tilbagebetales, når bøgerne tilbageleveres.

En liste over de bøger, man ønsker at låne, bedes indsendt 
til kursus' kontor inden 12. august.



Beretning.

Studentereksamen 1948.

123 elever bestod studentereksamen.

A. Klassisk-sproglig linie:

Højvig, Ernst Boien 
Jørgensen, Anders Peter 
Nielsen, Marinus Kjærsgård

B. Nysproglig linie:

Albrektsen, Jacob Regnar 
Ambjørnsen, Jørgen 
Andersen, Mogens Valdemar 
Andreasen, Jens Johansen 
Beck, Ellen Hasager 
Berg, Elith
Breidahl, Erik Carl 
Christensen, Bent 
Christensen, Inger Ahrengot

Rindholt, Leif
Schmidt, Kresten Jensen

Christiansen, Bertha Kathrine Emilie
Christiansen, Lissi Johanne
Demkjær, Helene
Dunø, Arnold Wolfsberg
Egeland, Knud
Frøik, Jens Knud Schlosshauer
Gammelgård, Jørgen
Hansen, Clement Hjort
Hansen, Kirsten
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Hildesheim, Manfred 
Hjortborg, Vagn 
Jarlstrup, Tove Agnete 
Jensen, Birthe Margrethe 
Jensen, Ena Tove 
Jensen, Hans Konrad Hald 
Jensen, Henning Tage 
Jensen, Meta Christine 
Jørgensen, Poul Erik 
Kalian, Kjeld Frans Knudsen 
Karlsson, John Ricard 
Lange, Kirsten 
Larsen, Kaj Frode 
Lindgren, Orla Bjørn 
Mau, Hans Jørn Emil 
Mogensen, Karen Fischer

Møller, Jan
Nielsen, Annelise
Nielsen, Christian Willy
Nielsen, Henning Jørn
Nielsen, Ib
Nielsen, Knud Stribolt
Nilsson, Annelise Staunsholt 
Nordberg, Karen Bodil 
Pedersen, Karen Bøcher 
Pedersen, Ketty
Petersen, Jørgen Barfred 
Procida, Mario
Rasch, Kithy
Schmith-Petersen, Else-Augusta 
Thøgersen, Tage Møller 
Wesch, Josef Jan

C. Matematisk-naturvidenskabelig linie:

Ahlberg, Flemming Georg Anders 
Andersen, Birte Helene Lundkvist 
Andersen, Hans Peter 
Andreasen, Ole 
Baess, Inga Maria 
Clausen, Carl Christian Kromann 
Egebo, Kirsten 
Finnich, Hans Erling 
Frederiksen, Olga 
Hall-Nørregård, Ernst Erik
Hansen, Åge Emil Johan Lundblad 
Hansen, Christian Mølgård 
Hansen, Kirsten Grundtvig 
Hansen, Lilly 
Holck, Ruth Iris 
Holm, Margit Ruth 
Holst, Else
Hovgård, Povl Borup 
Jacob, Otto 
Jacobsen, Christian 
Jacobsen, Vagn Kingo 
Jensen, Holger 
Jensen, Knud Åge 
Jensen, Povl Thomas 
Jensen, Robert Henry

Jørgensen, Gerda Marie 
Kamp, Niels Bjerg 
Kiær, Jørgen Thorvald 
Kjær, Henning Poul 
Kurtzhals, Hans Lindholm 
Kurtzhals, Poul Lindholm 
Laier, Ib 
Langner, Bernhard Paul 
Larsen, Åse Charlotte 
Larsen, Børge 
Larsen, Edith Gudrun Kamma 
Larsen, Jytte Bremer 
Løkkegård, Bent 
Madsen, Arne 
Madsen, Elly Thora 
Madsen, Estrid Sterkel 
Miethe, Erik Skovgård 
Mortensen, Ib 
Nielsen, Bent Marinus 
Nielsen, Bente 
Nielsen, Ruth Kirstine 
Nordfalk, Erik 
Nygård, Kjeld Arne 
Nøkkentved, Kirsten 
Olsen, Kirsten
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Pedersen, Inger 
Pedersen, Inger Marie 
Pedersen, Viggo Enggård 
Petersen, Herluf Jørgen 
Petersen, Knud Østergård 
Rimestad, Johan 
Rossen, Frida 
Solbirk, Ester 
Svendsen, Bodil Ravn

Sørensen, Kurt Johan 
Sørensen, Poul Leo 
Thrane, Jytte
Wahlberg, Arne Erling 
Weidick, Anker Hans 
Westh, Vibeke 
Willadsen, Jytte 
Ærøe, Bent
Østergård, Edith Kuld

7 fik i gennemsnit mg-}-, 18 mg, 42 mg-4-, 33 g-)-, 23 g.

Hold,
Kursus har i 1948—49 følgende hold:

1) 2-årige:

Ældste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (K), tre nysproglige 
(Sa, Sb, Sc) og fire matematisk-naturvidenskabelige (Ma, Mb, Mc, Md); om afte
nen et klassisk-sprogligt hold (AK), tre nysproglige (ASa, ASb, ASc) og tre matema
tisknaturvidenskabelige (AMa, AMb, AMc).

Yngste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (k), tre nysprog
lige (sa, sb, sc) og fire matematisk-naturvidenskabelige (ma, mb, mc, md); om 
-aftenen et klassisk-sprogligt (ak), tre nysproglige (asa, asb, ase) og fire matematisk- 
naturvidenskabelige (ama, amb, amc, amd).

2) 1 -årige:

Om aftenen et nysprogligt hold (ASI) og et matematisk-naturvidenskabeligt 
^AMI).
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Lærerne.

Den 31. marts døde lektor Poul Olsen, 64 år gammel.
I næsten 41 år virkede han som lærer ved kursus, som han følte sig så stærkt 

knyttet til, og som havde så stor plads i hans hjerte. I over 30 år var han kur
sus' inspektør og en meget værdifuld hjælp for rektor. Som det dygtige og 
fine menneske, han var, var han i en grad som kun få andre med til at give 
kursus dets præg og medvirkende til at skabe den ånd, der hersker på kur
sus. Som kollega var han agtet og afholdt for sin loyalitet, redelighed og hjælp
somhed.

Lektor Olsen ville have trukket sig tilbage fra sin gerning med dette skoleårs 
udgang, og vi kunne have ønsket ham et langt otium, som vi var sikre på, at han 
med sin store interesse for litteratur og kunst ville have fået stort udbytte af.

På kursus, blandt hans kolleger og blandt hans mange elever vil hans minde 
blive agtet og æret i dyb taknemmelighed og ærbødighed.

Fra den 31. juli 1948 opgav adjunkt I. Monrad Møller, cand. mag. B. Christen- 
sen-Dalsgård, cand. mag. A. Epstein, cand. mag. Johs. Lyngby Jensen og mag. 
scient. H. Skovgård deres timer ved kursus.

Fra den 1. august 1948 udnævntes følgende timelærere ved kursus til adjunkter: 
cand. mag. N. Elkjær, cand. mag. H. Jensen, cand. mag. T. Linnemann, cand. mag. 
E. Lorensen, cand. mag. E. Rasmussen, cand. mag. fru Dagny Strøby og cand. mag. 
Helge Toldberg.

Fra 1. august 1948 ansattes følgende timelærere: cand. mag. 0. Andreasen, 
cand. mag. H. A. Koefoed og cand. mag. E. Strack.

Fra 1. september ansattes cand. mag. Lis Bakander som timelærer.

Timerne er i indeværende år fordelt på følgende måde:

Adjunkt Knud Andersen; Latin K, k, sa, sb, Ak, ak.

cand. mag. 0. Andreasen: Latin asa, græsk ak.

cand. mag. F. Askgård; Historie Ama, Amb, asa, oltidskundskab Ama, 
Amb, asa.

Adjunkt H. Asmussen: Matematik ak, fysik-kemi Ma, mb, mc, Amb.

Adjunkt S. Atke: Fransk Ama, amd.
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cand. mag. Lis Bakander: Matematik sb, md, amc, amd. ASI.

Adjunkt E. Bruun: Fransk Ase, Amb, Amc.

Adjunkt G. Bruun: Historie Md, k, ma, mb, mc, md, ase, ama, oldtidskundskab 
Sb, Md, ma, mc, md, Amc, ase, ama.

Lektor Vestergaard Christensen: Naturfag K, Sa, Sb, Mb, Md, k, mb, Asa, 
asa, asb, ase.

cand. mag. T. Christensen Dalsgård: Engelsk Asb, asb.

Adjunkt E. K. Didriksen: Latin Asa, Ase, ase.

Adjunkt P. Ebbesen: Matematik Ama, amb.

Adjunkt N. Elkjær: Dansk K, sc, tysk sa, asa, ASI, latin Sa, Sc, Asb.

cand. mag. A. Fogh: Engelsk Sb, Sc, Asa, ama, amb, tysk k, md.

Adjunkt Chr. Graversen: Naturfag Sc, Ma, Mc, sa, sb, sc, mc, md, Ase, 
amc, ASI.

Adjunkt Paul Hansen: Historie ASI, AMI, oldtidskundskab Asa, Ase, ASI, 
AMI.

cand. mag. S. Holm: Matematik ase, fysik-kemi Md, ma, Amc, ama.

Adjunkt H. Jacobsen: Dansk ma, Ak, Asb, Ama, tysk Sb, sb, sc, Asa.

Adjunkt A. J. Jensen: Historie Ase, Amc.

Adjunkt H. Jensen: Tysk Sa, fransk Mc, sa, sb, sc, Ak, Asb, latin asb, ASI.

Adjunkt O. Jensen: Dansk Sa, fransk K, Sc, Mb, ak, amb, amc.

Rektor H. C. Jørgensen: Fransk Ma, Asa.

Adjunkt Joh. Jørgensen: Dansk Asa, amc, amd, ASI, AMI, historie Ma, 
Mb, sb, oldtidskundskab Ma, Mb, sb, mb.

Lektor fru L. Kindt-Jensen: Engelsk sb, ma, mb, mc, Ase, AMI.

cand. mag. H. A. Koefoed: Dansk k, sb, mb, mc, md, asa, engelsk ase, 
tysk asb, ase.

Lektor E. Kristensen: Matematik Ma, ma, mc, Amb, asb, ama.
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cand. mag. Helge Larsen: Dansk ak, ase.

Adjunkt T. Linnemann: Dansk Sb, Sc, Mb, Md, ama, amb, engelsk amc.

Adjunkt E. Lorensen: Matematik Mc, asa, fysik-kemi Mb, Ama, amc, AMI.

Adjunkt J. Matzen: Naturfag Amb, Amc, ama.

cand. mag. K. A. Møller Nielsen: Tysk AMI, historie amb, amc, amd.

Lektor Nielsen-Lyngbye: Matematik Mb, k, sa, sc, mb, Amc, AMI.

Adjunkt H. Nørlyng: Tysk Ase, fransk Sa, Sb, Md, k, ma, asb, ase.

Adjunkt P. H. Pedersen: Matematik Md, fysik-kemi Mc, md, amb, amd.

Adjunkt E. Rasmussen: Historie K, Sa, Sb, Sc, Asa, ak, asb, oldtidskund
skab asb.

Adjunkt Johs. Schmidt: Latin Sb, sc, græsk K, k, Ak, oldtidskundskab Sa. 
amb, amc, amd.

cand. mag. E. Straok: Dansk asb, fransk mb, mc, md, asa, ama, ASI, AMI.

Adjunkt fru D. Strøby: Engelsk Sa, sa sc, asa, ASI.

Adjunkt E. Strøby; Tysk, Sc, Asb, ak, historie Mc, sa, sc, Ak, Asb, 
oldtidskundskab So, Mc, sa, sc, Asb.

Adjunkt C. G. Sørensen: Naturfag Ama, ak.

cand. mag. A. Thierry: Naturfag ma, Ak, Asb, amb, amd, AMI.

Adjunkt H. Toldberg: Dansk Ma, Mc, sa, Ase, Amb, Amc.

Inspektionsarbejdet er fordelt således, at adjunkt Strøby er inspektør ved 
formiddagsafdelingen, adjunkt Asmussen ved aftenafdelingen, og adjunkt Jacob
sen har det skriftlige inspektionsarbejde.

Bogudvalget består af rektor, lektor Nielsen-Lyngbye, adjunkt Jacobsen og 
adjunkt Strøby; adjunkt Jacobsen er bibliotekar.

Udlån af skolebøger forestås af adjunkt Jacobsen.

Stipendieudvalget består af rektor, lektorerne Nielsen-Lyngbye og Vestergaard 
Christensen og adjunkterne Asmussen, Bruun, Linnemann og Strøby.
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Det kommende kursusår.

Af hensyn til holdenes sammensætning og til stipendiefordelingen er det af 
vigtighed for kursus at modtage indmeldelser til det ny kursusår i god tid. 
Det henstilles derfor til vordende elever at indmelde sig, så snart de har truffet 
bestemmelse derom.

Det ny kursusår begynder mandag den 15. august 1949, for formiddagshol
dene kl. 9, for aftenholdene kl. 18.

Ferier:

Efterårsferie: En uge i oktober.
Juleferien begynder den 22. december og varer 14 dage.
Påskeferie: En uge (en dag før og en dag efter påske).
Pinseferie: 4 dage.
Sommerferie: 1. Juli—14. august.
Enkelte fridage: Kongens fødselsdag, dronningens fødselsdag, fastelavns mandag,

5. maj, Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag.

Nærmere oplysninger og vejledning fås ved skriftlig eller mundtlig henven
delse til rektor, som træffes på kursus' kontor læsedage kl. 12—13 samt mandag 
og fredag kl. 19,30—20. Kursus' kontor er også åbent til de anførte tider hele 
.sommerferien. Telefonisk henvendelse hver dag kl. 11—13 (nora 6560).

København i januar 1949.

H. C. JØRGENSEN
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Bogliste.
A. Klassisk-sproglig linie.

Dansk, fransk, historie, naturfag og matematik som nysproglig linie. Tysk 
som den matematisk-naturvidenskabelige linie.

Græsk: *Hude: Græsk elementarbog I-II. — ‘Berg og Hude: Græsk formlære. 
■— Homers Iliade I-VI, Odysseen I-VI og VII-XII (Teubners tekstudg.). — Chr. 
Thomsen: Noter til Odysseens IX. sang. — Herodots VIII. bog (Teubners tekstudg.). 
— Platons Apologi og Kriton (Teubners tekstudg.). — * Secher: Græsk myto
logi. — ‘Vald. Nielsen: Græsk litteraturhistorie, 4. udg. — ‘Luckenbach: Kunst 
und Geschichte I. 15. Aufl. — Berg: Græsk-dansk ordbog.

Latin: ’Cortsen: Latinsk begynderbog. —*Vald. Nielsen: Latinsk grammatik, 
4. udg. — Tillæg til samme. — *L. Høeg: Cæsar og andre forfattere (med glo
ser og forklaringer). — L. Høeg: Ciceros taler (med gloser og forklaringer). — 
Latinsk prosa I, romerske historikere, udvalgt og kommenteret ved A. Kragelund. 
— Krarup: Romersk poesi. — Horatii carmina. — Gerh. Pedersen: Latinske rea
lia, 3. udg. — Opgaver til oversættelse fra latin på dansk i gymnasiet, samlede 
af M. Cl. Gertz. — Hastrup: Latinske eksamensversioner. — Jensen og Goldschmidt: 
Latinsk-dansk ordbog.

B. Nysproglig linie.

Dansk: Oxenvad; Vort sprog I-II, sidste udg. — * Rehling og Hasselberg: 
Svenske forfattere, med ordliste, 2. udg. — ‘Axel K. Jørgensen: Dansk litteratur
historie, 2. udg. — Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur, 5. udg. ‘I, II, III. — 
Dansklærerforeningens udgaver af ‘ Holberg: Den politiske kandestøber, ‘Wessel: 
Kærlighed uden strømper, *Oehlenschlåger: Hakon Jarl, ‘P. M. Møller: En dansk 
students eventyr.

Engelsk: * Helweg-Møller: Modern Prose vol. II. — * Rosenmeier: A Modern 
English Omnibus, 2. udg. — ‘Galsworthy: Loyalties, udg. af Skovgaard. — ‘The 
Dickens Reader, by Stigaard. — From Thackeray's Vanity Fair, by Andersen. —• 
Østerberg: A Hundred English Poems. — Shakespeare: Julius Cæsar, udg. af 
.Skovgaard. — En enkelt læsebog, der vil blive opgivet ved skoleårets begyndelse. 
— ‘Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. gymnasieklasse, 4. 
udg. — Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser, 4. eller 
-6. udg. — ‘Knud Herløv: Engelsk grammatik, 2. udg. — ‘Gyldendals Engelsk
dansk og Dansk-engelsk ordbog.

De bøger, eom er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end 
<de angivne, kan bruges.
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Tysk: * Gad: Moderne tyske noveller, sidste udgave. — Ring Hansen og 

Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestiicke. — Gad: 100 deutsche Gedichte. — 
Branner und Stærmose: Deutsche Klassiker. — * Schiller: Wilhelm Tell. — Goethe: 
Faust I (Reelam). — Østergaard: Kommentar til Goethes Faust 1. — * Gad og Moe: 
Tysk stiløvelse for gymnasiet, med ordliste. — ‘Tyske realeksamens-opgaver II, 
oversættelser. ■— Tyske studentereksamens-opgaver II, oversættelser. — ‘Kaper: 
Kortfattet tysk sproglære, 20. udg. — ‘ Gyldendals Tysk-dansk og Dansk-tysk 
ordbog.

Fransk: ‘Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. — ‘N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik, 9. udg. — Briiel: Moderne franske skribenter I-II, samt 
et par bøger, der vil blive opgivet i årets løb. — Gyldendals Fransk-dansk 
ordbog.

Latin: ‘Cortsen: Latinsk begynderbog. — ‘Vald. Nielsen: Latinsk grammatik. 
— L. Høeg: Cæsar. — L. Høeg: Ciceros taler.

Historie: Preben Arentoft: Verdenshistorie ‘1, ‘II, III. — Ilsøe: Nordens hi
storie. — Bundgaard: Billedhæfter, ‘oldtid og middelalder; nyere tid. — Andrup, 
Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. — Kierkegaard, Lomholt-Thomsen 
og Winding: Danmark i dag. Senere nogle teksthæfter.

Oldtidskundskab: ‘Homers Iliade og Odyssee i udvalg ved Østergaard, med 
noter. — H. Frisch: Sokrates' domfældelse og død. — ‘Secher: Græsk mytologi, 
— Senere 2 dramaer, et teksthæfte af historisk indhold samt et billedhæfte.

Naturfag: ‘Andersen og Vahl: Geografisk lærebog, 2. udg. — ‘Christensen 
og Krogsgaard: Atlas uden navne I-II, 6. udg. — * Et navneatlas. — Jessen og Schiøn- 
ning: Biologi for gymnasiet. — Krogh: Menneskets fysiologi, 8. udg. — Graver - 
sen og Vestergaard: Fysik for de sproglige linier. — ‘Samme: Kemi for de sprog
lige linier. (De to sidste bøger fås kun på kursus.)

Matematik: Erhard Jensen: Matematik for gymnasiets sproglige linier. — ‘Er- 
lang: Fircifrede logaritmetavler, udg. B.

C. Matematisk-naturvidenskabelig linie.

Dansk, fransk, historie og oldtidskundskab som nysproglig linie.

Engelsk: ‘ Bredsdorff og Olsen: Engelske tekster for realklassen og det mate
matiske gymnasium. — Olsen: English Science Reader. — Ring Hansen og Mou- 
ridsen: On England and the English (med glosehæfte). — Grammatik efter aftale. 
— ‘ Gyldendals Engelsk-dansk ordbog.

De bøger, som er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end 
de angivne, kan bruges.
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Tysk: Carl Gad: Tyske tekster for det matematiske gymnasium. — *H. Moe: 

Tysk novelledigtning. — * Gyldendals Tysk-dansk ordbog.

Naturfag: ‘Andersen & Vahl: Geologi, 7. udg. — ‘Samme: Klima- og plante
bælter, 6. udg. — ‘Samme: Erhvervsgeografi, 2. udg. — Christensen og Krogs- 
gaard: Atlas uden navne I—II, 6. udg. — ‘Et navneatlas. — Jessen og Schiønning: 
Biologi for gymnasiet. — Krogh: Menneskets fysiologi, 8. udg.

Fysik og kemi: J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fysik for gymnasiet *1, ‘II, III. 
— Eriksen og Petersen: Astronomi for gymnasiet, 2. udg. — ‘E. Ranche Madsen: 
Lærebog i kemi.

Matematik: ‘Jul. Petersen ved Alb. Kristensen: Aritmetik og algebra I (2. udg.) 
og II. — ‘ Samme: Plangeometri og trigonometri: nr. 3-4; udg. 1947. — Samme: 
Differential- og integralregning (nr. 6, 3. udg.). — Samme: Analytisk plangeometri, 
5. udg. — Samme: Stereometri, sidste udg. — C. C. Andersen: Opgaver i mate
matik ‘I, II, III. — ‘Erlang: Fircifrede logaritmetavler, udg. C.

De 1-årige hold til studentereksamen bruger de ovenfor nævnte bøger for 
den pågældende linie i alle fag undtagen dansk, fransk og latin, i hvilke fag 
bøgerne aftales med læreren.

De bager, som er mærket med stjerne, bruges første halvår. Udgaver, som er senere end 
de angivne, kan bruges.


