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VED SKOLEÅRETS SLUTNING

1958 — 1959

Bestyrerinden traffes
hver skoledag 1-2 (lørdag undtagen) Øbro 7879.

*
Det nye skoleår
begynder i år onsdag den 12. august kl. 10
For 1. klasses vedkommende tirsdag
den 1. september kl. 10.

*
Telefonbesked til elever kan ikke modtages, og
eleverne kan ikke benytte skolens telefon.

COMTESSE MOLTKES

PIGESKOLE
ØSTERSØGADE 86

*

VED SKOLEÅRETS SLUTNING
19 5 9

HELLERUP
AUG. OLSENS EFTF.s BOGTRYKKERI

1959

COMTESSE MOLTKES PIGESKOLE
udgør fra 28. juni 1913 sammen med Østersøgades Gymnasium en
selvejende institution, der har navnet

E. BAY OG TH. MOLTKES SKOLER
Institutionens bestyrelse er:
Ellen Møller.

Eigil Freil.

Bestyrerinde.

Rektor.

Ernst Moltke.

H.H. N. B. Olafsen.

Sparekasseinspektør.

Universitetskasserer.

Skolen er en privat højere almenskole for piger, der i henhold
til lov af 15. marts 1947 er statsunderstøttet for mellemskole- og real
klassernes vedkommende.
Skolen er grundlagt 1. november 1870 af comtesse Th. Moltke
og har siden 1899 haft ret til at afholde aim. forberedelseseksamen.
Denne eksamen er fra 1907—08 afløst af mellemskole og real
eksamen.
Skolen er delt i følgende 3 afdelinger:

FORSKOLEN
(1. til 5. klasse inkl.) for børnene indtil 11—12 års alderen.

MELLEMSKOLEN,
som gennem 4 klasser fører eleverne til mellemskoleeksamen.
REALAFDELINGEN,
hvor mellemskolens undervisning fortsættes og afsluttes med real
eksamen.

Skolen under den nye skolelov.
Den 1. august 1959 træder den nye skolelov i kraft. Denne
lov stiller nye krav til alle skoler og dermed også til de to skoler,
Comtesse Moltkes Pigeskole og Østersøgades Gymnasium, der til
sammen udgør institutionen E. Bay og Th. Moltkes Skoler.
Det drejer sig ikke blot om indførelsen af nye fag og æn
dringer i de allerede kendte; det drejer sig om en helt ny skole
struktur. Ifølge den ny lov kan en realskole bestå af en 7-årig
hovedskole og 3 realklasser, der fører til realeksamen. Et gymna
sium kan bestå af en 7-årig hovedskole, 3 realklasser og 3 gym
nasieklasser. Fra 2. eller 3. realklasse kan eleverne optages i 1. gym
nasieklasse.
Mellemskoleeksamen skal afskaffes; den afholdes sidste gang
i 1962, idet de klasser, der i øjeblikket er i mellemskolen, skal
fuldføre deres skolegang efter den gamle ordning.
Den ny skolelov siger, at hvis en skole har to klasserækker,
skal eleverne deles i 6. klasse efter deres evner og anlæg, efter
skolens skøn og forældrenes ønsker i to klasser, en for de ikkebogligt begavede og en for de bogligt begavede.
ØG, der har to klasserækker, skulle altså normalt dele sine
elever i to klasser, mens en skole, der som C.M.P. kun har en
klasserække, ikke skal dele eleverne i to klasser, men indrette en
differentieret undervisning i 6. og 7. klasse, således at både de
bogligt begavede og de ikke-bogligt begavede elevers behov bliver
tilgodeset.
De elever, der ikke kan føres frem til en realeksamen, skal
kunne fortsætte deres skolegang i en 8. og eventuelt en 9. klasse.
Disse elever tager ingen eksamen, men får efter endt skolegang
et afgangsbevis, der fortæller om deres kundskaber, deres arbejdsindstilling o. s. v., og man har fra erhvervslivets side erklæret sig
rede til at tage vel imod dem.
C.M.P. kan ikke opbygge en 8. og en 9. klasse. Der vil
simpelthen være for få elever til sådanne klasser, og skolen vil
altså ikke kunne give de ikke-bogligt begavede elever en afsluttet
skolegang.
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For begge skolers vedkommende rejser den nye lov desuden
en række problemer med hensyn til fremskaffelsen af nye fag
lokaler, f. eks. sløjdlokaler og skolekøkken, og endelig klasser til
den ikke-boglige linie. Alle disse problemer kan, hvad enten de
er af pædagogisk eller lokalemæssig art, ikke løses på forsvarlig
måde af nogen af de to skoler, hvis de fortsætter deres tilværelse
som adskilte skoler. Derimod mener man at kunne løse vanske
lighederne, hvis man sammensmelter de to skoler til een.
I det kommende skoleår (1959-60) vil der ikke ske nogen
ændring i de bestående forhold. Man har bl. a. ikke de læseplaner,
som skal bruges, og det vil derfor være nødvendigt at oprykke de
nuværende 5. klasser i begge skoler som udelte klasser og give
dem en undervisning i 6. kl., der svarer til undervisningen i I ml.
Men fra det næste skoleår (1960-61) vil man så begynde på
en gradvis sammensmeltning af de to skoler.
I den skole, der da opstår, skulle det blive muligt at give
enhver elev den undervisning, der passer til elevens evner og
anlæg, hvad enten de er af praktisk eller boglig art, og at sikre
eleven en ubrudt skolegang.
Eigil Freil.

Ellen Møller.
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Af skolens dagbog 1958—59
Skolen begyndte d. 12. aug.
I slutningen af august og begyndelsen af september blev der
foretaget en større papirindsamling. Det var III ml, der stod i
spidsen for dette foretagende, og det lykkedes at indsamle 8216 kg
papir og bøger. II ml indsamlede 1138 kg, I ml: 1084 kg og 4. kl:
801 kg. Disse tre klasser fik præmier i form af chocolade, mens
alle klasser, der havde deltaget i arbejdet, fik forevist film. III ml
og IV ml, der var uden for konkurrencen, indsamlede henholdsvis
2002 kg og 1411 kg.
Papir og bøger blev solgt for i alt 1039,64 kr., og for disse
penge oprettedes et rejsefond. 11 elever fra III og IV ml fik del
i fondets midler, så at de kunne deltage i skituren i påskeferien.
I fondets bestyrelse indvalgtes fra III ml: Lone Kjær og Lise
Laursen og fra IV ml: Lise Kaalund-Jørgensen og Anne Suzette
Sadolin.
2. sept, var IV ml på svampetur til Geels skov.
9. sept. holdt kaptajn Røder fra »Dansk Skibsadoption« et
udmærket foredrag for II ml og IV mb om den danske sømands
indsats under verdenskrigen. I denne forbindelse må det nævnes,
at skolen nu har fået adopteret et skib, »Rosborg«, af C. K.
Hansens rederi. II ml, som tager sig af forbindelsen med skibet,
fik allerede i begyndelsen af skoleåret gaver fra skibets besætning.
Klassen har så til gengæld sendt breve og illustrerede hefter til
søfolkene, og i slutningen af november gik der en sending jule
gaver af sted til »Rosborg«. I marts kom to mand af besætningen
op på skolen og viste lysbilleder og fortalte om skibets rejser for
II ml.
6. okt. var realklassen med frk. Flygenring på en heldags
udflugt. På turen besøgte klassen »Louisiana«; derefter kørte man
videre til Gurre og gennem Gribskov til Hillerød, hvor der blev
aflagt besøg på Frederiksborg slot.
I efterårsferien var 17 piger fra III ml sammen med drenge
fra 0. G.’s III ml under ledelse af lektor Struwe på cykletur til
Fyn, Tåsinge, Langeland og Lolland.
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26. nov. var der færdselsundervisning i underskolen ved over
betjent Andersen.
30. nov. og 1. dec. spilledes der skolekomedie. Under in
struktion af frk. Flygenring opførte III ml »Du kan ikke tage
det med dig«. Samtidig ydede elever fra IV ml under fru A. Jør
gensens ledelse deres praktiske bistand. De solgte forfriskninger i
pausen - bl. a. æbleskiver, de selv havde bagt - og de havde også
lavet et amerikansk lotteri med flotte præmier. Overskuddet fra
hele det succesrige foretagende - 860,72 kr. - tilfaldt C.M.P.’s
rejsefond.
12. dec. fik Vibeke Nielsen som den dygtigste elev i fransk en
bogpræmie fra »Alliance Francaise«.
Realklassens juledukke indbragte 541 kr. Pengene blev an
vendt til 8 julekurve, som eleverne selv bragte ud til fattige fa
milier.
21 dec. holdt skolen julefest.
21. februar fejredes Comtesse Moltkes fødselsdag på sædvanlig
måde ved uddeling af bogpræmier. Præmietagerne var i år: Lene
Huusom Hansen, Villa Bettum, Solvejg Schiørring, Lise Lykke
Olesen, Anne Grethe Stii, Grete Jensen, Elisabeth Karstensen og
Margrethe Nildstad Jørgensen.
13. marts gav lektor Dahlmann-Hansen og lektor Laursen
eleverne i IV ml en orientering vedrørende oprykning og læsning
i gymnasiets nysproglige og matematiske klasser.
18. marts afholdtes den årlige skolekoncert. Foruden forskellige
korsange bød programmet på Carl Nielsens »Fynsk forår« og
triumfmarchen af »Aida«. Som solister medvirkede operasanger
inde ved Det kgl. Teater Kirsten Hermansen, operasanger Chri
sten Blanke og koncertsanger Hans Christian Andersen. Hr. Buch,
som dirigerede koncerten, fortjener megen tak for den smukke
festaften.
I påskeferien var 47 elever fra III og IV ml på skitur til
»Nutheim« i Telemarken under ledelse af fru A. Jørgensen og
frk. Flygenring.
7. april var II ml på besøg på Østre Gasværk.
14. april havde IV ml lejlighed til at se Tuborg Bryggeri, og
16. april var klassen på Frihedsmuseet.
I bededagsferien skal I og II ml under ledelse af fru Helms
Kristensen på en tur til »Mosehuset« i Lystrup skov.
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Med udgangen af dette skoleår ophører overlærer frk. Paula
Graeffe helt med sit arbejde her. Skolen takker frk. Graeffe for
den dygtige indsats, hun har ydet i de 43 år, hun har været knyttet
til skolen.

Forældrebesøg på skolen
Skolen har »på forældredagene« haft godt besøg i alle for
skolens klasser. Vi agter derfor at fortsætte med »forældredage«
i disse klasser, da det er vort indtryk, at de bidrager til at skabe
en god kontakt mellem hjem og skole.
Forældrene indbydes til i det kommende skoleår at overvære
undervisningen i 1. og 2. kl.: 12- okt., 12. nov., 12. febr., og i 3.,
4. og 5. kl.: 13. okt., 13. nov. og 13. febr.

Karaktergivning
I 1.-3. underklasse gives der ingen karakterer, men i 2. og 3.
kl. får eleverne ved hver måneds slutning (undtagen august og
juni) et vidnesbyrd angående deres flid, orden og opførsel. I real
klassen, mellemskolen samt 4. og 5. forskoleklasse gives der ka
rakterer 5 gange i løbet af et skoleår: 15. oktober, 15. december
(terminskarakterer), 15. februar, 15. april og endelig årskarakterer
ved undervisningens ophør. Terminskaraktererne udtrykker læ
rerens foreløbige bedømmelse af elevens standpunkt, årskarakte
rerne den endelige.
Karakterbøgerne vil altså kun blive sendt hjem 5 gange om
året (et ministerielt cirkulære af 6. januar 1952 har fastsat, at
antallet af årlige standpunktskarakterer nedsættes til 4). Når
karakterbøgerne hjemsendes sidste gang, vil de foruden årskarak
tererne tillige indeholde eksamenskaraktererne.
Der vil blive givet standpunkts-, termins- og årskarakterer i
alle fag undtagen religion og sang.
I afgangsklasserne bliver der givet eksamenskarakterer i alle
fag undtagen religion, sang og gymnastik; for IV ml.s vedkom
mende undtages ligeledes de 2 fag, der bortfalder ved den mundt
lige eksamen.
I de øvrige klasser gives der kun eksamenskarakterer i de
fag, hvori der afholdes eksamen. Som det har været skolens skik
gennem mange år, vil der heller ikke for fremtiden - de 2 af
gangsklasser fraregnet - blive udregnet kvotienter af karaktererne,
hvad enten det drejer sig om standpunkts-, termins-, års- eller
eksamenskarakterer.
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Oversigt over det i skoleåret 1958—59 læste.
1. KLASSE
Religion. Fra skabelsen til Josef. Jule-, påske og pinseevangeliet for
talt. Nogle salmer.
Dansk. K. Hermansen og E. Jensen: Vi læser.
I ag tt age Is es un d er visning. Rudolf Hansen og Thorkild Holm:
Barnets lille verden.
Regning. Poul Haenschke: Regn rigtigt: 1 A og 1 B.

2. KLASSE
Religion. GI. test.: Fra skabelsen til Moses. Ny testamente: Fra dø
beren til sædemanden. Bibelske sange og salmer.
Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 2. kl. Oplæsning, gen
fortælling og vers. Kendskab til navneord, udsagnsord og tillægsord. Afskrifter
og diktater.
Geografi. Karl Bruun: Danmark i billeder og tekst.
Historie. Bronze-, sten- og jernalderen. Flere af de danske heltesagn
fortalt og genfortalt. Enkelte historiske beretninger i tilknytning til geografi
undervisningen.
Regning. Dagliglivets regning 2. del gennemgået.

3. KLASSE

Religion. GI. test.: Fra Moses til Ruth. Ny test.: Fra sædemanden til
palmesøndag. Bibelske sange og salmer.
Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 3. kl. Oplæsning, vers,
to ugentlige diktater. Navneord, tillægsord og udsagnsords bøjning.
Historie. Danmarks historie til reformationstiden. Det i 2. klasse mundt
ligt gennemgåede pensum er repeteret, derefter er der fortalt videre med bogen
som støtte. Kongerækken og årstal for hovedbegivenhederne er stadig indøvet.
Sange lært i tilknytning til årets pensum.
Geografi. Axel Nielsen: Vor jord: Geografi for folkeskolen. Grundig
gennemgang af Sverige, Norge og Finland. Lettere gennemgang af de øvrige lande
i Europa.
Regning. Dagliglivets regning 3. del gennemgået.
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4. KLASSE

Religion. Ny test.: Fra palmesøndag til pinsedag. Gl. test.: Fra Ruth
til Juda rige. Salmer og bibelske sange.
Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 4. kl. Oplæsning, gen
fortælling og vers. Indøvet kendskab til de vigtigste sætningsdele og nogle
ordklassers bøjning. H. C. Andersens liv fortalt, flere af hans eventyr læst. En
hjemmestil hver uge og to ugentlige diktater.
Historie. Danmarkshistorie fra 1523-1784. Historiske sange og digte gen
nemgået og sunget.
Geografi. Axel Nielsen: Vor jord, side 102-137.
Naturhistorie. Axel Nielsen: NaturenI: Danske pattedyr og fugle.
Dragsholt og Skjold Larsen: Planterne omkring os.
Regning. Børnenes nye regnebog IV ved Jakob V. Pedersen.

5. KLASSE

Religion. Slutningen af det gi. test, og ny test: Fra pinsedag — ud.
Salmer og bibelske sange.
Dansk. Fredebo og Nielsen: „Vort Modersmål“, 5. klasse. Nogle digte
lært udenad. Fortsat indøvelse af ordklassernes bøjning og sætningsdele.
Tegnsætning indøvet. Ingemanns liv fortalt, hans morgen- og aftensange gen
nemgået. Som regel en hjemmestil om ugen. Desuden en ugentlig diktat.
Historie. Nik. M. Helms: Børnenes danmarkshistorie fra 1784 til vore
dage.
Geografi. Aksel Nielsen: Vor jord: Amerika og Danmark.
Naturhistorie. Aksel Nielsen: Naturen I: Fremmede landes pattedyr,
fugle og krybdyr. Desuden er det menneskelige legeme gennemgået efter Aksel
Nielsen: Arbejdsbog II: Mennesket. Dragsholt og Skjold Larsen: Planterne om
kring os.
Regning. Børnenes nye regnebog V ved Jacob V. Petersen.
Engelsk. Jespersen & Sarauw begynderbog.

1. MELLEMSKOLEKLASSE
Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Müller: Kristendomskund
skab: 1. trosartikel. Nogle salmer.
Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog I: Oplæsning, vers og analyse.
Litteraturlæsning: Heiberg: „Aprilsnarrene”, Hertz: „Kong Renés Datter”. Gunnarson: Edbrødre. Dora Sandal: Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver. Fossing
og Jørgensen: Dansk stil. 5. hæfte (6. skoleår). Genfortællinger og diktater hver
uge. Enkelte frie stile.
Historie. Schmidts lærebog i historie I: Oldtiden.
Geografi. Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen I: Europa til
Alperne.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I:
Nogle pattedyr samt fugle til vadefugle. Balslev & Simonsens botanik for
mellemskolen, 1. hefte. Desuden plantebestemmelser.
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Engelsk. Jespersen & Sarauw: Engelsk II (ved Sv. Brüel), side
1—56, Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser. Skolestile og hjemmestile.
Tysk. P. Nydahl: Tysk I: Side 1-77. Honken og Stenbjerre: Tyske
stiløvelser. I. Skriftlige øvelser på skolen og hjemme.
Regning. Christensen og Marcussen: Regning i I ml.3 hjemme
opgaver ugentlig.
Naturlære. Sundorph I: Mekanisk fysik til varmelæren.

2. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Müller: Kristendomskundskab:
2. trosartikel. Nogle salmer.
Dansk. Hansen og Heltofts læsebog II. Litteraturlæsning: Hertz: Kong
Renés datter. Bjørnson: En glad gut. Oehlenschläger: Aksel og Valborg. Sproglære
efter Dora Sandal: Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver. Fossing og Jør
gensen: Dansk stil 6. hæfte (7. skoleår). Hjemmestil hver 14. dag, frie stile og
genfortællinger. Desuden en del skolestile, diktater og tegnsætningsøvelser.
Historie. Ludvig Schmidts lærebog I: Middelalderen.
Geografi. Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen I: Fra Alperne
- bogen ud.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I:
Fra vadefugle — bogen ud. Balslev & Simonsen: Botanik for mellemskolen,
2. hefte. Plantebestemmelser.
Regning. Christensen og Marcussen: Regning i II ml. 3 hjemme
opgaver ugentlig.
Matematik. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen: Forfra til
deling af liniestykke.
Naturlære. Sundorph I: Varmelære og magnetisme. Sundorph:
Kemi for mellemskolen: Til syrer og salte.
Engelsk. Otto Jespersen og Chr. Sarauw: Engelsk lærebog II og
HI (ved Sv. Brüel). Jørgensens stiløvelser for mellemskolen. Lund-Bredsdorff: Eng. grammatik. Skolcstile og hjemmestile.
Tysk. P. Nydahl: Tysk I: Side 77—120 og II: Side 11—65. Houken og
Stenbjerre: Elementær tysk grammatik. Houken og Stenbjerres stiløvelser I. Skole
stile og hjemmestile.

3. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Müller: 3. trosartikel.
Nogle salmer.
Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog III. Blicher: Forskellige noveller.
Chr. Winther: Udvalgte digte. Dora Sandal: Ny dansk grammatik med ar
bejdsopgaver. Hjemmestil hver 14. dag. Tegnsætningstræning.
Svensk. Svenske læsestykker til skolebrug af Ida Falbe-Hansen og
E. Keller, ca. 20 sider.
Historie. Schmidts lærebog II: Fra reformationstiden til den nyeste tid.
Geografi. Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II: Asien, Austra
lien, Sydamerika, Mellemamerika.
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Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II:
Leddyr, orme og bløddyr. Balslev og Simonsen: Botanik 3. hefte.
Regning. Christensen og Marcussen: Regning i III ml. 3 hjemme
opgaver ugentlig.
Matematik. Geometri. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen.
Fra liniestykkets deling til arealer. Aritmetik: Albert Kristensen: Lærebog i arit
metik og algebra: Forfra til ligninger med 3 ubekendte. 3-4 hjemmeopgaver hver
uge.
Naturlære. Kemi efter Sundorphs kemi: Syrer, salte og baser.
Sundorph I: Elektricitetslæren.
Engelsk. Jespersen & Sarauw: Engelsk lærebog III (ved Sv. Brüel)
og Otto Jespersen: Eng. læsestykker IV (ved Sv. Brüel). Grammatik efter
Lund-Bredsdorffs engelske grammatik. Jørgensens engelske stiløvelser. Skole
stile og hjemmestile.
Tysk. P. Nydahl: Tysk II, side 66-118 og Tysk III, side 9-28. Kaper:
Tysk sproglære (25. udgave). Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mel
lemskolen. Skolestile og hjemmestile.

4. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. De fire evangeliers oprindelse. Bjergprædikenen. Danske
salmedigtere. G. Tolderlund-Hansen: Kirken idag: Fra pavekirke til fælleskirke,
kirkebygningerne.
Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog IV. Henrik Pontoppidan: Isbjørnen.
Bjørnson: Synnøve Solbakken. Øvelsesstykker i analyse og tegnsætning. Dora
Sandal: Ny dansk grammatik. Stil hver 14. dag.
Svensk. Ida Falbe-Hansen og E. Keller: Svenske læsestykker til skole
brug, ca. 25 sider.
Historie. Ludvig Schmidts lærebog II. Den nyeste tid.
Geografi. Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II: Danmark,
Island, Færøerne, den skandinaviske halvø, Finland, Grønland og Nordamerika.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II:
Mennesket. Stråledyr og urdyr. Balslev og Simonsen: Botanik for mellem
skolen, 4. hefte. Rasmussen & Simonsen: Organisk kemi.
Naturlære. Sundorph II: Mekanisk fysik, lyd og lys. Sundorph:
Kemi for mellemskolen: Syrer, salte og baser.
Regning. Marcussen og Christensen: Regning i IV ml. samt eksamens
opgaver. 3 hjemmeopgaver hveranden uge.
Matematik. Albert Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra: Fra tre
ligninger med tre ubekendte og ud. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen:
Fra arealer — ud. 3 hjemmeopgaver hveranden uge. 3 opgaver regnes på skolen
hver tredje uge, skiftevis regning og matematik.
Engelsk. Jespersen: Engelsk IV og V (ved Sv. Brüel) ca. 50 normal
sider. Ekstemporal: Ward og Jønsson: The Hill Family II; Easy Readers
Nr. 12. Lund Bredsdorffs grammatik. Stiløvelse efter Jørgensens stiløvelser
samt H. Nedergaard og Simonsen: Engelske realeksamensopgaver (oversættelser)
6. udgave. Skolestile og hjemmestile.
Tysk. Hansen, Christensen og Sv. Brüel: Was lesen wir noch? P. Nydahl:
Tysk III, side 30—102. Kaper: Tysk sproglære (25. udgave) og Houken og Stenbjerres stiløvelser I. Skolestile og hjemmestile.
Latin. Otto Foss: Elementa Latina: Forskolen og kap I-XV.
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REALKLASSEN
Religion. G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag: Folkekirken og dens
arbejdsformer. Andre trossamfund.
Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog V. H. Ibsen: Vildanden. H. Bang:
Ved vejen. K. Munk: Han sidder ved smeltediglen. Dora Sandal: Ny dansk
grammatik. Realklassens analysebog. Fristil hver 14. dag.
Historie. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Samfundslære for
realklassen. Paul Holt: Verdenskrigenes tidsalder 1914-1945.
Geografi. Hellner og Humlum: Erhversgeografi for realklassen.
Naturhistorie. Bechmann Jensen: Biologi for realklassen.
Naturlære. Th. Sundorph: Fysik for realklassen I og II. Elektricitet til
tillæg og varmelæren.
Tysk. Gad: Tyske læsestykker for realklassen. Ekstemporallæsning
efter læsebogen. Kaper: Grammatik. Houken og Stenbjerres stiløvelser II. Stil
hver 14. dag.
Engelsk. Jespersen: Engelsk V (ved Sv. Brüel) ialt ca. 75 normal
sider. Ekstemporal: Ward og Jønsson: Journey to England. Lund-Bredsdorff:
Engelsk grammatik. Engelske realeksamensopgaver (oversættelser) 6. udgave,
udgivet af H. Nedergaard og A. Simonsen. En stil hver uge.
Fransk. Bittmann og Eloir: Lær fransk: 50 normalsider.
Regning og matematik. Jessen og Smith: Regning og mate
matik for realklassen. Christensen og Marcussen: Regnehefte for realklassen.
Eksamensopgaver for realklassen. 2 opgaver hver tredje uge på skolen.
3 hjemmeopgaver om ugen.
Regning. Christensen og Marcussen: Regnehefte
for realklassen.
Eksamensopgaver for realklassen. 2 opgaver hver tredje uge på skolen.
3 hjemmeopgaver om ugen.

Optagelse af piger i Østersøgades Gymnasium.

Elever her fra skolen, der har bestået mellemskole- eller real
eksamen med tilfredsstillende resultat og som iøvrigt er egnede til
det, vil kunne optages i Østersøgades Gymnasium i 1. g på en af
de tre linier: klassisk-sproglig, nysproglig eller matematisk-naturvidenskabelig.
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Dansk og svensk ...........

1ste kl.

Almindelig oversigt over timefordelingen.

Elever i 4 ml, der ikke læser latin, har 1 time dansk, 1 time
regning, 1 time engelsk og 1 time tysk ekstra.

Sangen har været ledet af hr. cand, theol. K. O. Buch efter
det af ministeriet udstedte regulativ.

Skrivning og tegning væsentlig som tidligere.
Håndarbejde:
1. klasse: Grydeklude. Sypose. Små mellemarbejder.
2.
Syforklæde. Æggevarmere.
3.
Et par luffer. En lille pose med hulsøm og forskellige
stingrækker.
4.
En soldragt. Et strikket halstørklæde.
5.
Et pynteforklæde. En strikket serviet.
6.
Pudevår og et par sokker.
7. En nederdel og broderi.
8.
En bluse og sammentrækssyning.
I de sidste fire klasser: maskinsyning.
*) desuden i de små klasser ordnet leg.
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Eksaminer 1958.
Realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tidsrummet
maj- juni.

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Ulla Bjørnvad, Irmelin Boilesen, Nina Koch Christensen,
Birgitte Eskelund, Anne Halkier, Wivi Halvorsen, Hanne Ishøj,
Bente Jyrlund, Bende Lardrup, Jette Lau, Lisbeth Piil Nielsen,
Lone Videbæk Poulsen og Vibeke Winther.
Højeste kvotient var 14,64 (ug-4-), laveste 12,95 (g+). 1 elev
fik ug<- i gennemsnit, 1 mg + , 6 mg, 4 mg-4- og 1 g + .

Mellemskoleeksamen.
27 elever bestod eksamen. Højeste kvotient var 14,71 (ug-F),
laveste 12,84 (g+). 2 elever fik ug-i- i gennemsnit, 6 mg + , 10
mg, 7 mg-H og 1 g+.

Nogle meddelelser.
Skolelæge.

I henhold til lov af 12. juli 1946 er der knyttet en skolelæge
og en sundhedsplejerske til skolen. Alle elever bliver underkastet
en grundig undersøgelse een gang i løbet af hvert skoleår (her
under også tuberkuloseundersøgelse i afgangsklasserne).
Konfirmationsforberedelse.
For at undgå vanskeligheder for eleverne ved forsømmelse i
anledning af konfirmationsforberedelse indretter skolen i I I I.
mellemskoleklasse skemaet således, at eleverne i vinter
halvåret kan deltage i konfirmationsforberedelsen uden at forsøm
me den samlede klasses undervisning. Skolen beder derfor ind
trængende om, at eleverne må blive konfirmeret det forår, de går
i III. mellemskoleklasse.
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Ferier og fridage i skoleåret 1959-60.
Sommerferie fra 21. juni-Il. august.
Lørdag 12. september og mandag 14. september.
Efterårsferie 18.-25. oktober.
Tirsdag 17. november.
Juleferie 23. december-5. januar.
Fastelavnsmandag 29. februar.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 11.-19. april.
Bededagsferie 13.-15. maj.
Pinseferie 4.-7. juni.
Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdagen.
Ved ferierne er begge de nævnte dage medregnede.
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Lærerinder og lærere i skoleåret 1958—59.
Frk. Cathrine Birkov-Sørensen (1945), eksam. fagi.: engelsk
og tysk.

Hr. cand, theol. K. O. Buch (1925): sang.

Frk. Vita Flygenring (1956), eksam. skolel.: dansk og historie.
Fru Gerda Graeffe (1953): håndarbejde.

Frk. Paula Graeffe (1916), eksam. skolel. og fagi., overlærer:
fransk.

Hr. Finn Hobel (1956), cand. mag.: latin.
Fru Annelise Jørgensen (1952), eksam. skolel.: regning og mate
matik.

Fru Else Jørgensen (1958), eksam. skolel.: håndarbejde og geografi.
Frk. Lisbeth Knudsen (1955), statsprøvet musikpædagog: sang.

Fru Ingrid Helms Kristensen (1949), eksam. forskolel.: dansk, hi
storie, religion.
Frk. Elise Lind (1944), eksam. fagi.: tysk og geografi.
Frk. Ellen Møller (1919), eksam. skolel., bestyrerinde: naturhisto
rie og regning.

Hr. adjunkt H. Neerbek (1949): historie.
Fru Else Pedersen (1953), eksam. skolel.: dansk, religion, fysik.

Frk. Ellen Schwartz-Kristensen (1921), eksam. fagi., overlærer:
dansk, engelsk historie.
Frk. Helga Folderlund-Hansen (1927), eksam. skolel., overlærer:
regning, tegning, skrivning.
Fru Gudrun Ørbech (1953), eksam. gymnastik!.: gymnastik.
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Ordensbestemmelser.
1. Eleverne skal møde på skolen tidligst 20 min., senest 10 min.
før 9. Begynder skoledagen kl. 8, møder eleverne senest kl. 800.

2. Eleverne skal have bind om deres bøger, som de skal holde i
god orden. Bøgerne må altid forsynes med navn.
3. Eleverne må ikke medbringe ting, som de ikke har brug for på
skolen, f. eks. legetøj eller slikkeri. Bytte og salg i skolen er ikke
tilladt.

4. Eleverne må ikke lade penge ligge i deres overtøj, men
skal straks om morgenen aflevere dem til klasselærerinden.
5. Indsamling af penge blandt eleverne må ikke finde sted uden
skolens tilladelse.
6. Det er kun tilladt elever i III ml, IV ml og realkl. at have smyk
ker, ure, kæder o. 1. på i skolen.
7. Når en elev skal fritages fra skolens almindelige regler, har for
sømt skolen eller været forhindret i at forberede sig, beder skolen
hjemmet om at sende skriftlig meddelelse om grunden. Skal en
elev fritages for deltagelse i gymnastikundervisningen i mere end
en uge, udkræves der lægeattest. Elever, der er fritaget for
gymnastik, skal normalt overvære gymnastiktimerne.

8. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 1—3 dage, må
snarest tilmeldes. Elever, der har haft en smitsom sygdom, må
ikke modtages på skolen, før det i følge lægens udsagn må an
tages, at de ikke mere kan udbrede smitte.
9. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at deltage
i fornøjelser; kun ved store familiefester kan dette tilstedes; det
bedes da tilmeldt forud.

10. Glemte sager kan ikke uden særlig tilladelse afhentes efter skole
tid. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte sager.
11. Det er kun tilladt elever med lang skolevej at cykle til skolen.
Det er ikke tilladt at cykle over legepladsen. Skolen påtager sig
ikke ansvar for cyklerne.

12. De elever, der ødelægger inventar eller slår ruder i stykker, må
selv erstatte skaden.
17

BETALINGSFORHOLD
a) Skolebetalingen udredes uden hensyn til ferier og forsømmelser,
b) Udmeldelse må ske med to fulde måneders varsel; der betales
altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to
følgende. Udmeldelse på tid, f. eks. i sommerferien, modtages
ikke. Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.
c) Dimittenderne betaler skolepenge til skoleårets slutning. Ud
meldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i afgangsklas
serne (IV. mellemskoleklasse og realklassen).

Skolebetaling 1959—60
pr. måned i 11 måneder*) (ikke for juli)
1. barn

2. barn

3. barn

15 kr.
25 kr.
1. underklasse ....................... ............. 45 kr.
15 2.
........................ ............. 45 25 15 3.
....................... ............. 45 25 15 4.
....................... ............. 45 25 15 5.
........................ ............. 45 25 25 15 I. mellemskoleklasse........... ............. 45 25 15 II.
........... ............. 45 III.
........... ............. 45 25 15 15 IV.
........... ............. 45 25 Realklassen .............................. ............. 45 25 15 4. søster går frit.
Skolepengene er forfaldne til betaling den 1. i hver måned,
og de må være indbetalt senest d. 10. i forfaldsmåneden.
De kan kun indbetales pr. giro (nr. 66339). Hver elev får udle
veret 11 giroindbetalingskort, og man anmodes om venligst at ud
fylde afsenderkuponen med elevens navn og klasse, også hvis man
anvender sin egen girokonto.
For august bedes indbetalingen først foretaget når skoleåret er
begyndt. Skolens giro kan ikke benyttes ved indbetaling af mælke
penge, penge for materialer o.s.v., disse beløb må indbetales kon
tant på skolen. Betaling for ordblindeundervisning kan heller ikke
gireres.
Medens den højeste skolebetaling er ovenstående, kan, på
grund af statstilskudet til mellemskoleklasserne og realklasserne,
forældre, hvis indtægt og børnetal berettiger dem dertil, få hele
eller delvise fripladser til deres børn i nævnte klasser, for så vidt
sådanne pladser er ledige. Skemaer til henvendelse herom kan af*) 1. kl. betaler kun for 10 måneder.
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hentes på skolen i januar og indsendes i udfyldt stand hvert år in
den 15. februar.
Af elever, der har ældre brødre i Østersøgades Gymnasium,
har 1. søster en moderation på 10 kr. og betaler altså 35 kr. pr.
måned.

Eksamensafgifter
Ved indstillingen til mellemskoleeksamen eller realeksamen
betales der 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

»Dansk Adelsforbund« har fra 1. januar 1911 ret til at be
sætte 2 halvbetalingspladser. Ansøgninger indgives til adelsfor
bundets bestyrelse.
Asylskoleselskabet betaler for tiden for 1 barn i forskolen.
De børn, som opnår fripladser, beholder kun disse, så længe
deres flid og opførsel er upåklagelig.
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BOGLISTE 1959—60
Eleverne anmodes om ikke at skrive deres navn i de nye bøger,
før disse er vist på skolen.
Skrive-, stile- og tegnebøger samt vidnesbyrds- og karakterbøger
fås på skolen.
Alle bøgerne fås i Carl Larsens boghandel, Regnegade 2. Tlf.
C. 3753 & By 3518.

1ste Klasse.
Knud Hermansen og Ejvind Jensen: Vi læser. Poul Haenschke
og Randbøll Petersen: Regn rigtigt, 1 A og 1 B. Rudolf Han
sen og Thorkild Holm: Barnets lille verden. Penalhus, kulørte
blyanter, saks med afrundene spidser, fingerbøl, strikkepose,
madkasse, skoletaske og frokostserviet, et par gymnastiksko,
en gymnastikdragt (fås hos Poul Holm, Silkegade 11), og en
pose til gymnastiktøjet. Alt med tydeligt navn.

2den Klasse.
Den danske salmebog.
Dansk Knud Hermansen og Eyvind Jensen: Søren og Mette i 2. klasse.
Jensen, Noesgaard og Engelbret-Pedersen: Skriftlig dansk, 2.
skoleår.
Geografi Karl Bruun: Danmark i billeder og tekst.
Regning Dagliglivets regning for 2. kl. (1955).
Vidnesbyrdsbog.
Albert Jørgensen: Sangbogen .Danmark". (Tekstbogen).
Gunnar Nyborg Jensen: „De små synger”.

3die Klasse.
Dansk

Historie

Geografi
Regning

Den danske salmebog.
Fredebo og Nielsen: Vort modersmål: Læsebog for folkeskolen
til 3die klasse. Jensen, Noesgaard og Engelbret-Pedersen: Skrift
lig dansk, 3. skoleår.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Danmarkshistorie fortalt for børn af Nic. M. Helms (nyeste
udgave).
Axel Nielsen: Geografi for folkeskolen: „Vor jord".
Atlas (Christensen og Krogsgaards for mellemskolen, nyeste
udgave anbefales).
Dagliglivets regning for 3. kl. (1955).
Gunnar Nyborg Jensen: „De små synger".
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark". (Tekstbogen).
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4de Klasse.
Den danske salmebog.
Jacobsen og Westergaard: Bibelhistorie for grundskolen og den
eksamensfri mellemskole.
Jensen, Noesgaard og Engelbret-Pedersen: Skriftlig dansk, 4.
skoleår.
Fredebo og Nielsen: Vort modersmål: Læsebog for folkeskolen
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Nic. M. Helms: Danmarkshistorie fortalt for børn.
Axel Nielsen: Geografi for folkeskolen: „Vor jord".
Atlas (Christensen og Krogsgaards for mellemskolen, nyeste
udgave anbefales).
Axel Nielsen: Naturen I. Dragsholt og Skjold Larsen: Planterne omkring os.
Børnenes regnebog IV ved Jacob V. Pedersen (1956).
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark“ (Tekstbogen).

Religion

Dansk

Historie
Geografi

Naturhistorie
Regning
Sang

5te Klasse.
Den danske salmebog.
Jakobsen og Westergaard: Bibelhistorie for grundskolen og den
eksamensfri mellemskole.
Jensen, Noesgaard og Engelbret-Pedersen: Skriftlig dansk, 5.
skoleår.
Fredebo og Nielsen: Vort modersmål: Læsebog for folkeskolen
til 5. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Nic. M. Helms: Danmarks historie fortalt for børn.
Axel Nielsen: Vor jord.
Atlas (Christensen og Krogsgaards for mellemskolen anbefa
les).
Børnenes nye regnebog V ved Jacob V. Pedersen (1956).
Axel Nielsen: Naturen I og Axel Nielsen: Naturhistorisk tegneog arbejdsbog II: Mennesket. A. Dragsholt og Skjold Larsen:
Planterne omkring os.
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark" (tekstbogen).

Religion
Dansk

Historie
Geografi

Regning
Naturhistorie
Sang

1ste Mellemskoleklasse.
Den danske salmebog. Det ny Testamente (ny oversættelse). Religion
Kristendomskundskab ved Nørfelt.Rønn Christensen og Muller.
Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver ved Dora Sandal og Dansk
Helge Jensen. Fossing og Jørgensen: Dansk stil, 5te hæfte (ny
ændret udgave). Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for I mel
lemskoleklasse.. Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog. Hansen,
Hjuler og Skovmand: Tegnsætningstræning, 1. hæfte.
Ludvig Schmidt: Lærebog i historie I (nyeste udgave).
Historie
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Geografi Bruun og Böcher: Geografi for mellemskolen I. (2. oplag).

Naturhistorie
Regning
Engelsk

Fysik
Sang

Christensens og Krogsgaards atlas for mellemskolen. Atlas uden
navne I.
Balslev og Simonsens botanik 1ste hæfte, Balslev og Andersen:
Zoologi for mellemskolen I. Rasmussen og Simonsen: Lille
flora.
Christensen og Marcussen: Regning i første mellem.
Jespersen og Sarauw: Engelsk II. (Engelsk lærebog ved Sv.
Brüel). Lund Bredsdorffs grammatik. Johansson og VadThomsen: 50 engelske sange. Chr. Jørgensen: Engelske stil
øvelser. (11. oplag).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I. (Nyeste udgave).
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark“ (tekstbogen). Hakon
Andersen, R. Rytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog,
3. hæfte.

2den Mellemskoleklasse.
Religion Den danske salmebog. Det ny Testamente (ny oversættelse).
Kristendomskundskab ved Nørfelt, Rønn Christensen og Müller.

Dansk Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for II mellemskoleklasse

Historie

Geografi

Naturhistorie

Regning
Matematik
Engelsk

Tysk
Fysik

Sang

(nyeste udgave). Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver ved
Dora Sandal og Helge Jensen. Hansen, Hjuler og Skovmand:
Tegnsætningstræning, 1. hæfte.
L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen I (nyeste ud
gave).
Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen I: Christensen og
Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. Atlas uden navne I og II.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I. Balslev og
Simonsens botanik, 1ste og 2det hæfte. Rasmussen og Simonsen:
Lille flora.
Christensen og Marcussen: Regning i anden mellem.
Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen.
Jespersen og Sarauw: Engelsk II og III. (Engelsk lærebog ved
Sv. Brüel). Lund-Bredsdorffs grammatik. Jørgensen: Engelske
stiløvelser for mellemskolen. (11. oplag). Johansson og VadThomsen: 50 engelske sange.
P. Nydahl: Tysk I. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser
for mellemskolen I. Houken og Stenbjerre: Elementær tysk
grammatik.
Sundorph: Fysik for mellemskolen I. Sundorph: Kemi for mel
lemskolen. (Nyeste udgave).
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark“ (tekstbogen). Hakon
Andersen, R. Rytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog,
3. hefte.
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3die Mellemskoleklasse.
Den danske salmebog. Det ny Testamente (ny oversættelse).
Kristendomskundskab ved Nørfelt, Rønn Christensen og Müller.
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for III mellemskoleklasse
(nyeste udgave). Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver
ved Dora Sandal og Helge Jensen. Hansen, Hjuler og Skov
mand: Tegnsætningstræning, 1. hæfte.
Svenske læsestykker til skolebrug, udg. af J. Falbe-Hansen og
E. Keller.
Ludvig Schmidt: Lærebog i historie II for mellemskolen (nyeste udgave).
Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II. Christensen
og Krogsgaard: Atlas. Atlas uden navne I og II.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II. Balslev og
Simonsens botanik for mellemskolen, 1ste, 2det og 3die hæfte.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Christensen og Marcussen: Regning i III ml.
Albert Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra. Juul og
Rønnau: Geometri for mellemskolen.
Jespersen og Sarauw: Engelsk III og IV ved Sv. Brüel. Johansson og Vad-Thomsen: 50 engelske sange. Jørgensens stiløvelser
for mellemskolen. (11. oplag). Lund-Bredsdorffs grammatik.
2 ordbøger: Engelsk-dansk og dansk-engelsk.
Houken og Stenbjerre: Stiløvelser I. Kaper: Tysk sproglære.
P. Nydahl: Tysk II og III (sidste udgave).
Sundorph: Kemi f. mellemsk. (nyeste udgave) og Sundorphs
fysik for mellemskolen I.
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark" (tekstbogen). Hakon
Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog
3 . hæfte.

Religion
Dansk

Svensk

Historie
Geografi

Naturhistorie
Regning
Matematik

Engelsk

Tysk

Fysik

Sang

4de Mellemskoleklasse.
Den danske salmebog. Det ny Testamente (ny oversættelse).
G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Hansen og Heltoft: Læsebog for IV ml (nyeste udgave).
Smaahæfter anskaffes til brug ved litteraturlæsningen. Ny
dansk grammatik med arbejdsopgaver ved Dora Sandal og
Helge Jensen.
Svenske læsestykker til skolebrug. Udg. af J. Falbe-Hansen og
E. Keller.
L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II (nyeste udgave).
Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II. Christensen
og Krogsgaard: Atlas. Atlas uden navne I og II.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II. Balslev og
Simonsens botanik, 4de hefte. Rasmussen og Simonsen: Or
ganisk kemi.
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Religion
Dansk

Svensk

Historie
Geografi

Naturhistorie

Regning Christensen og Marcussen: Regning i IV ml. Eksamensopgaver
Matematik ved H. C. Christiansen (nyeste udgave). Juul og Rønnau: Geo

Engelsk

Tysk

Latin
Fysik

Sang

metri for mellemskolen. Albert Kristensen: Lærebog i aritmetik
og algebra.
Lund-Bredsdorffs grammatik. Jespersen: Engelsk IV og V ved
Sv. Brüel. Jørgensen: Stiløvelser for mellemskolen (11. oplag).
2 ordbøger: Engelsk-dansk og dansk-engelsk. Engelske real
eksamensopgaver (oversættelser) 6. udg. ved H. Nedergaard og
A. Simonsen. 2 bøger til ekstemporal senere.
Hansen, Christensen og Sv. Brüel: Was lesen wir noch? Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser I. P. Nydahl: Tysk III
(sidste udgave). Kaper: Tysk sproglære.
Otto Foss: Elementa Latina.
Sundorphs fysik f. mellemskolen II og Sundorphs kemi for mel
lemskolen (nyeste udgave).
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark" (tekstbogen). Hakon
Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog
4. hæfte.

Realklassen.
Religion Den danske salmebog. Det ny Testamente (ny oversættelse).
G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

Dansk Hansen og Heltoft: Læsebog for realklassen (nyeste udgave).
Historie

Geografi
Naturhistorie
Regning
Matematik
Engelsk

Tysk

Fransk
Fysik
Sang

Ny dansk grammatik med arbejdsopgaver ved Dora Sandal og
Helge Jensen. Realklassens analysebog.
Samfundslære for realklassen ved Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding (nyeste udg.). Paul Holt: Verdenskrigenes tids
alder 1914-45.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen. Atlas
uden navne I og II. Christensen og Krogsgaards atlas.
Bechmann Jensen: Biologi for realklassen.
Th. Christensen og P. Marcussen: Regnehæfte for realklassen.
Eksamensopgaver for realklassen (sidste udgave) ved H. Chr.
Christiansen.
Jessen og Smith: Matematik og regning for realklassen., Erlangs
regnetavle. Udgave B.
Jespersen: Engelsk V ved Sv. Brüel. Lund Bredsdorffs gram
matik. Engelske realeksamensopgaver (oversættelser) 6. udgave
ved EL Nedergaard og A. Simonsen. (Bog til ekstemporal efter
senere aftale). 2 ordbøger: Engelsk-dansk og dansk-engelsk.
Gad: Tyske læsestykker for realklassen. Kaper: Tysk sproglære.
Houken og Stenbjerte: Tyske stiløvelser I og II.
J. Bittmann og M. L. Eloir: Lær fransk.
Sundorphs fysik for realklassen I og II. (Nyeste udg..).
Albert Jørgensen: Sangbogen „Danmark" (tekstbogen). Hakon
Andersen, R. Grytter og M. Wøldike: Ny dansk skolesangbog,
4. hæfte.
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