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Fotografierne i dette hæfte er optaget af fotograf H. Thaulow

BaLLERUP GYMNASIUM begyndte sin virksomhed den 14. august 1961. Det
første hold studenter og realister dimitteredes i juni 1965, henholdsvis 56 og 24
elever. Dimissionen var den første handling, der foregik i de nye skolebygninger,
der toges i brug til undervisning den første skoledag i skoleåret 1964/65, den
12. august 1964.
Ballerup Gymnasiums bygninger er opført ved Baltorpvej umiddelbart syd for
Ballerup station. Grundens natur var årsag til, at arkitekterne Hougaard Nielsen
og Nørgaard Pedersen valgte en så kompakt konstruktion som muligt. Derfor er
hovedbygningen en to-etages bygning (foruden fuld kælderetage) med midterkor
ridor. Undervisningslokalerne vender alle mod øst eller mod vest. Grundplanen
er vist på næste side. Derved er opstået et arkitektonisk enkelt bygningsværk, og
et års erfaring synes at vise, at dette også giver et hus, der fungerer fortrinligt
efter sit formål. Forbindelsesvejene er korte og lige, overskueligheden er størst
mulig, og der er ikke problemer med at finde rundt i huset.
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I. sats

4

pirn.

Hjørne af et
faglokale,
e humanistiske
faglokaler
jns møblerede,
men møblernes
indhold
er forskelligt.
Dette er
Itidskundskabsværelset.
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Stueetagen rummer centralgarderoben, hvorfra tre trapper fører til lokalerne på
første sal. Overfor centralgarderoben findes fire hjemmeklasser for 1. og 2. real,
faglokaler for engelsk og fransk samt et disponibelt lokale.
Administrationslokalerne er samlet i stueetagens sydende.
På første sals vestside findes laboratorielokaler; da de ligger over centralgarde
roben, hvis loftshøjde er mindre end klasseværelsernes, er der god plads til alle
installationer mellem laboratoriernes gulv og garderobens loft; det har desuden
været muligt at opbygge den sædvanlige amfiteatralske auditoriekonstruktion så
ledes, at første række er sænket i forhold til normal gulvhøjde, mens sidste er
hævet. Det giver en bedre overskuelighed fra alle pladser end de gængse kon
struktioner. Laboratoriegruppen omfatter auditorium, samling og laboratorium for
gymnasiefysik, et fysiklokale for realafdelingen og I G samt et kemilokale med
birum.
Der findes mange former for elektrisk installation i fysik- og kemilaboratorier.
Efter mange overvejelser har man her valgt at udnytte tørensretterprincippet ved
alle jævnspændingskilder. For realafdelingen er det opnået ved at installere en ens
retter i hvert elevbord. Hvert elevhold vælger da selv strømart og spænding, og
deres arbejde er ganske uafhængig af de andre holds arbejde. I gymnasieklasserne
er de samme ensrettere løse dele, der kobles til 220-volt-vekselspændingen. Ved
ikke alt for stor belastning er den udtagne ligespænding næsten glat. Indtil nu
har denne installation fungeret særdeles sikkert og hensigtsmæssigt.
Den naturfaglige afdeling består af geografi-, biologi- og naturhistorielokaler med
birum. Biblioteket ligger mellem de to afdelinger. 1. salen rummer 2 fagklasser for

Biologilokale.
Bordet i forgrunden
er halvdelen af
mikroskopibordet,
hvor der er god plads
til 4 mikroskopihold
ved hver ende
- ialt 16 elever.
Den specielle
amfiteatralske
opbygning
af stolerækkerne
giver frit udsyn til
demon trationsbordet
fra alle pladser.
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ysiklokale for
ealafdelingen og I.G.
)et er et kombineret
luuditorie- og
a bo rotor i e-møb lement,
lordpladerne
r laboratoriebejset
løbelplade.
demonstrationsbordet
r udtag for
-30 volt og 0-220 volt
ævn- og
ekselspænding med
ontinuert variabel
pænding samt faste
idtag for 6,3 volt
•g 220 volt
ekselspænding.

Interiør fra
sproglaboratoriet.
I forgrunden
ses lærerens
indstillingspanel.

hvert af fagene matematik, dansk og historie samt en fagklasse for hvert af fagene
latin, russisk, tysk, religion og oldtidskundskab. 1 stueetagen findes et formnings
lokale, der desuden fungerer som mødelokale for gymnasieforeningen og som min
dre foredragssal.
I kælderetagen findes et meget værdifuldt rum, der til stadighed står møbleret
med 30 brede elevborde. Lokalet er således altid til disposition for afholdelse af
prøver, så hver elev kan arbejde uafhængig af de øvrige. Lokalet benyttes desuden
flittigt af gymnasieforeningen til afholdelse af fester. Desuden er sproglaboratoriet
og et tilstødende forberedelsesrum placeret i kælderetagen. Et sproglaboratorium er
en relativ ny foreteelse, der består af 15 boxe, hver forsynet med båndoptager, der
styres fra et kontrolbord, hvorfra læreren kan indtale programmer til alle eller til
enkelte elever, aflytte arbejdet samt vejlede de individuelt arbejdende elever i
boxene. Dette laboratorium har været i effektiv gang siden nytår; det har været
i brug praktisk talt hver time siden. Sproglærerne har lagt et meget stort arbejde
i at indarbejde sproglaboratoriet og finde den arbejdsform, hvorved dette hjælpe
middel udnyttes bedst muligt.
Ved en lav vandrehal forbindes hovedbygningen med en anden bygning, som
består af samlingssalen, der kan rumme ca. 600 personer, og sangsalen, der kan
rumme ca. 60 personer. Mens sangsalen har vist sig at være et rum, der ikke på
tilfredsstillende måde opfylder de forventninger, man havde til det, er samlings
salen et arkitektonisk smukt og akustisk behageligt rum, der i årets løb har været
rammen om skolens fællesarrangementer, ikke mindst morgensangen onsdag og
lørdag.
Gymnastiksale med birum er opført i en tredie bygning, der ikke står i forbin
delse med det øvrige komplex. Disse sale bruges ikke til noget andet formål end det,
de er beregnet til: gymnastik og boldspil.
Ved slutningen af det første skoleår, der er gennemført i denne nye skolebyg
ning, er der al god grund til at udtrykke overfor stat, amt og kommune, der i
fællesskab har bygget skolen, at huset - bortset fra enkelte mangler, der nok kan
rettes - har fungeret godt og hensigtsmæssigt, at rammen om elevernes og lærernes
arbejde har været lys og gunstig, og at vi, der dagligt arbejder i huset, er glade fol
de vilkår, der er tilbudt os.
Gymnasiets planlæggelse og igangsættelse organiseredes af Ballerup-Måløv kom
munes første skoledirektør, cand. mag. Alfred Simonsen, der den 31. marts 1965
tog sin afsked efter at have virket indenfor kommunens skolevæsen i over 40 år.
Desuden var hr. Simonsen i en årrække ansat i faginspektionen for realskolerne.
Fra gymnasiets side siger vi skoledirektøren tak for de vilkår, han skabte for sko
lens start på Rugvængets Skole og for den altid positive holdning, hvormed han
mødte vore forslag og indstillinger. Skoledirektør Simonsen ønskede at lade gym
nasiets arbejde indgå som en naturlig del af kommunens skolevæsen, en del, der
dog på grund af de særlige krav gymnasieundervisningen stiller og på grund af
elevernes modnere alder må adskille sig stærkt fra barneskolen. Fra gymnasiets
side - som fra de øvrige skolers side - har vi været særdeles tilfredse med og glade
for den nu afgåede skoledirektørs ledelse af kommunens skolevæsen.
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Vandrehallen
forbinder hovedfløjen
med samlingssalen,
der ligger til venstre.
I baggrunden
til højre skimtes
Kai Nielsens
lille bjørn i granit.

I samlingssalen kan
der blive siddeplads
til ca. 600 personer.
Bag podiet
findes sangsalen.
Podiet er monteret med
remedier til primitivt
sceneudstyr
og med et mindre
scenebelysningsprojektørsystem. Der
er opbevaringsplads
til stolene under
podiets
højre og venstre side.
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Man behøver ikke absolut at være i bevægelse i vandrehallen. Loftet er vhøvlede brædder.
Gulvet brunt klinkegulv.

Gymnasiet er planlagt til at rumme en dobbeltsporet realafdeling og en femsporet gymnasieafdeling. I august 1964 oprettedes dog 6 nye I G-klasser nemlig, 3 ny
sproglige klasser (oprindelig 66 elever) og 3 matematiske klasser (66 elever). Efter
den nye gymnasieordnings principper skulle disse klasser efter I G kunne gren
deles i
klassisk-sproglig gren
nysproglig gren og
samfundssproglig gren
eller matematisk-fysisk gren,
matematisk-naturfaglig gren og
samfunds-matematisk gren.

Imidlertid vil de samfundsfaglige grene ikke blive oprettet ved noget gymnasium
de første år, og den klassisk-sproglige gren vil kun blive oprettet ved ret få gym
nasier og foreløbig ikke ved Ballerup Gymnasium. Det eneste valg, der bliver ak
tuelt for de elever, der i 1964 og i 1965 optages i I G, er derfor valget mellem
den fysiske og den naturfaglige gren af den matematiske linie. Såfremt mindst 10
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elever ønsker at fortsætte i den naturfaglige gren, vil denne blive etableret. I øvrigt
findes der intet studium, hvortil kun den naturfaglige studentereksamen giver ad
gang. Derimod er f. eks. ingeniøruddannelsen ved Danmarks tekniske Højskole kun
åben for studenter, der har matematisk-fysisk eksamen. Har man anden studenter
eksamen, kræves der tillægsprøver.
For optagelse i gymnasiet kræves det, at den afleverende skole erklærer aspiranten
for »egnet« til gymnasieundervisning, samt at udfaldet af de kontrollerede prøver
ved udgangen af 2. realklasse er tilfredsstillende. Er kun den ene af disse betin
gelser opfyldt, henvises aspiranten til en optagelsesprøve, der afholdes på gymna
siet umiddelbart efter juni-eksamensperiodens slutning.
I tilfælde, hvor forældre eller skole ikke føler sig overbevist om aspirantens
muligheder for at gennemføre gymnasiet, er det ikke ualmindeligt, at vejen til
gymnasiet lægges om ad realeksamen efter 3. realklasse. Men den normale vej
går fra 2. real til I G, og undervisningen i I G bygger kun på det stof, der er
gennemgået i 1. og 2. realklasse. Det skal dog siges, at arbejdstempoet øges ret
stærkt ved overgangen til gymnasium, og kravene til selvstændigt arbejde vokser
naturligvis gennem gymnasieårene. Det er derfor for alle gymnasieelever vigtigt,
at de straks fra første færd arbejder systematisk og tilrettelægger deres arbejde
ikke fra dag til dag, men i det mindste fra uge til uge. Og så er det god økonomi
at lære så meget som muligt i timerne på skolen - jo mere intensivt man arbejder
på skolen, des mere fritid får man hjemme.

Skolens lærere
Fast ansatte lærere
(Paranteserne angiver datoen for ansættelse ved Ballerup Gymnasium).
Lektor J. Chr. Andersen (1/8 63)
Matematik Ix, Iz, Ila
Fysik Ily, Illy
Kemi Ily, Illy
Adjunkt Brita Waage Beck (1/8 63)
Dansk Ila, Ily, Illa, IIIx
Fransk Ily, IIly
Adjunkt Annelise Hagerup (1/8 61)
Engelsk Illa, III/?
Adjunkt Palle Hansen (1/8 61)
Dansk 1. ra, ly, Iz, lix, Illy
Engelsk 3. r, ly
Overlærer Lula Krøyer Hansen (1/8 63)
Dansk 2. ra, 2. rb, 3. r
Historie 1. ra, 1. rb, 3. r
Geografi 2. ra, 2. rb
Håndgerning 1. rab

(26 timer)

(23 timer)
(10 timer)

(30 timer)

(31 timer)

11

Lektor Rigmor Harms (1/8 61)
Orlov hele skoleåret.
Adjunkt Ejnar Hartby (1/8 62)
Historie 2. ra, 2. rb, Ix
Oldtidskundskab la, Iß, ly, Iz, Ily, Illa, III/?,
IIIx, Illy
Religion 1. ra, 1. rb, 3. r, Ia, I/?, I;’, Iz, Ily
Latin 2. ra
Sang IIG, IIIG
(31 timer)
Lektor Villy Heising (1/8 62)
Matematik 2. rb
Fysik Iz, IIx, IIIx
Kemi lix, IIIx
(22 timer)
Adjunkt Preben Ishøy (1/8 62)
Fransk 3. r, I/?, Iz, IIx, III/?
Russisk lax, Ilay
(33 timer)
Latin 2. rb
Adjunkt Nanna Larsson (1/8 63)
Biologi 1. ra, 2. ra, 2. rb, 3. r, III/?, Illy
(25 timer)
Geografi 1. ra, ly, ly, lix, Ily
Adjunkt Peter Maaløe (1/8 62)
Latin Ia, Iß, ly, Ila, Illa, III/?
Engelsk la, Ila
(31 timer)
Adjunkt Ulla Bøgsted Møller (1/2 65)
(13 timer)
Dansk 1. rb, Ia, I/?
Adjunkt Eva Nielsen (1/8 63)
Historie la, ly, Iz, IIx, Illa, III/?
(23 timer)
Adjunkt Eva Nissen (1/8 63)
Tysk 1. ra, 2. ra, 2. rb, Ila, Ilxy
Oldtidskundskab Ix, ly, Ila, IIx
Religion Ix, ly, Ila, IIx
(28 timer)
Adjunkt Jørgen Lykke Petersen (1/8 63)
Fransk lax, ly, ly, Ila, Illa, IIIx
(35 timer)
Engelsk 2. ra, 2. rb, IIx
Adjunkt Erik Philipsen (1/8 61)
Engelsk 1. rb, I/?, ly, Ix, Ily
Dansk ly, III/?
(27 timer)
Adjunkt Inger Pihlkjær (1/8 62)
Tysk 1. rb, 3. r, Iß, Illa, III/?
Dansk Ix
(22 timer)
Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik 1. ra, Iß, ly, ly, IIx
Kemi Ix
(25 timer)
Adjunkt Elisabeth Rischel (1/8 62)
Matematik Hy, IIIx, Hly
(18 timer)
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Adjunkt Biøtn Rohde (1/8 61)
Historie Iß, ly, Ila, Hy, IIIx, Illy
Gymnastik Hay, HI//y, Illax
Lektor Walther Sachse (1/8 64)
Sang 1. r, la, Iß, ly, Ix, Iz, ly, Ila, lix,
Ily, Illa, III//, IIIx, Illy,
IIG, HIG, lyz, I/?y, lax
Engelsk 1. ra, Iz
Adjunkt Peer Skibstrup (1/8 61)
Geografi 1. rb, 3. r, la, Iß, Ix, Iz, Ila
Biologi 1. rb, Illa, IIIx
Fysik 1. ra, 1. rb, 2. rb
Rektor Anders Østergaard (1/7 61)
Matematik 3. r
Fysik 2. ra, Ix
Kemi Iz, ly
Timelærere
Stud. mag. Helle Arnfred
Gymnastik 1. rab, 2. rab, 3rlx, lyz, Ißy,
IIG, HIG
Pianist Heine Eiberg
Musikledsagelse til gymnastik i gymnasiet.
(Kun vinterhalvåret)
Lærer Fritz Haack
Formning 1. ra, 1. rb, 2. rab
Cand. mag. Gerda Lund
Tysk la, ly, Ixy
Engelsk 2. rab
Stud. mag. Erik Bonnerup Nielsen
Matematik 1. rb, 2. ra, la
Regning 3 r
Civilingeniør Ole Riis
Fysik 3. r, ly
Stud. mag. Peter Rugholm
Gymnastik 1. rab, 2. rab, 3. r, Ix,
laßy, lyz, IIG
Pastor H. Zeuthen
Religion Illa, III/>’, IIIx, Illy
Stud. mag. Ingeborg Østergaard
Gymnastikassistent

(31 timer)

(28 timer)

(29 timer)

(15 timer)

(19 timer)

(6 timer)
(3 timer)

(12 timer)

(17 timer)

(5 timer)

(16 timer)
(4 timer)
(6 timer)

Desuden har skolen haft besøg af den amerikanske gæstelærer, Mr. John S. Joy,
der underviste her i tiden fra oktober til marts. Hans ophold var baseret på et
stipendium fra United States Educational Foundation in Denmark.
Mr. Joy har givet eleverne et levende førstehånds indblik i amerikansk tankesæt
og levemåde i diskussioner med eleverne. Han har gennemgået centrale amerikanske
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litteraturværker, og i historietimer har han gennemgået og diskuteret aktuelle po
litiske problemer, hvori USA har spillet en rolle. Skolens lærere og elever har
fundet, at dette indslag i skolens liv og arbejde har været så værdifuldt, at man
ser frem til at kunne gentage arrangementet om to eller tre år.

I skoleåret 1964/65 har inspektionshvervene været fordelt på følgende måde:
Administrativ inspector: Adjunkt Peer Skibstrup.
Boginspector: adjunkt B. Rohde.
Ordensinspektion: Lektor Villy Heising og adjunkt Peter Maaløe.
Bibliotekar: adjunkt Palle Hansen.
Tilsyn med de kvindelige elever: adjunkt Inger Pihlkjær.
Skolens sekretær: fru Lilly Pedersen.
Skolens pedel (fra 1/6 1964): Ole Madsen.
Med beklagelse må vi konstatere, at det københavnske byliv og den sjællandske
natur ikke har kunnet svare til adjunkt Preben Ishøys ønsker om boplads. De
større vidder i det jyske landskab har fået ham til at flytte - for vi tror ikke, det
er utilfredshed med arbejdet ved skolen her, der får hr. Ishøy til at skifte arbejds
sted. I hvert fald har hr. Ishøy i de 3 år, han har været knyttet til skolen været en
altid veloplagt, aktiv og dygtig underviser, en altid loyal og venlig kollega. Derfor
har vi stedse været glade for samarbejdet med hr. Ishøy, og vi ønsker ham lykke
og held på ny arbejdsmark.

Elevernes aldersfordeling pr. 1. marts 1965
Klasse

Samlet elevtal

13 år

14 år

15 år

l.r

53

1

45

7

2. r

52

1

38

13

3.r

28

1

22

5

Is

62

7

26

29

Im

68

30

32

8

Ils

21

3

13

4

lim

43

3

22

16

2

Ills

33

2

17

14

Ulm

44

3

21

18

2

106

64

34

3

Ialt

14

404

1

46

53

16 år

97

17 år

18 år

19 år

20 år

1

Sekretariat.
Møblerne er i
standardmål
og udført i
egetræ.
Fra omstillings
bordet helt til
højre er der
lokal-samtaleforbindelse
fra og til
telefoner
(ikke højttalere)
i alle andre
rum.

Konference
gruppe i
sktors kontor,
(ortet dækker
hele skolens
strikt, der går
fra Valby
til Jægerspris
fra Glostrup
til Farum.
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Ballerup Gymnasiums
forste dimittent var
Inge Thomsen,
Sønderby pr. Skibby.
(Foto:
Dagbladet »Aktuelt«).

I juni 1964 dimitteredes

24 elever med realeksamen,
27 elever med sproglig studentereksamen og
29 elever med matematisk studentereksamen.

Af realisterne fik

2 elever mg-|10 elever mg
9 elever mg~
2 elever g-j- og
1 elev g

som gennemsnitsresultat.

Studenternes eksamensresultater fordelte sig således for

sproglige og matematikere
9,5-9,9
9,0-9,4
8,5-8,9
8,0-8,4
7,5-7,9
7,0-7,4
6,5-6,9
6,0-6,4

2
2
2
5
4
9
3
1

0
4
3
5
7
9
0
1
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Klassernes fag og timetal
Realklasser

12

Gymnasieklasser

2

3

Is

Im

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

42

42

Ils II m II b4 III s III m III b4

m. latin u. latin

Religion

1

Dansk

5

5

6

5

Engelsk

4

3

5

5

4

41

6

31

31

5

Tysk

4

4

4

3

3

41

5

V

3l

4

42

5«

5a

32

32

32

42

Fransk

4

Latin

3

4

Oldtidsk.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

Historie

2

2

2

3

4

4

3

3

3

Geografi

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Biologi

1

2

2

2

Matematik

6

6

6

53

Fysik

2

3

3

2

4
3

Kemi

Gymnastik

2

Sløjd

2

Håndgerning

2

Tegning

1

Sang

1

2

2

2
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4

4

7

6

4

6

3

3

5

3

4

2

2

2

2

2

2

5

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

34

36

36

36

36

36

1

Frie timer
Ialt

3

2

33

33

34

36

36

*) I det matem. gymnasium læses enten engelsk eller tysk.
2) Fransk er frivilligt fag i 3. real. Fransk i gymnasiet kan erstattes med russisk.
3) Matematik er frivilligt fag i 3. real; for elever uden matematik udvides under
visningen i regning.
4) b står for den matematiske linjes naturfaglige gren.

IS

o

Arets arbejde
Religion:
1. r. a og b.

G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
3. real

G. Tolderlund-Hansen: Religioner og
Kirker.
I G s.

Bay og Busck: Den romerske katolske
kirke. Israelsk religion ud fra Gösta
Lindeskog: Bibelkundskab for gymna
siet.

II G X.

Udfra Hvidtfeldt: Religioner og kultu
rer gennemgået almene fænomener i
byreligioner (fortsat fra i fjor) og i
mysterie- og individualreligioner. Tek
ster: Gammel Testamente, Bay: Frem
mede religioner i nutiden, Holm: Re
ligionerne.
Udfra samme gennemgået græsk religion.
Tekster: Holm: Religionerne.
Gruppearbejde med skriftlige opgaver og
foredrag over emnet græsk filosofi og
videnskab. Bl. a. benyttelse af Lund,
Pihl og Sløk: De europæiske ideers
historie.

I G x og y.

II G y.

Udfra Hvidtfeldt: Religioner og kultu
rer gennemgået almene fænomener i
primitive religioner, agerbrugsreligio
ner, byreligioner og individualreligio
ner. Særlig vægt på israelsk og græsk
religion. Tekster fra Bay: Fremmede
religioner i nutiden, Gammel Testa
mente, Gatff og Hjortsø: Homeriske
hymner, Holm: Religionerne. Der er
desuden anvendt billedmateriale og
smalfilm. Lund, Pihl og Sløk: De
europæiske ideers historie benyttet.

Sv. Aa. Bay: Fremmede religioner i nu
tiden. Aktuelle religiøse emner.

I G z.

Gösta Lindeskog:
gymnasiet.

Bibelkundskab for

II G a.
Udfra Hvidtfeldt: Religioner og kulturer
gennemgået almene fænomener i by
religioner (fortsat fra i fjor) og i
mysterie- og individualreligioner.
Udfra samme og udfra Bertelsen: Vej
ledning i Det gamle testamente gen
nemgået babylonsk, ægyptisk, persisk,
kanaanæisk og israelsk religion. Tek
ster: Gammel Testamente, Bay: Frem
mede religioner i nutiden, Holm: Re
ligionerne.

Ill G.

Hovedsagelig i foredragsform er gennem
gået: Reinkarnationslæren i øst og
vest. Buddhismen (Tekster fra Sv.
Aa. Bay: Fremmede religioner i nu
tiden ).
Grundtankerne i Hal Koch: Kristendom
mens Oprindelse. Munkevæsenet og
imitatio-Christi-idealet. (Tekster fra
Bay og Busck: Den romerske-katolske
kirke).
Pascal.
Luther (Tekster fra Nyholm og Ræbild:
Martin Luther). Kirkehistorien fra
Luther til vore dage på grundlag af
Bay: Den evangelisk-lutherske kirke.
Søren Kierkegaard (Tekster i udvalg
ved Holm og Jensenius). Grundmo
tiver i eksistensfilosofien. P. G. Lindhardts kristendomsforståelse.

Dansk (med norsk og svensk)
Benyttede litteraturudvalg: Handberg,
Møller og Ramløv: Dansk Digtning
1-3. Falkenstjerne og Borup Jensen:
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Håndbog i dansk litteratur (fork. Fal
kenstjerne). Brodersen og Møller Kri
stensen: Litteraturudvalg (fork. Bro
dersen). Sven Møller Kristensen: En
mosaik af moderne dansk litteratur
(fork. Mosaik). Ferlov, Møller og
Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk
litteratur (fork. F, M og T-H). Jensenius: Den danske litteraturs historie
(fork. Jensenius).
1. r. a.

Tove Ditlevsen, Edith Rode og Mar
tin A. Hansen. Leif Busk: Sproglig
forståelse.
2. r. a og b.

Dansk digtning II:
Tekster af Frank Jæger, Martin A. Han
sen, Hans Scherfig, Jørgen-Frank Ja
cobsen, Kaj Munk, Jacob Paludan,
Knuth Becker, Otto Gelsted, Johs. V.
Jensen, Blicher o. a.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt.

Dansk Digtning I - tekster af: Lyngby
Jepsen, Halfdan Rasmussen, Martin
3. r.
A. Hansen, Knud Sønderby, Branner,
Sv. Møller Kristensen, Kjeld Abeli, | Dansk digtning III:
Digte, noveller og romanuddrag af Frank
Karl Bjarnhof, Hans Kirk, Soya, Jobs.
Jæger, Morten Nielsen, Ole Wivel,
V. Jensen, Jeppe Aakjær, Helge Rode,
Andersen Nexø, Skjoldborg, Jakob
Tom Kristensen, Nis Petersen, Half
Knudsen, Herman Bang, Goldschmidt,
dan Rasmussen, Martin Hansen, Otto
H. C. Andersen, Grundtvig, Blicher,
Gelsted, Knud Sønderby, Palle Lau
Oehlenschläger, Brorson, Peder Laale, |
ring, Kjeld Abeli, Kaj Munk, Branner,
Folkeviser, Gunlog Ormtunges saga.
Herman Bang, Drachmann, J. P. Ja
cobsen, H. C. Andersen o. a.
Norsk:
Hovedværker:
Alle teksterne.
Blicher: Brudstykker af en Landsbydegns
Dagbog. - Abell: Anna Sofie Hedvig.
Svensk:
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Alle 4- Hoffmans galoscher.
Der er skrevet 15 stile.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt.
Skoleradio: Melodien der blev væk. Tolv | I G a.
Falkenstjerne: Udvalg af runeindskrifter,
vrede mænd.
Saxo: Hagbard og Signe, Vølvens
Bibliotekskundskab med øvelser.
Spådom, Den høies ord, ThrymskvaMånedslæsning:
det, Helge og Sigrun, Jyske lov, for
Dumas: De tre musketerer.
talen, Havbor og Signelil, Eluer Høy,
Ridder Stigs Bryllup, Torbens Datter,
1. r. b.
Lave og Jon, Peder Laale, TroelsDansk digtning I:
Lund, Bibeloversættelser, Palladius,
Tekster af Kjeld Abell, Branner, Bror
Peder Syv, Søren Terkelsen, Kingo:
son, Grundtvig, Johs. V. Jensen,
Tilskrift til Christian dend Femte,
Hjitsch Johansen, Andersen Nexø og
do-do Dronning Charlotte Amelia,
Soya. Gunløg Ormstunges Saga. No
Hver har sin Skæbne, Keed af Ver
veller fra »15 historier fra vor egen
den, Anders Bording, Rasmus Ærebo.
tid« af Leck Fischer, Tom Kristensen,
Holberg: Czar Peter, Om mig selv.
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Brorson, Stub, Ewald: Rungsteds
Lyksaligheder, Til min M***, Til Sie
len, Kong Christjan, Arendse, Liden
Gunver, Wessel: Gaffelen, Baggesen:
Agnete fra Holmegaard.
Desuden er læst et udvalg af moderne
lyrik. Gelsted: Reklameskibet, Morten
Nielsen: Jeg ser nu i Nat, Ventetid,
Erik Knudsen: Mit hjerte råber, Blom
sten og sværdet, Svar mig blæst, Malinovski: Disjecta membra, Rifbjerg:
Postludium, Göran Palm: Spegelbil
den.
Hovedværk: Holberg: Eramus Mon ta
nus. Gunlaugs Saga.
I G ß.

Falkenstjerne I:
Litteraturprøver fra Ældre og Yngre
Edda, Sakse, gamle danske landskabs
love, middelalderlige lægebøger, fol
keviser, sentenser og ordsprog. End
videre prøver af Troels-Lund, Hans
Christensen Sthen, Christiern Peder
sen, Peder Palladius, Søren Terkelsen,
Thomas Kingo, Leonora Christina Ulfeldt, Ludvig Holberg, Wadskiær,
Tullin, Sneedorff, Johs. Ewald, Bag
gesen og Oehlenschläger, (Guldhor
nene, Hakon Jarls Død, FædrelandsSang og uddrag af Sanct HansaftenSpil, Aladdin og Frodes Drapa).
Desuden er læst et udvalg af moderne
lyrik (fra »Mosaik):
Bønnelycke: Århundredet, Tom Kristen
sen: Landet Atlantis, Til min Ven,
Digteren Gustaf Munch-Petersen, Gel
sted: Reklameskibet, Schade: I »Rød
revolutionistforening«, Munch-Peter
sen: Det underste land, Bøn, Morten
Nielsen: Jeg ser nu i nat
Ventetid,
Erik Knudsen: Mit hjerte råber, Blom
sten og Sværdet, Svar mig blæst, Malinovski: Disjecta membra, Rifbjerg:
Postludium, Göran Palm: Spegelbil
den.

Hovedværker:
Gunlög Ormstunges saga, Scherfig: Det
forsømte forår, Jørgen Frantz Jacob
sen: Barbara. Poul Martin Møller:
En dansk students eventyr.
I G y.
Falkens lierne I:
Runeindskrifter. Bjarkemål. Amled. Hagbard og Signe. Den høies ord. Thrymskvadet. Kongerne Øistein og Sigurd.
Folkeviser: Harbor og Signelil. Tor af
Havsgaard. Aage og Else. Dronning
Dagmars død. Germand Gladensvend.
Torbens Datter. Lave og Jon. Ebbe
Skammelsøn.
Peder Laale: Ordsprog. Troels-Lund:
Aandsstrømninger i det 16. Århundre
de. Sthenius: Bibeloversættelser. Kin
go. Bording. Holberg: Samfundsfor
holdene på Anholt. Barselstuen. Epist
ler (-=- Rudbechs Atlantica). Th. A.
Møller: Den danske Skueplads. Bror
son. Stub. Blicher.

Hovedværker:
Holberg: Erasmas Montanus. Nials Saga.
Branner: De røde heste.
Bånd: Barokken (skoleradio), Renæssan
cen (radioudsendelse).
Litteraturhistorie efter Jensenius.
Erik Hansen: Sprogiagttagelse. Borup
Jensen: Håndbog i Verdenslitteratur:
Tristan og Isolde, Højsangen, Mon
taigne: Om børneopdragelse.
Svensk og norsk (F, M og T-H): Bell
mann, Frøding (til og med »Atlan
tis«), Lagerkvist, Boye, Ferlin og Hed
berg.
I G x.

Falkenstjerne I:
Litteraturprøver fra Ældre og Yngre
Edda, Sakse, landskabslovene, middel
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alderlige lægebøger, folkeviser, senten
ser og ordsprog.
Endvidere prøver af Troels-Lund, Hans
Christensen Sthen, Christiern Peder
sen, Peder Palladius, Søren Terkelsen,
Thomas Kingo, Leonora Christina Ulfeldt, Tullin, Sneedorff, Johs. Ewald.
Hovedværker:
Gunlaug Ormstunges saga. Scherfig: Det
forsømte forår. Nordahl Grieg: Ung
må verden endnu være.
Erik Hansen: Sprogiagttagelse s. 1-122.
Endvidere skoleradioudsendelser, stile
og mundtlige referatøvelser.

Død og tilføjes Agnete og Havman
den. Desuden er læst Wadskiær, Tul
lin og Wessel.
Verdenslitteratur: Højsangen. Montaig
ne: Om børneopdragelse. Voltaire:
Candide.

Svensk og norsk (F, M og T-H): Hoel:
Møte ved milepelen. Vesaas: Huset i
mørkret.
Hovedværker:
Holberg: Erasmus Montanus, Nials Saga.
Camus: Faldet.
løvrigt som I y.

I G y.

Falkenstjerne 1:
Udvalg som I a indtil Holberg. Desuden
Holberg: Peder Paars (4- disputat
sen), Th. A. Müller: Moralske Tan
ker, Om selsomme Ægteskab, Om
mig selv, Brorson: Om Skabelsen,
Stub: Aria. Wadskiær. Tullin. Ewald.
Ved Frederik V’s Bisættelse, Rung
steds Lyksaligheder, Arendse. Sneedorf, Blicher: Messingjens.
Hovedværker:
Gunlaugs Saga, Erasmus Montanus. Terentius: Brødrene.
Månedslæsning: En landsbydegns dag
bog, Nordahl Grieg: Ung må verden
endnu være.

Litteraturhistorie:
Brøndsted & Møller Kristensen: s. 1-97.
Idéhistorie:
Udvalgte stykker af Lund, Pihl & Sløk.

5progiagttagelse:
Erik Hansen s. 1-145.
I G z.

Falkenstjerne I:
Som I y. Dog udgår Dronning Dagmars
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II G a og y.

Stilistik:
Erik Hansen: Sprogiagttagelse.
Litteraturprøver fra Falkenstjerne. Baggesen: Manheim. Ewald: Fortale,
Arendse, Moltke, Rungsted. P. A.
Heiberg: Rahbek. Wessel: Gaffelen,
Våren. Staffeldt: Indvielsen. Oehlen
schläger: Guldhornene, Morgenvan
dring, Frodes drapa. Blicher: Hose
kræmmeren, Af E Binnstouw. Poul
M. Møller: Torbisten og fluen, Aprils
vise, Rosenborg have, Kunstneren mel
lem oprørerne. Hauch: Bekendelse.
Sibbern: Gabrielis. Ingemann: Wald,
d. st., Lysets engel, Den store mester.
Hertz: Kritik af Væringerne, Æst mo
ral, Autobiogr. fragm. Pal.-Müller: Af
Adam Homo. Andersen: Nattergalen,
Vald. Daae, Klokken, udv. af Impro
visatoren. Rubow: Andersens eventyr.
Bødtker: Mødet med Bacchus. Åre
strup: Tidlig skilsmisse, På sneen, En
middag. Winther: En sommernat, Flyv
fugl, udv. af Hjortens flugt. Schack:
Phantasterne. Grundtvig: Strandbak
ken, I kveld, Som forårssolen, I al sin
glans.

Hovedværker:
Oehlenschläger: Set. Hansaftensspil. Poul
M. Møller: En dansk students even
tyr. Blicher: En landsbydegns dagbog.
Svensk:
(F, M, & T-H), Stagnelius, Bellman,
Tegner (Epilog, Mjältsjukan, Brev),
Geijer (Minnen, Odalbonden) og Ahlin (Kommer hem).

Verdenslitteratur: Montaigne: Om bør
neopdragelse. Ossian: Sidste sang, No
valis.
Svensk og norsk (F, M & T-H). Bell
man. Atterbom. Stagnelius: Narcissus
Nächen Amanda. Geijer: Af Minnen.
Odalbonden. Fröding: Til og med
Atlantis. Karlfeldt. Lagerkvist. Boye:
Kallocain. Martinson.
Erik Hansen: Sprogiagttagelse s. 86-ud.

II X.

Falkenstjerne I:
Holberg: Samfundsforholdene på An
holt. Th. A. Müller: Den danske Skue
plads, Barselstuen, Moralske Tanker,
Epistler (4- Rudbechs Atlantica).
Brorson. Stub. Wadskiær. Tullin.
Ewald: Rungsteds Lyksaligheder, Brev
til Spendrup, Til Sielen, Levnet og
Meninger, Fortale. Wessel. P. A. Hei
berg. Abrehamson Rahbeh. Baggesen:
Da jeg var lille, Roserne, Labyrinten.
Vedel: Nybrud-Slægtens Naturel. Oeh
lenschläger: Guldhornene, Hakon Jarls
Død. Steffens og O. om hinanden,
Lær mig, o Skov! Staffeldt. Grundt
vig: Strandbakken, Dagbøger, Bisp
Villum. Nyaars-Morgen: Fortale, De
levendes Land, Oplysning, I Kveld
blev der banket, At sige Verden ret
Farvel.
Falkenstjerne II:
Poul M. Møller: Aprilsvise, En gammel
Pedant, En Reconvalescent, En Tig
ger, En Moder, Glæde over Danmark,
Lægdsgaarden, En dansk Students
Eventyr. Kunstneren mellem oprører
ne.

Hovedværker:
Holberg: Erasmus Mon tanus. Oehlen
schläger: Set. Hansaften-Spil. Hoel:
Møte ved Milepelen.
Skoleradio: Romantikken. Frihed - det
bedste guld. 12 vrede mænd.

Ill G a.
Litteraturprøver:
Falkenstjerne III (12. udg.):
Brandes: Det uendeligt små og det uen
deligt store, Hovedstrømninger. I. P.
Jacobsen: Fru Marie Grubbe, Niels
Lyhne. Drachmann: Eng. Soc., Sakuntale, Jeg hører i natten, Forskrevet.
Pontoppidan: Ørneflugt, Lykke-Per.
Bang: Frøkenen. Johs. Jørgensen:
Symbolisme, Bekendelse, Confiteor,
Stuckenberg: Ingeborg, Min Moder,
Bekendelse. Rode: Min Moder, Det
sjælelige gennembrud. Claussen: Ekbatana, Røg, Ingeborg Stuckenberg,
Herman Bang. Johs. V. Jensen: Kon
gens fald, Kirstens sidste rejse, På
Memphis station. Tom Kristensen.
Morgen, middag. Paludan: Torden i
syd. Martin A. Hansen: Løgneren.
Poul la Cour: Fragmenter af en dag
bog. Tøger Larsen: Den danske som
mer. Gustaf Munch-Petersen: Se!
Halfdan Rasmussen: Efter Bikini.

Hovedværker:
Flaubert: Madame Bovary. Ibsen: Et
dukkehjem. Pontoppidan: Nattevagt.
Svensk og norsk: (F, M og T-H). Strind
berg: Röda rummet. Söderberg: En
kopp the. Aasen: Nordmannen. Vinje:
Ferdaminni. Hamsun: Sult. Garborg:
Knudaheibrev. Duun:
Juvikingar.
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Kinck: Sneskavlen. Undset: Kristin
Lavransdatter. Vesaas: Det store spe
let. Wildenvey: 3 digte. Hagerup: 2
digte. Grieg: De beste.
Stile: 9 stile, eller foredrag om nyere for
fattere.
Grammatik og stilistik:
Vestergaard: Dansk sprog.
Ill G ß.
Falkenstjerne:
J. L. Heiberg: I Dandsen, Æsthetisk
Moral, En Sjæl efter døden, Om Critiken etc. Hertz: Posthuset. Paludan
Müller: Af Adam Homo. H. C. An
dersen: Eluer Høj, Hjertesorg. Kierke
gaard: alt undt, Johs. Climacus og
Modersmaalet. Goldschmidt: Af Corsaren, En Jøde. Lehmann: Ridehusta
len. Hostrup: Drøm og Liv. Kaalund:
Til Virkeligheden. Schack: Af Phantasterne.
Brodersen II og III:
Taine: alt. Mill: alt. Zola: Germinal.
Jacobsen: Arabesk, Marie Grubbe.
Brandes: Det uendeligt smaa . . . evt.
Indl. til Hovedstrømninger. Drachmann: Engelske Socialister, Forår.
Bang: Irene Holm. Pontoppidan: Ør
neflugt. Jørgensen: Symbolisme, Be
kendelse. Rode: Våren i Frederiksb.
Have. Jensen: Hverdagene, På Mem
phis station. Clausen: Atomernes op
rør. Fra Mosaik: Kristensen: Det
blomstrende slagsmål, Henrettelsen,
Græs. Gelsted: Salme, Reklameskibet,
Giv mig et standpunkt. Bønnelycke:
Århundredet. Essays af følgende for
fattere: Edv. Brandes, Vald. Vedel,
Helge Rode, Johs. V. Jensen, Carl
Roos, Hjalmar Helweg, Mogens Lo
rentzen, Poul Henningsen, Bjørnvig,
Villy Sørensen, Drachmann.

Hovedværker:
Pontoppidan: Bormester Hoeck & hu
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stru. Hoel: Møte ved Milepelen. Ib
sen: Et dukkehjem.
Svensk og norsk: (F, M & T-H): Mar
tinson: Flog. Lagerkvist: Barabas.
Johnson: Strändarnas Svall. Ahlin:
Kommer hem etc. Hemmer: En man
och .. . Strindberg: Et drømspel. Lie:
Familien på Gilje. Øverland: Du må
ikke sove. Grieg: De beste. Vesaas:
Huset i Mørkret. Sig. Christiansen:
Menneskenes lodd.
Ill G X.

Litteraturprøver:
Brodersens II:
Taine: Kunstens filosofi. Brandes: Ho
vedstrømninger. I. P. Jacobsen: Marie
Grubbe. Drachmann: Eng. soc. Sakuntala, Jeg hører i natten. Pontop
pidan: Ørneflugt, Lykke-Per. Johs.
Jørgensen: Symbolisme, Bekendelse,
Confiteor. Claussen: Løvetandsfnug, I
en frugthave, Il letto, Anadyomene,
Ekbatana. Stuckenberg: Ingeborg.
Johs. V. Jensen: På Memphis station,
Fusijama, Cecil. Åkjær: Når rugen
lægges, når rugen skal ind. Tøger
Larsen: Solsangen, Jens Højby. Tom
Kristensen, Per Lange, Jørgen Niel
sen, Sønderby. Abeil: Melodien.
Munch-Petersen: Se, hele verden, bøn.

Hovedværker:
Jensen: Kongens fald. Ibsen: Et dukke
hjem. Pontoppidan: Borgmester Hoeck
og hustru.
løvrigt som III a.
Ill G y.

Falkenstjerne. H. C. Andersen: Natter
galen. Den grimme Ælling. Klokken.
Jacobsen: Fru Marie Grubbe, indled
ning og slutning. Pontoppidan: LykkePer. Ørneflugt. Det forjættede land.
Herman Bang: Frøkenen. Ved Vejen.

Johs. V. Jensen: Kongens Fald. Paa
Memphis Station. Columbus. Fusijama.
Paludan: Fred og dog Fare. Nis Pe
tersen: Sandalmagernes Gade, slut
ning. Kirk: Fiskerne. Frederik Niel
sen: Modernismen. Heiberg: Den dan
ske Folkevise. I Dandsen. Om Critiken.. . Æstetisk Moral. En Sjæl. Pro
testantismen. Hertz: Posthuset i
Hirschholm. Dagbogsoptegnelser. Jo
hanne Luise Heiberg: Et Liv. Aarestrup: Distraction. Angst. En Middag.
Paa Sneen. Tidlig Skilsmisse. PaludanMüller: Adam Homo. Andersen: Kej
serens nye Klæder. Goldschmidt:
Corsaren. Kierkegaard: Johs. Climacus. Diapsalmata. Ligevægten mellem
det Æsthetiske og det Etiske. Modersmaalet. »Først Guds Rige«. Brandes:
Hovedstrømninger. Jacobsen: Niels
Lyhne. Arabesk. Drachmann: Engel
ske Socialister. Sakuntala. Jeg hører i
Natten. Improvisation ombord. Høffding: Positivismen. Sønderby: For
trydelsens genfærd. Johs. Jørgensen:
Symbolisme. Helge Rode: Den druk
nede. Det sjælelige Gennembrud.
Jæger: Skorstensrøg. Halfdan Rasmus
sen: Før mig til mennesket. Efter
Bikini? Trådene. Hjemad.

Hovedværker:
Henrik Ibsen: En folkefiende. Branner:
Sidst i August.

Svensk og norsk:
Aurell: Sommarspel. Vesaas: Af Hu
set i mørkret.

serierne »The Parker Family« og »The
Barton Family« med benyttelse af
båndoptagelser.
1. r. b.

English of to-day III. Frilæsning: ca. 4
Easy-Readers pr. elev genfortalt i klas
sen.
Sproglaboratorieøvelser: O’Connor: Eng
lish Pronunciation lesson 1-15. BBC:
Meet the Parkers: lesson 1-15, 6-8
lektioner heraf er indstuderet i sprog
laboratoriet og opført som dramatise
ringer - resten basis for skriftlige øvel
ser.
2. r. a og b.

Ring Hansen og Mouridsen: English of
today IV, (p. 7-19, p. 24-62, p. 64116).
Gennemgang af eng. synonymer og præ
positioner på grundlag af: Alving og
Brøndum: Eng. syn. og præp.
Munkholm og Young: Eng. billedstile.
L. A. Hill: Picture Composition Book.
R. L. Stevenson: Dr. Jekyll and Mr.
Hyde (delvis læst med Mr. Joy, Ame
rican guest lecturer).
De elever i 2. real, der ikke læser latin,
har desuden læst udvalg af Gudmand
Thomsen: The Story Reader. Doro
thy L. Sayers: Murder Must Adver
tise (Easy Reader). Kipling: Mowgli
and the Tiger (from the Junglebook
- Eng. frilæsningshefter), Skoleradio
tekst og bånd.
I tilknytning hertil gennemgået forskel
lige grammatiske problemer.
3. real.

Engelsk:
1. r. a.

Ring Hansen og Mouridsen: English of
today III, herunder grammatik og
skriftlige øvelser. Endvidere dele af

Ring Hansen og Mouridsen: English of
today -J- stiløvelse. Hill: Picture Com
position. Munkholm og Young: Bil
ledstile. Extensiv læsning: The Lion’s
Share. The Thirty-Nine Steps.
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I G a.

Af P. Kjeldsen: 7 British Short Stories:
Katherine Mansfield: The Doll’s Hou
se. H. E. Bates: Joe Johnson. Graham
Greene: The Destructors. Elizabeth
Bowen: Pink May. Rhys Davies: The
Benefit Concert.
Af Eckersley’s Brighter English: Somer
set Maugham: The Luncheon. J. Thur
ber: Nine Needles. R. U. Joyce: The
Glove. Jerome K. Jerome: The Dan
cing Partner.
Paul Gallico’s The Snow Goose. Af Sai
ling: Modern Writers. Graham Gree
ne: The Basement Room.
Gennemarbejdet div. skoleradioudsendel
ser om politiske forhold i forbindelse
med parlamentsvalget i oktober 1964.
Briers Stiløvelse samt Herløvs Gramma
tik benyttes.
I G ß og y.

Modern Writers: The Human Comedy,
Decline and Fall, The Basement
Room, Daffodils, The Red Pony (ved
amk. gæstelærer, Mr. Joy). The Glass
Menagerie (delvis Mr. Joy). Facts and
Fiction 1: The Regions of Britain.
Extracts from Four Modern Writers:
Appointment with Venus. Sproglabo
ratorium: øvelser i engelsk syntaks.
I G x.

On England & America: The Room,
Shot Actress-Full Story, Miss Brace
girdle, Man about the House, The
Fishing-Boat Picture, Mr. Know-All,
Hyde Park, The Englishman, The
Devil and Daniel Webster, The Lea
der of the People, Love is Immortal.
Brighter English: The Luncheon, Nine
Needles, Mornings at Seven, Acme,
Post Haste, The Glove (opført som
retssag). Skoleradioudsendelser: The
Television Revolution (basis for
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Brains Trust) Local Government (dra
matiseret). (Disse udsendelser er in
tensivt bearbejdede i sproglaborato
riet), Pygmalion. Fra Friis-Hansen:
Redlich: English Education.
Fra svensk skoleradio: The Englishman
Abroad, The Way We Are).
I G y.

Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk
I for gymnasiet. Monica. Redlich:
England and the English. Ring Han
sen og Mouridsen: On England and
America. The Room, Mountain Mad
ness, Shot Actress-Full Story, Miss
Bracegirdle Does her Duty, Mr. Know
All, Hyde Park, The Englishman 4samtlige amerikanske tekster. Orwell:
Animal Farm. Maugham: The Traitor.
Bånd: Eng. krønike. Amerikansk krø
nike. Pygmalion. Local Government.
I G z.

a) intensivt:
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts
and Fiction I: s. 7-26, 40-48, 68-104,
136-170. Orwell: Animal Farm, ka
pitel I, II og X.
b) extensivt:
Animal Farm, de øvrige kapitler. Somer
set Maugham: The Traitor. John Bu
chan: The Thirty-nine Steps.
Skriftlige øvelser i tilknytning til tek
sterne.
il G a.
Af The Dickens Reader: Dotheboys
Hall. Af The British Spirit, v. HelwegMøller & Herløv: Thomas Burke: The
English and Their Country. Alec
Waugh: Prefectship. F. D. How: Ox
ford Colleges. Martin Greene: Gentle
men in the Modern Mode, (i forbin
delse hermed er gennemarbejdet en
40 min. båndoptagelse af et engelsk
foredrag om »The Educational Sy-

Ill G a og ß.
stem« som grundlag for skriftlige op
Shakespeare: Julius Caesar (Act II—V).
gaver).
Arthur Miller: Death of a Salesman.
Martin Armstrong: The Village Pub.
Fra Aspects of British Life and
The King Opens Parlament. Jack
Thought: England at First Glance.
Lawson: Mr. Speaker Goes to Pray
Democracy. Education. Fra English
ers. Winston Churchill: Rebuilding
Essays: Old China. Walking Tours.
House of Commons. G. M. Young:
French and English. Patriotism and
The Royal Assent.
Sport, On Running after One’s Hat.
(I forbindelse hermed er gennemarbej
Pleasures. Time and the Machine. Fra
det div. artikler i The Observer (af
Two Centuries of English Poetry:
27/9, 4/10 og 11/10) som optakt til
Wordsworth: Tintern Abbey, My
parlamentsvalget d. 15. oktober; lige
Heart Leaps Up, Written in March,
ledes div. skoleradioudsendelser om i
Near Dover, The World Is Too Much
politiske forhold, BBC-udsendelser om
with Us, To a Sky-Lark, The Daffo
partierne og transmissioner fra selve
dils. Shelley: Ozymandias, Ode to the
valget).
West Wind, Song, To Jane, To
Arthur Miller’s Death of a Salesman og
Wordswork. Keats: Chapman’s Ho
div. amerikansk poesi er gennemgået
mer, Endymion, Ode on a Grecian
af Mr. Joy. Shakespeare: The Mer
Urn, To Autumn. Tennyson: The
chant of Venice. George Orwell: Ani
Miller’s Daugther, The Lotos-Eaters,
mal Farm.
In Memoriam, Crossing the Bar.
Stiløvelse efter Brier; stud. eks. stile,
Hardy: Weathers, In a Wood, The
referat- og resuméstile.
Impercipient. Hopkins: Pied Beauty.
Housman: A Shropshire Lad IV, IX,
II G x.
XXXI. Kipling: The Post that Fitted,
Eckersley: Brigther English, p. 100-124.
Gunga Din. Yeats: Down by the
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts
Salley Gardens, Lake Isle of Inisfree,
and Fiction 2. P. 13-20, p. 22-31,
The Wild Swans at Coole. W. de la
p. 39-43, p. 52-113, p. 133-158, p.
Mare: The Listeners. D. H. Lawrence:
168-182. (I tilknytning til de mo
Kisses in the Train, In Trouble and
derne eng. forfattere elevforedrag).
Shame. Sassoon: Dreamers, The Glory
Artikler i Sunday Times.
of Women, Everyone Song. Edith
Truman Capote: Breakfast at Tiffany’s
Sitwell: Lullaby. C. Day Lewis: Be
(delvis læst med Mr. Joy).
hold the Swan, Children Look Down.
II G y.
Auden: It’s No Use, In Time of War,
Fra The Mirror: Look Back in Anger,
Refugee Blues, Musée des Beaux Arts.
They Call it Cricket, Historic Journey,
MacNeice: Meeting Point, Prayer be
Jack would be a Gentleman, Uncle
fore Birth. Spender: My Parents, The
Earnest, Our Man in Havana. Death
Pylons. Walt Whitman: I Hear Ame
of a Salesman, (v. Mr. Joy), Furu
rica Singing, Song of Myself. Emily
skog & Ålund, Newspaper English,
Dickinson: Dying. E. A. Robinson:
Appointment w. Venus, The Cruel
Miniver Cheevy. Robert Frost: The
Sea. Enkelte uddrag af D. J. BoorRoad Not Taken, Stopping by Woods,
stin: The Image.
Mending Wall. Lindsay: Euclid, The
Skoleradio: Gentlemen og Godtfolk.
Griffin. Le Masters: From Spoon Ri
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ver Anthology. Sandburg: Chicago,
Fog, Grass. E. St. Vincent Millay: To
Jesus on His Birthday. MacLeish: Ars
Poetica, The Spanish Lie. L. Hughes:
I, too. Orwell: Animal Farm.
Fra American Fiction and Verse: Novel
lerne af Poe, Mark Twain, Th. Drei
ser, Hemingway, Shirley Jackson og
Ray Bradbury.
Kursorisk læst: Steinbeck: Of Mice and
Men.

øvelser i tilknytning til teksterne.
Ekstensiv læsning: Hauptmann: Bahn
wärter Thiel. Mann: Hannos Schul
tag. Brecht: Der Augsburger Kreide
kreis.
Skoleradio. Billedstile. Hjemmeopgaver.
Gruppearbejde med dramatiserings
øvelser. Selvstændig læsning af tyske
bøger med tilhørende løsning af op
gaver. Hver elev læst mindst 2 bøger.
Sproglaboratorieøvelser.
3. r.

Tysk:
1 . r. a.

Rossen og Byrith: Deutsch lesen und
lernen. Intensiv og extensiv læsning.
Sproglige øvelser, samtale, genfortæl
ling i tilknytning til teksterne.
Extensiv læsning: Kästner: Emil und
die Detektive. (Easy Reader). Refe
rater, skriftlige opgaver, samtale og
dramatiseringsøvelser.
Selvstændig læsning med opgaver: Käst
ner: Drei Männer im Schnee (Easy
Reader). Uddrag af Nydahl: Wir le
sen Deutsch 1.
2 skoleradioudsendelser.
Foredrag om selvvalgte emner.
Stiløvelser og hjemmestile. Sproglabora
torieøvelser.
1. r. b.

P. Nydahl: Deutsch ohne Mühe 2. Eks
tensivt læst: Erich Kästner: Drei
Männer im Schnee.
Samme: Emil und die Detektive.
Endvidere skoleradioudsendelser, skrift
lige og mundtlige stiløvelser til tek
sterne.
2. r. a og b.

Nydahl: Tysk for realskolen 2. Intensiv
og extensiv læsning, extemporaløvelser. Referater, samtale og sproglige
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Nydahl: Tysk for realskolen 3. Die
vierte Tür. Der unheimliche Auto
gast. Ein geheimnisvolles Telegram.
Arild Viking flegt Kurs Nord. Wolf
gang Borchert: Draussen vor der Tür
(udvalgte afsnit).
Ekstensivt er læst resten af sidstnævnte
bog samt Dürrenmatt: Der Richter
und sein Henker.
I G a og y.

Intensiv læsning:
Borchert: Die Küchenuhr (Gad: Mo
derne tyske noveller). Mann: Tonio
Krögers Knabenjahre (Gad: Moderne
tyske noveller). Schiller: Der Hand
schuh, Der Ring des Polykrates,
Goethe: Erlkönig, der Fischer, Heine:
Lorelei. (Deutsche Poesie).
Ekstensiv og intensiv læsning:
Mann: Tonys erste Ehe.
Ekstensiv læsning:
Brecht: Der Augsburger Kreidekreis.
(Kalendergeschichten).
Schnitzler:
Der blinde Geronimo. (Gad: Moder
ne tyske noveller).
I forbindelse med teksterne:
Samtale, fortolkning, referat og resu
mé. 1 ugentlig stil (oversættelsesstile,
enkelte genfortællinger og referat
stile). Ud fra sprogiagttagelse i tek
sten eller problemer i hjemmestilene

Polykrates. Goethe: Erlkönig. (Deut
gennemgået og repeteret grammatik. |
sche Poesie).
(Sigtryggsson og Rossen: Kurzge- |
fasste deutsche Grammatik). Rossen , I forbindelse med teksterne: Samtale,
fortolkning, mundtlige og skriftlige
og Sigtryggsson: Tyske stiløvelser for
øvelser; skoleradiotekst og bånd, gen
gymnasiet.
fortælling, referat og resumé. I for
bindelse med sprogiagttagelse eller
I G ß.
forekommende fejl gennemgået og re
Litteratur:
peteret elementær grammatik med
Ring Hansen: Neuere deutsche Erzäh
stiløvelse ud fra Gad: Kortfattet tysk
ler. P. Nydahl: Wir lesen Deutsch 3.
grammatik. Stil hver 6. uge. (over
Th. Mann: Buddenbrooks. Hertig u.
sættelse, resumé- og refereringsopga
Kryger Kristensen: Deutsche Poesie.
ver).
W. Bergengruen: Die Feuerprobe.
Sprog:
Sigtryggsson og Rossen: Deutsche Gram
matik.
Samme: Tysk stiløvelse for gymnasiet.
Houken og Stenbjerre: Elementære
tyske stiløvelser. Endvidere skolera
dioudsendelser, skriftlige og mundt
lige øvelser over de litt, tekster, skrift
lige oversættelser og genfortællinger.
I G x + y.

Ekstensiv læsning:
Böll: Es wird etwas geschehen. Ring
Hansen: Neuere deutsche Erzähler.
Böll: Unberechenbare Gäste. Hildes
heimer: Eine grössere Anschaffung.
Schäfer: Der Nichtraucher (Moderne
Erzähler 14). Brecht: Der Augsburger
Kreidekreis, Der Mantel des Ketzers
(Kalendergeschichten). Schnitzler:
Der blinde Geronimo (Gad: Moderne
tyske noveller).
Ekstensiv og intensiv læsning:
Dürrenmatt: Der Richter und sein Hen
ker.
Intensiv læsning:
Bauer: Es blieb nur eine Spur im
Schnee. Borchert: Die Küchenuhr,
das Brot. (Neuere deutsche Erzähler).
Mann: Tonio Krögers Knabenjahre.
(Gad: Moderne tyske noveller). Schil
ler: Der Handschuh, der Ring des

II G a.
Ekstensiv læsning:
Mann: Hannos Schultag. Skoleradiotek
ster og -bånd: Mann: Tonio Kröger.
Böll: Doktor Murkes gesammeltes
Schweigen.
Intensiv læsning:
Böll: Der Mann mit den Messern (Le
bendige deutsche Dichtung). Kultur
geschichtliche Lesestücke nr. 28, 31.
32, 33, 34. I Deutsche Poesie digte af
Hofmannswaldau, Weckerlin, Logau,
Angelus Silesius, Hagedorn, Brockes,
Gellert, Nietzsche. Lessing: Aus dem
17. Literaturbrief (Deutsche Klassi
ker). Litteraturhistorie forfra til Les
sing samt Schiller efter Deutsche Klas
siker.
Laboratorielæsning (gruppearbejde, hver
elev deltaget i 2 opgaver) og intensiv
læsning af Schiller: Maria Stuart. Stil
øvelse (II G-pensum) og grammatik
efter Rossen og Sigtryggson. 1 ugent
lig stil. Sproglaboratorieøvelser. Re
ferater og foredrag i tilknytning til
teksterne.

II G x + y.

I Deutsche Poesie digte af Hagedorn,
Goethe, Heine, Dehmel, Nietzsche.
Kulturgeschichtliche Lesestücke nr.
31-34. Uddrag af Goethe: Urfaust.
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Uddrag af Brecht: Kalendergeschich
ten. Uddrag af Brecht: Leben des
Galilei. Frisch: Die chinesische Mauer.
Referater, foredrag, hjemmestile.
Sproglaboratorieøvelser.
Ill a og ß.

Laugesen: Lectures Faciles. Sten og
Hyllested: Fransk Grammatik.
Skoleradioudsendelser (bl. a. Yves Mon
tand).
I G ß.
Mauger: Cours de langue et de civilisa
tion frangaises LA. de Saint-Exupery:
Le petit prince, kap. I-X inch Sprog
laboratorieøvelser.

Goethe: Urfaust, ved Branner und Pe
dersen. Branner und Stærmose: Deut
sche Klassiker, side 85-95.
Ring Hansen und Stærmose: Kulturge
schichtliche Lesestücke: 14: Imma I G y.
nuel Kant. 15: Kant: Über das Er Mauger: Cours de Langue et de Civili
habene. 16: Kretschmer: Der Lebens
sation Fran^aises I. (m. grammatiske
künstler. 17: Streicher: Schillers
øvelser, diktater, dialoger, billedstof).
Flucht. 18: Ein Brief Beethovens.
Maeterlink: Pelléas et Mélisande
31: E. Glaeser: Für Deutschland.
(skuespil). Simenon: Les Petits CoHertig und Kryger Kristensen: Deut- !
chons Sans Queue. Sten og Hyllested:
sehe Poesie: Digte af Goethe, Schil
Fransk Grammatik. Skoleradioudsen
ler, Novalis, Heine, Droste-Hülshoff,
delser (bl. a. Yves Montand).
Stadler, Stramm, Weinheber.
Litteraturhistorie efter Branner und
I G z.
Stærmose: Deutsche Klassiker.
G. Mauger: Cours de langue et de civi
Sproglige øvelser efter Sigtryggsson und
lisation franchise I. A. Laugesen: Lec
Rossen: Deutsche Grammatik. Samme
tures faciles, p. 9-33. Sproglaboratorie
forf. Tysk stiløvelse for gymnasiet. øvelser.
Oversættelses- og referatstile + 1
fristil.
II G a.
Skoleradio: Das dritte Buch über Achim
Maeterlink: Pelléas et Mélisande (4 +
von Uwe Johnson. Deutsche Erzähler
5 akt). Laugesen: Lectures Faciles.
der Gegenwart, 2. »Der grosse Ein
Meilhac og Halévy: Carmen (opera m.
same« - Ludvig van Beethoven.
Callasindspilningen). Heurlin: Pour
comprendre la France (uddrag).
Sartre: Les Jeux sont faits (filmmanu
skript). Sten og Hyllested: Fransk
Fransk:
grammatik. Skoleradioudsendelser (bl.
3. real.
a. Montand og Giraudoux).
Atke og Hyllested: Fransk begynderbog,
pp. 44-47, 48-57, 61-74, 76-86. I
II G X.
grammatikken §§ 1-33, étre, avoir og
A. de Saint-Exupéry: Le petit prince
regelmæssige verber.
fra kap. VI og ud. J.-P. Sartre: Les
jeux sont faits. Sproglaboratorieøvel
I G a + x og y.
ser. Grammatik: Sten og Hyllested.
Mauger: Cours de Langue et de Civili
II G y.
sation Francises I. (Med grammatiske
øvelser, diktater, dialoger, billedstof).
Laugesen: Lectures faciles. Jung Fr.
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læsebog p. 1-35, 97-122. Anouilh:
Le bal des voleurs. Sten og Hyllested:
Fransk grammatik.
Ill G a.
Henriques og Willemoés: Fransk Litte
ratur i Udvalg (1960). p. 12-50, p.
55-64, p. 116-127, p. 135-156, p.
28-312, p. 363-387.
Mølbjerg: Moderne fransk poesi (ud
drag). Moliére: Misanthropen (Dansk
lærerf. udg.). Sten og Hyllested:
Fransk grammatik. Fransk stiløvelse.
En moderne roman el. skuespil, læst
ekstensivt. Skoleradioudsendelser (bl.
a. Sartre, Ionesco, Giraudoux).

Ill G y.

Sartre: Les jeux sont faits. Anouilh:
Antigone. Flenriques og Willemoés:
Udv. Les Thibault, Le silence de la
mer. Sten og Hyllested: Grammatik
og stiløvelse.

Russisk:
1 G ct —X.

G. Davydoff et P. Pauliat: Le russe,
Ier0 année 4” edition.
Båndoptagelser med prøver på sovjetisk
folkemusik med etnologiske kommen
tarer. Sproglaboratorieøvelser.
II G a -|- y.

Ill G ß.

Henriques og Willemoés: pp. 6-12, 1755, 64-74, 89-91, 127-133, 143-146,
316-343, 353-358, 363-365. J.-P.
Sartre: Les jeux sont faits. Extempo
ral: af K. Heurlin: Pour comprendre
la France.
Ekstensiv læsning:
F. Sagan: Bonjour tristesse (9 elever)/
Marcel Pagnol: La gloire de non pére
(4 elever)/ de Lacretelle: Silbermann
(2 elever)/ H. Troyat: La tete sur
les épaules (1 elev). Grammatik: V.
Sten og P. Hyllested: Fransk gramma
tik for gymnasiet.
Ill G X.

Henriques og Willemoes: Fransk Littera
tur i Udvalg (1960). pp. 12-50,
55-64, 116-127, 135-156, 228-263,
363-387. Heurlin: Pour comprendre
la France (uddrag). Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik. Fransk stil
øvelse. Mølbjerg: Moderne fransk
poesi (uddrag). Moliére: Misanthro
pen (Dansklærerfor. udg.). Skolera
dioudsendelser (bl. a. Sartre, Ionesco,
Giraudoux). En moderne roman eller
skuespil, læst ekstensivt.

G. Davydoff et P. Pauliat: Le russe, 2”
année. Skoleradio. Sproglaboratorie
øvelser. Grammatik benyttet som op
slagsbog: G. Svane, grundbog i rus
sisk grammatik.

Latin:
2. r. a og b.

Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog, 19.
udg. Til stk. 36 incl.
I G a og ß.
Forsk, uddrag af »Fabulae faciles« af
Ritchie & Bartram (Longmans), af
»Pseudolus noster« af Peckett & Mun
day (Wilding & Sons, Shrewsbury).
Saxild og Østergaard: Gaius Julius
Caesar: Bell. Gall. I, 1-6, 21-29; III
(4- 13); IV, 1-3, 20-36. Grammatik
efter Kragelund.
I G y.
Forsk, uddrag af bearbejdede tekster,
som I G a og ß. Gertz: C. lulii
Caesaris Belli Gallici Libri VII: I,
1-7, 9-13, 15-16, 21-29; III (4- 13);
IV, 1-20, (4- 10 og 17). Grammatik
efter Kragelund.
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II G a.

Saxild og Ostergaard: Gaius Julius Cae
sar: Bell. Gall. IV, 20-36; V, 1-16.
Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog;
Cicero: pro S. Roscio; in Verrem IV.
Grammatik efter Kragelund.
Ill G a og ß.
Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog:
Cicero: in Catilinam III, ad Att. II,
5, 1/ad Att. IV, 1 ad fam. XIV, 1,
2/ ad fam. XVI, 4. Sallust: de coniuratione Catilinae 50, 5-51; 52.
Sueton: divus Iulius 81-85.
Krarup: Romersk Poesi: Catul, nr. 1,
2, 5; Horats, nr. 2, 3, 5, 11; Ovid,
nr. 5. Desuden oplæsning af forskel
lige Horats-digte i oversættelse, her
under sammenlign, ml. forsk, over
sættelser af samme digte.
Skoleradioudsendelser om Epikuræisme
og Stoicisme. Mindre uddrag af Cice
ros filosof, skrifter i oversætt.

memnon (påbegyndt). Hertig: Antik
kens mytologi anvendt.
II G y.

Homers Iliade ved Fox Maule og Hjort
sø. Homers Odyssee ved Carl V.
Østergaard. Bundgaard: Den græske
kunsts historie, suppleret med Bruhn
og Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas.
Ill G.

Sofokles’ Ødipus. Euripides’ Medea.
Sokrates’ Domfældelse og Død ved
Hartvig Frisch.

Historie:
1. ra. og b.

Hatting og Møller: Den nye Historiebog
for realskolen, I. Danmarks oldtid og
middelalder, Ægypten, Grækenland
og Rom. Der er udarbejdet arbejds
bøger over stoffet om Danmark og
Grækenland.
2. ra. og b.

Oldtidskundskab:
I G a, ß, y og z.
Kragelund: Græske historikere. Homers
Iliade ved Fox Maule og Leo Hjortsø.
Hertig: Antikkens mytologi.
I G x og y.

Herodot v. Hastrup og Hjortsø: side
7-37, 38-43, 49-51, 53-59. Homers
Odyssé v. Østergaard. Dels ved in
tensiv læsning, dels som elevreferater.
Hertig: Antikkens mytologi og Lund,
Pihl og Sløk: De europæiske ideers
historie har været benyttet.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog II. Billedgennemgang efter:
Vort folks Historie i Billeder og Ver
denshistoriske billeder, lille udgave.
Tekster fra P. G. Ørberg: Jeg så det
ske og fortællinger af vort folks histo
rie III ved F. C. Kålund-Jørgensen.
Ekskursion til Rosenborg.
3. r.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog III. Keller Hansen og Viggo
Petersen: Samfundslære. Begge bøger
er læst med undtagelse af enkelte af
snit.

II G « og x.

I G a og y og z.

Homers Iliade (Fox Maule og Fljortsø).
Den græske tragedie (skoleradioud
sendelser). II a: Sofokles: Ødipus
(påbegyndt). II x: Aischylos: Aga

Verdenshistorie: Oldtid, middelalder,
renaissancen i Syd- og Vesteuropa, re
formationen. (Verdenshistorie I—II,
under redaktion af Rudi Thomsen).
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Nordens historie: Fra oldtiden til
1523 (Kierkegaard og Winding: Nor
dens historie). Kilder og billeder i til
knytning til det læste stof. Moderne
politik ud fra Tidens stemme og dags
pressen.
I G ß og y.
Gads historie I (h- Grækenland). Gads
historie II: Middelaldersamfundets
tilblivelse og Højmiddelalderen. Kilde
gennemgang efter Jørgen Bjernum:
Kilder til vikingetidens historie. Billedgennemgang: som III x og y. Mo
derne politik i forbindelse med »Ti
dens Stemme«. Lysbilleder.

II G X.

Udvalgte emner fra verdenshistorien
1648-1890 (Gads historie for gymna
sier og seminarier). Danmarks historie
1241-1890. Kilder og billeder i til
knytning til det læste stof. Moderne
politik ud fra »Tidens Stemme« og
dagspressen.
Ill G « og ß.
Verdenshistorie 1789-1964 (P. Munch:
Verdenshistorie IV). Nordens historie
1814—1964 (Kierkegaard og Winding:
Nordens historie). Samfundslære.
(Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag).
Tekster og billeder i tilknytning til
det læste stof. Moderne politik ud
fra »Tidens Stemme« og dagspressen.

I G X.

Nordens historie efter Kierkegaard og
Windings bog. Rudi Thomsen: Ver
denshistorie I og II. Tekster efter
Kragelund: Græske historikere (Thukydides) og Elin Bach: Fra senantik
til renæssance. Billeder fra Andrup,
Ilsøe og Nordlunds billedhefter og
Verdenshistoriske billeder, lille ud
gave. Lysbilleder og elevforedrag.
Drøftelse af moderne politik på grund
lag af »Tidens Stemme«. Lejrskole på
Hald.
II G a og y.

Gads historie III: Enevældens tid
1648-1750 og Europa 1815-1890
(side 310-440 4- Danmarks indre for
hold). Kildegennemgang efter Elin
Bach: Ludvig XIV. Moderne politik
i forbindelse med »Tidens Stemme«.
Besøg på Statens Museum for Kunst.
Lejrskole på Hald ved Viborg. Gen
nemgang af Tapdrup Kirke, Øm Klo
ster, Spøttrupborg og inventar i Vi
borg Søndre Sogns kirke. Billedgennemgang: som III x og y. Lysbilleder.

Ill G x og y.

Munch: Verdenshistorie IV (fra 1789
til i dag). Kierkegaard og Winding:
Nordens Historie (efter 1814). Sam
fundslære efter Kierkegaard, LomholtThomsen og Winding: Danmark i dag.
Kildegennemgang efter Barfod og
Kruchow: Danmark under 2. verdens
krig I—II. Billedgennemgang efter An
drup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks
Historie i Billeder, J. A. Bundgaard:
Billedhefter til undervisningsbrug I-II
og Hansen, Ilsøe og Jonsen: Verdens
historiske billeder, lille udgave. Mo
derne politik i forbindelse med »Ti
dens Stemme«. Besøg i Folketinget.

Geografi:
1. r. a og b.

Hellner, Humlum og Holmelund: Geo
grafi for realafd. 1.
2. ra. + b.

Hellner, Humlum og Holmelund: Geo
grafi for realafdelingen 2. Elevfore
drag.
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3. real.

Hellner, Humlum og Holmelund: Geo
grafi for realafdelingen 3.
I G a og ß.

W. F. Hellner: Geografi for sprogligt
gymnasium, afsnit om geomorfologi,
oceanografi og klima.
I G y.
Nielsen og Tscherning: Geografi for
sprogligt gymnasium s. 5-87 og s.
135-173 samt enkelte øvelser.

II G a.
Nielsen og Tscherning: Geografi for
sprogligt gymnasium: Danmarks geo
grafi og meteorologi samt erhvervs
geografi.

II G x og y.

Andersen, Frederiksen, Hellner: Geo
grafi for matematisk gymnasium.
Øvelser i tilknytning til pensum.
Lejrskoleophold samt speciale: Argen
tina.

Biologi:
I G x og z.

1. r. a og b.

Andersen, Frederiksen og Hellner: Geo
grafi for matematisk gymnasium. Af
snittene: Geologi og Oceanografi.

Lange og Leth: Biologi for realafdeling
I. a: Skoven, b: Bøgeskoven. Områ
der af søens og mosens dyreliv.

I G y.

2. ra. og b.

Samme bog, s. 3-143, og øvelser i til
knytning til pensum.

Lange og Leth: Biologi for realafdeling
I. Det åbne land. Havet. Nytteplanter.

Geografi- og geologilokale. Alle træmøbler er forarbejdet af lys eg. Der er plads til 9 kort
samt filmslærred i kortkasserne, der er indbygget i loftet.
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Mikroskopi i biologiværelset.

3. real.

I G s.

Lange og Leth: Biologi for realafdelin
gen II.

Bager: Mængder og afbildninger I.

Ill G.

Kristensen og Rindung: Matematik I
undtagen kap. X og XI.

I G m.

Simonsen: Biologi ved Mogens Lund.
1963.
Krogh & Brand-Rehberg: Menneskets
fysiologi. 1962.

Matematik:
1. r. a og b.

Pihl og Ring: Regnebog for 1. real. Poul
Mogensen: Geometri for realafd. kap.
I-IV.
2. ra. og b.

Pihl og Ring: Regnebog for 2. real. Poul
Mogensen: Geometri for realafd. ka
pitel V-IX.

II G a.

Kristensen og Mortensen: Lineære ulig
heder. Desuden uden lærebog: Ren
tesregning, trigonometri og infinitesimalregning.
II G m.

Kristensen og Rindung: Matematik II
på nær kapitel X: Ellipse, hyperbel,
parabel. - Opgaver hovedsagelig fra
Kristensen og Rindung: Opgaver til
matematik II.

3. r.

Ill G m.

Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard
Sørensen: Realskolens regning og ma
tematik 3.
Særligt emne: Differentiable funktio
ner.

Andersen og Mogensen: Lærebog i Ma
tematik. Bind IV og V. - Opgaver fra
Buch, Fenchel og Lauritzen: Matema
tiske opgaver I-V og fra Lomholt:
Matematiske opgaver.
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Fysik:
1. r. a og b.

Bo, Pihl m. fl.: Realskolens fysik og
kemi: Mekanisk fysik, temperatur og
varme, statisk elektricitet og begyn
delsesgrundene i kemi.
2. ra. og b.

Samme lærebog som 1. r.: Kemien, elek
tricitet, lys og lyd.
3. real.

Bo, Pibl m. fl.: Realskolens fysik og
kemi for 3. real.
I G m.

Sundorph: Varmelære (til termodyna
mik). Sundorph: Lyslære (til lysets
bølgeteori). Sundorph: Elektricitet og
atomfysik (indledende kapitel).
II G x.

Sundorph: Mekanisk fysik (til impulssætningen). Sundorph: Elektricitet og
atomfysik: side 25-43 samt magnetis
me. Eriksen og Pedersen: Astronomi
(til Keplers love).
II G y.

Sundorph: Mekanisk Fysik (9. udg).
Til bølgebevægelse. Elektricitetslære
(12. udg.). Til induktion.
Ill G x.

Sundorph: Lyslære: Bølgeteori og bogen
ud. Sundorph: Mekanisk fysik: Im
pulssætningen og bogen ud. Sun
dorph: Elektricitetslære: Magnetisme
og bogen ud. Eriksen og Pedersen:
Astronomi: Keplers love og bogen ud.
I de tre gymnasieår er udført følgende
fysiske øvelser (de med stjerne mærkede
opgives til eksamen):
1-2. Faste stoffers varmefylde.
3. Kalorimetermålinger.
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4. Afkølingskurver.
5. Længdeudvidelseskoefficienter.
6. Vands damptryk.
7. Vands kogepunkter.
* 8. Lufts udvidelseskoefficient.
* 9. Ilts normalmassefylde.
10. Boyle-Mariottes og Daltons love.
11. Valensforsøg.
12. Ohms lov.
*13. Wheatstonesbro.
14. Spændingsfald.
15. Ledningsevnemåling.
*16. Kompensationsmetoden.
17. Mohrs titrering.
18. Vands fordampningsvarme.
19. Brydning i glas.
20. Prismes hovedstilling.
21. Linseformler.
*22. Newtons anden lov I.
23. Newtons anden lov II.
* 24. Harmoniske svingninger.
* 25. Matematisk pendul.
* 26. Fysisk pendul.
* 27. Vandret kast.
* 28. Varmeækvivalentet.
* 29. Impedansmålinger.
30. Joules lov.
* 31. Elektrisk svingningskreds.
* 32. Elektromagneten.
* 33. Magnetisk felt.
34. Koncentrationselement.
35. Elektroners hastighed
og specifikke ladning.
*36. Bølgelængdemåling.
37. Thorons halveringstid.
38. Treelektroderøret.
39. Elektronikforsøg.
Ill G y.

Sundorph: Lyslære: Bølgeteori og bo
gen ud. Sundorph: Mekanisk Fysik:
Harmoniske svingninger og bogen ud.
Sundorph: Elektricitetslære: Magne
tisme og bogen ud. Eriksen og Peder
sen: Astronomi: Keplers love og bo
gen ud.

Fysiklaboratoriet. I energi-»parkometrene« er installeret gas samt 220 volt jævn- og veksel
spænding. Laboratoriebordene er løse borde, der kan sammenstilles på mange forskellige
måder. Alle vægte er Mettlervægte.

Kor-instruktion
i samlingssalen.
Den sammenfoldelige
store trappe,
der forbinder sal
og podie,
er specielt beregnet
til kor-gruppering.
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Følgende øvelser er udført i de tre gym
nasieår. De med stjerne mærkede op
gives til eksamen.
1-2. Faste stoffers varmefylde.
3. Trichloretylens varmefylde.
Kobbers glødetemperatur.
4. Afkølingskurver.
5. Vands fordampningsvarme.
6. Vands dampspænding.
7. Kogning ved lavt tryk.
* 8. Ilts normalmassefylde.
* 9. Udvidelseskoefficient for
atmosfærisk luft.
10. Boyle-Mariottes lov.
Daltons lov.
11. Molekylevægt for CO2.
12. Længdeudvidelse.
13. Valensforsøg.
14. Ledningsevnemåling.
15. Modstandsmåling v. Ohms lov.
16. Spændingsfald.
* 17. Wheatstones bro,
serie- og parallelforbindelse.
* 18. Kompensationsmetoden.
19. Faradays elektrolytiske love.
20. Mohrs titrering.
21. Brydningsforhold for glas.
22. Prismes hovedstilling.
23. Hastighedsbestemmelse.
* 24. Newtons bevægelseslov.
* 25. Varmeenhedens
mekaniske ækvivalent.
* 26. Prytz’ svingningsapparat.
* 27. Matematisk pendul.
* 28. Fysisk pendul.
29. Massefyldebestemmelser.
* 30. Kasteparabel.
* 31. Biot og Savarts lov.
3
2. Tangensbousolen.
* 33. Impedansmålinger.
* 34. Hysteresekurven.
35. Kundts rør.
36. Vands hårdhedsgrad.
* 37. Optisk gitter.
* 38. Elektrisk svingningskreds.
39. Triodens karakteristik.
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Kemi:
I G m.

Ostergaard: Kemi, kapitlerne I-IX og
XIX-XXI.
II G m.

Ostergaard: Kemi, kapitlerne X-XIV,
XXII-XXV, kulstof samt XXX A.
Ill G m.

Ostergaard: Kemi kap. XV-XVIII, sili
cium, XXVII-XXIX, XXX B-I.

Formning:
1. r. a og b.

Modeltegning - kort indførelse i farve
læren m. udarbejdelse af farveplancher. - Valeurmaleri m. oliepastel. Fri
tuschtegning og reportage m. tusch.
Linoltryk. Fri billedformning m. pa
pirklip. Kunstorientering v. elevfore
drag og skoleradio.
2. r. a og b.

(ikke latinere):

Reportage - fri billedformning m. olie
pastel. Modellering og keramisk arbej
de.

Gymnastik:
Drenge:

For alle klassers vedkommende er der
i vinterhalvåret dyrket gymnastik; en
kelte klasser har desuden haft en
ugentlig time i svømning. Desuden er
øvet volleyball. I sommerhalvåret er
der dyrket fodbold, håndbold og lang
bold.
Piger:

Der er på samtlige hold dyrket rytmisk
gymnastik baseret på elementære funk
tionelle bevægelseslove, og i nogle
klasser har der desuden været tid til
introduktion i jazzgymnastik.

I boldsæsonen har programmet været:
Basketball, volleyball, langbold m. fl.,
atletik og endelig folkedans.

Sløjd:

skolesangbogen, endvidere ved sam
mensangtimer 2 og 3 st. udsættelser
(jvnf. nedenfor!). Musikalske grund
begreber og lytte-øvelser med demon
stration på grammofon og klaver.

1. r. a og b.

II G.

Fremstilling af et sofabord i massiv ege
træ.

1 st. sang som I G. - Sammensang med
3- og 4 st. satser (jvnf. nedenfor!).
Musikalske grundbegreber samt gen
nemgang af wienerklassicisme og ro
mantik med demonstrationer på gram
mofon, bånd og klaver.

Håndgerning:
1. r. a og b.

En kjole er syet efter eget mønstervalg.
Desuden er der syet dække- og mel
lemlægsservietter med sammentræksog tællesyning.

Sang:
1. r. a og b.

Udvalg af 1 stemmige sange og salmer
efter Højskolesangbogen samt 2 stem
mige efter Jacobsen og Willum Han
sen: Sang og Spil I og (ved juleaf
slutningen) 2 st. udsættelser af »Dej
lig er Jorden« og »Ich steh an deiner
Krippe hier«. — Nodelære i forbin
delse med indøvningen af sange.
Nogle grammofondemonstrationer, f.
eks. Vivaldi: Årstiderne og Mozart:
Eine kleine Nachtmusik.
I G.

1 stemmige sange og salmer efter Høj

Ill G.

1 st. sang som I G. - Sammensang med
2- 3- og 4 st. satser (jvnf. nedenfor!).
Gennemgang af musikværker fra im
pressionisme og op til nutidig musik
(f. eks. Debussy, Strawinsky, Bartok,
Hindemith m. fl.) samt gennemgang
af baroktidens musik.
Ligesom i fjor har et skolekor arbejdet
på frivillig basis udenfor skoletiden.
Der er påbegyndt en undervisning i
instrumentbrug; til dette formål har
skolen anskaffet en alsidig instru
mentsamling. Det er lykkedes at træf
fe aftale med lærere om undervisning
i samtlige disse instrumenter.
Ligevis på frivillig basis er der dannet
»pladecirkler«, hvor eleverne har
hjemlånt plader, der efter cirkulation
er solgt ved auktion.

Torsdag den 1. april 1965 afholdtes en sangaften med følgende program:

1. Franz Schubert:
Johannes Brahms:

Wiegenlied (Schlafe, schlafe -)

Wiegenlied (Guten Abend, gut’ Nacht)
1. real. Ved klaveret: Susanne Jakobsen.

2. Franz Schubert:

Andante af Sonate i g-moll (egl. for violin og
klaver). Ole Dynnesen I x, melofon og Lars Juhl,
3. real, klaver.

3. Evelyn Sharpe:

Skye Boat Song (Harold Boulton).
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Hans Leo Hassler:
Jakob Kremberg:

Tanzen und Springen.

Grünet die Hoffnung.
I G. Ved klaveret: Jørgen Rafn og Tove Lindhardt.

4. Sergei Rachmanninov:

Præludium i cis-moll. Klaversolo: Jørgen Rafn, I y.

5. Carl Nielsen:

Sænk kun dit hoved, du blomst (Johs. Jørgensen).
Elever fra II a. Ved klaveret: Sven Gotfredsen, I z.

C. F. Weyse:

Natten er så stille (Johan Ludvig Heiberg).
II u m. fl.

Francois Couperin:

Jubilemus, af »Motet de Sainte Suzanne«.
Il G m. fl.

6. Henry Purcell:

My dearest, my fairest. Duet af operaen »Pausanias
the Betrayer«.
Lis Steffensen, III a og Bruno Bøge, III x.
Ved klaveret: Gunna Steffensen.

7. P. E. Lange-Müller:

Kornmodsglansen. (E. Lange-Müller).

Franz Schubert:

Seligkeit (dansk tekst ved Alex Garff).

Tysk folkesang:

Die Gedanken sind frei.
Elever fra I-III G.
Ved klaveret: Tove Lindhardt, I y.

8. G. Th. Telemann:

Af sonate i C-dur.
Svend Gotfredsen, I z, Altfløjte.
Ved klaveret: Per Jannik Møller, III /?.

9. Leonard Bernstein:

Af »West Side Story«.
Anne-Marie Madsen, I ß og Stig Hansenmeyer Ryhl,
III X.
Ved klaveret: Jørgen Rafn, I y.

10. Richard Wagner:

Pilgrimskoret af operaen »Tannhäuser«.
Ole Dynnesen, I x, melofon, Peter Goetz, I x, Wald
horn, Lis Klarskov Jensen, II a, trompet og Jørgen
Rafn, I y, klaver.

11. Thomas Weelkes:

Since Robin Hood---- (engelsk madrigal).
Golden Slumbers.
Ill a.

12. Anonym melodi:

Gaudeamus igitur.

Prins Gustaf Frans Oscar: Studentsång. (Karl Herm. Sätherberg).
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Negro Spiritual:

Dust, dust and ashes.

W. A. Mozart:

Ave verum.
Ill G.
Ved klaveret: Inge Juul Larsen, III a.

De frie timer
1964
18. og 25. august: Om anvendelsen af de frie timer. Eksempler på diskussions
emner. Oplæg ved rektor.
1 ., 8. og 15. sept.: Redegørelse for venstres, socialdemokratiets og de konservati
ves synspunkter i tilknytning til valget den 22. sept. Talere var henholdsvis
stationsforstander Lyngesen, borgmester Ove Hansen og pastor GotschalckHansen. - 3. real deltog i disse tre timer.
29. sept.: Thorkil Roses oplæsning af »Blade af en landsbydegns dagbog«. (Gram
mofon ).
6. okt.: Arkitekt Hans F. Kjær: Om skolens arkitektur.
3. og 10. nov.: Erik Moseholm: Om jazzmusik.
1. dec.: Seminarieadjunkt Jolander: »Sovjetunionen - sådan set«.
1965
12. jan.: Ole Krarup Pedersen: Internationale organisationer.
6. april: Bibliotekar ved det kgl. bibliotek, lektor Niels Alkjær: Om håndskrift
studier, et foredrag i tilknytning til en udstilling i montrerne i den lange gang.
13. april: Shim Lip Kiong: Politiske problemer i Malaysiern
Derudover har nogle elever i II G deltaget i et psykologikursus under ledelse
af stud. mag. Ebbe Andersen.

Erhvervsorientering
Faget erhvervsorientering har til formål at oplyse eleverne om valgmuligheder
i løbet af skolegangen og at orientere dem om uddannelser og studier samt om
de erhverv, hvortil disse uddannelser fører.
Således har 2. real haft 8 timer, hvor valget mellem real- og studentereksamen
og dette valgs betydning er blevet behandlet. 3. real har haft 10 timer med gennem
gang af en række praktiske erhverv og vejledning i ansøgningsteknik. I begge
disse klasser har den offentlige erhvervsvejleder medvirket.
I I G har faget 2 timer, som er anvendt dels til orientering om grenvalg, idet
der her ved skolen oprettes en naturfaglig gren, dels til samtale om visse studie
tekniske spørgsmål, f. eks. fagenes motivation og lektielæsningsorganisation.
I II. G. har faget 10 timer, hvortil kommer et besøg af studenter fra Københavns
universitet og visse højere læreanstalter. Man har behandlet en række højere uddan
nelser og de dertil knyttede erhvervsmuligheder, i et vist omfang dikteret af,
hvilke fag eleverne ønskede oplysning om. En hel del oplysning har eleverne selv
fundet frem til i deres familie- og bekendtskabskreds, hvis hjælpsomme og for
stående holdning er af meget stor betydning for udbyttet af orienteringen.
I III. G. er denne orientering blevet afrundet med 2 timer, hvoraf den ene er
blevet anvendt til omtale af ansøgninger, ansøgningsfrister, økonomiske problemer,
legat- og lånemuligheder, militærtjeneste etc. Drøftelse af eksamenslæsningens til
rettelæggelse har lagt beslag på den anden time. løvrigt er problemerne omtalt i
den orden, hvori de forekom eleverne relevante.
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Til faget er knyttet en samling oplysende materiale, stillet til rådighed af
Arbejdsdirektoratet og de forskellige læreanstalter og disses studenterorganisationer.
Dette materiale beror på biblioteket og står til rådighed for eleverne hver dag.

Palle Hansen. / Brita Waage Beck.

Skolens bibliotek
Med overflytning til den nye bygning har skolens bibliotek kunnet anbringes
dels i det hyggelige lokale, som kaldes Bibliotek, og som må siges at nyde elever
nes bevågenhed i en grad, man på forhånd næppe havde ventet; dels i faglokalerne,
der alle har mindst 6 hyldemeter reolplads. Endelig er en række pædagogiske vær
ker og opslagsbøger anbragt i lærerværelset.
Det var ventet, at denne spredning af bøgerne kunne skabe problemer ved opslag
og udlån, men erfaringerne indtil nu synes at tyde på, at ulemperne bliver ret mini
male. Grundene hertil må især søges i det ret store antal dubleringer ved anskaf
felsen, og måske navnlig i det meget udførlige centralkartotek, som vi må takke
kommunebiblioteket for. Uden bibliotekar Karen Krestensen ville registreringen
have haltet et helt eller et halvt år bagud.
Udlånet har fungeret med et ret primitivt seddelsystem, der nok må udbygges
lidt mere, men hvis principper synes praktiske og tilstrækkelige. Ordningen med
biblioteksvagter af frivillige 3. G.ere har også bestået sin prøve til trods for, at den
blev startet lidt hovedkuls. Vi har bestræbt os på at holde biblioteket åbent i den
udstrækning, det overhovedet lod sig gøre, og at undgå strenge regulativer. Om
vi i det lange løb undgår et taleforbud, er vel et spørgsmål om brugernes selvdis
ciplin - måske skulle det komme an på en prøve i det nye skoleår.
Boganskaffelserne har været meget betydelige. Hvad faglitteraturen angår, må
grundstammen i de fleste fag siges at være til stede, selvom mange specielle vær
ker står på ønskesedlen. Vi modtager en række tidsskrifter, som indbindes og ind
går på normal vis i bogsamlingerne, idet vi skæver til antikvarlisterne for at få
årgangene før vor beståen. Skønlitteraturen er, trods stigende køb, stadig det
svage punkt. Her skal så meget til, før man kan bruge ordet »grundstamme«, men
med serier som Gyldendals Bibliotek og Hasselbalchs Kulturbibliotek er der dog
ved at gro noget solidt op. I løbet af 1965/66 afsluttes opbygningen af skolebiblio
teket, men så melder spørgsmålet sig, hvad det vil koste om året at holde det
vedlige. De få fagklassegymnasier er vist alle for nye til at kunne give nogen ret
ningslinie. Med den betydning, man i vore dages skole tillægger elevens selvstæn
dige arbejde, bliver det vigtigt, at der ikke disponeres galt på dette område.
Hvis man vil, kan man tage bekymringer på forskud. Men man kan med større
ret glæde sig over, hvad der er nået.
Palle Hansen.
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Biblioteket. Over den bageste sofa er nu ophængt Ebba Carstensens moleri. Loftet er plader,
der dækker varme- og ventilationssystemet. Belysningen består overalt i skolen af de her viste
belysningslegemer, der giver en fortrinlig almenbelysning uden generende reflexer eller skygger.
Væggene er overalt beklædt med oliemalet hessian.

Skoleforeningerne
B.G.F.
29. aug.: Åbningsbal.
28. sept.: Leif Panduro.
5. okt.: Generalforsamling: valg af ny bestyrelse:
Troels Frøling II G (formand).
Bo Larsen II G.
Henrik Radsted III G.
Vibeke Truelsen I G.
Preben Karlsen I G.
Suppleanter: Stig Ryhl III G - Finn Jensen I G.
30. okt.: Polytrevyen 64.
5. nov.: Louisiana tur (Picasso, Klee, Munch).
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21.
28.
1.
17.
17.
21.
20.
10.
19.
20.
25.
30.
1.
8.
26.
29.

nov.: Indvielsesfest (medarrangører).
nov.: Skænket adventskrans til skolen.
dec.: Chefredaktør Gert Smistrup: »Kunsten at fortælle en god historie«.
dec.: Køb af klaver.
dec.: Palle Lauring: »Nordiske emner bl. a. De islandske håndskrifter«.
dec.: Juleknald.
jan.: Filmsaften: »Vennerne«.
feb.: Filminstruktør Knud Leif Thomsen: »Snak om film«.
feb.: Jazzaften. Brdr. Vogels sekstet; avant garde jazz.
mrs.: Karneval (historisk).
mrs.: Filmsaften: »David og Lisa«.
mrs.-8. april: Kunstudstilling.
apr.: Dansant (efter forårskoncerten).
apr.: Peter Bonnén. Foredrag og diskussion om eksperimentel kunst.
apr.: Indokina. Foredrag af direktør, civilingeniør Jean Laraignou.
apr. el. beg. af maj. Hypnose. Derefter filmunderholdning. Efter eksamen som
merfest.
Gennemsnitligt deltagerantal: pr. aften: 45, pr. fest: 200.

Liberale Gymnasiaster
Liberale Gymnasiaster er en selvstændig landsorganisation, hvis formål er:
I tilslutning til de liberale ideer at arbejde for politisk, kulturel og social oplys
ning blandt gymnasiaster.
At virke for forståelse af de nationale og folkelige fællesværdier.
At sprede oplysning om internationale spørgsmål.
Disse formål søger vi opfyldt gennem møder, studiekredse, kurser, film, virksom
hedsbesøg m. v.
Kontingentet er 3 kr. pr. skoleår, heri abonnement på »Gymnasiasten«.
I skoleåret 1964/65 har vi haft følgende arrangementer:
18. aug.: Borgmester Erhard Jakobsen - Socialdemokratiets valgoplæg.
31. aug.: »Min vej til SF« - Højskoleforstander Poul Dam, MF.
11. sept.: »Venstres handlingsprogram og valget« - Advokat R. C. Påbøl.
7. okt.: Virksomhedsbesøg: »Berlingske Tidende«.
12. dec.: Generalforsamling. Bestyrelsen består derefter af Søren Buus Jensen,
II x, formand, Hugo Andersen, II x, kasserer og Steen Jensen II x, sekretær.
9. og 10. jan. kunne LG’s medlemmer deltage i VU’s kursus i Kalundborg.
23. jan.: Jubilæumsfest.
25. jan.: Besøg på Christiansborg i Folketingets lokaler. Efter rundvisningen disku
teredes den politiske situation med daværende folketingsmand for Venstre
Niels Westerby.
16. feb.: Foredrag om FN, Henry L. Jensen.
25. feb.: Jubilæumsreception i Studenterforeningen.
10. mar. Kibbutz-liv. Sekretær Pihl Christensen.
17. mar.: »Kunstfond« - Diskussion mellem folketingsmand P. B. Thisted-Knudsen
og journalist Leif Blædel »Information«.
19. mar.: Politiets arbejde - Politikommissær Svend Gredsted.
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Moderne brugskunst har også været udstillet
i vandrehallen.
Hjulet symboliserer så meget det knirkende kædetræk noget andet.
Kassen — forgængeligheden.
(A. 0. fot.).

Fra vandrehallen.
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8. apr.: »Venstre - hvad nu?« - Afhopperaffæren kommenteredes af chefredaktør
Jens P. Jensen, MF.
15. -18. apr.: 4 medlemmer fra Ballerup deltog i forårskurset på Krogerup Højskole.
Blandt talerne kan nævnes: Red. John Danstrup, red. Preben Dollerup, chefred.
Henry Christensen, MF og Poul Waero, Kenya.
6. maj: »Nødvendigheden af et dansk forsvar«. Prof. Morten Lange (SF) MF og
major Knud Østergaard (C) MF.
Udover dette har L.G. i Storkøbenhavn haft mange andre arrangementer; de
her nævnte er møder, hvor vores forening har været repræsenteret.

Frit forum’s arrangementer 1964165
8. marts: Stiftende generalforsamling. Som formand valgtes John Olsen II x.
12. april: Foredrag af Niels Mathiassen om statens kunstfond.
Mere har denne forening ikke kunnet nå i dens meget korte eksistensperiode.
Men den er i gang.

Karakterer, vidnesbyrd og forældremøder
Der gives standpunktskarakterer i december og i marts. Desuden gives der i
oktober karakterer i realafdelingen og i III gymnasieklasse. Disse vurderinger med
deles hjemmet i karakterbogen, der hver gang underskrives af en af forældrene,
hvorefter den snarest leveres tilbage til skolen.
Meddelelser fra hjemmet til skolen bedes givet i brev, ikke ved tilføjelser i
karakterbogen.
Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om eleven vil kunne
følge undervisningen i den næste klasse, vil det efter karaktergivningen i marts
blive tilkendegivet overfor hjemmet, at det kan blive nødvendigt at forblive
på det nuværende klassetrin yderligere et år. Hvis et sådant varsel ikke gives
i marts eller april, kan det påregnes, at eleven kan fortsætte i en følgende klasse
forudsat, at standpunktet ikke forringes i kendelig grad i forhold til martskarak
tererne. Desuden forudsættes det, at de skriftlige og mundtlige prøver, der afholdes
ved skoleårets slutning, ikke afslører en ikke tidligere erkendt usikkerhed eller
direkte uvidenhed.
Den endelige beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin afgøres af
lærerrådet på et møde umiddelbart efter årsprøve-periodens afslutning. Afgø
relsen træffes i tvivlstilfælde efter regler, der er nøje formuleret af undervis
ningsministeriet og undervisningsdirektoratet. Det følger heraf, at en afgørelse
ikke vil kunne ændres ved forhandling mellem hjemmet og rektor.
Såfremt en elev må gå en klasse om, opstår der ofte for forældrene det pro
blem, om det måske vil være rimeligt at gå ud af skolen og fortsætte uddannelsen
på anden måde. Det henstilles, at forældrene i så fald kontakter skolen; vi
vil, så godt vi kan, give udtryk for vort skøn over elevens fremtidige muligheder.
Erfaringen viser i øvrigt, at det meget ofte giver nyt mod og adskillig større ro og
sikkerhed, når en elev får lejlighed til at arbejde med stoffet igen, uden det pres,
der ofte følger med, når man kan mærke, at man er kommet bagefter.
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I løbet af foråret afholdes der normalt møder for forældre til elever i 2. real
klasse. Ved disse møder gives der en orientering om elevens muligheder efter
udgangen af 2. realklasse. Ved direkte samtaler mellem forældre og lærere søges
det derefter belyst, hvorledes den fremtidige undervisning bedst ordnes for den
enkelte elev.
I løbet af april indkaldes der oplysninger fra hjemmet om, hvorvidt eleven efter
2. real ønsker overgang til 3. real eller til en gymnasieafdeling. I sidste tilfælde
ansøges om optagelse i gymnasiet på blanketter, der udleveres på skolen til de
elever i 2. real og i 3. real, der ønsker det. Fra skolen sendes denne ansøgning
med skolens påtegning til Fordelingsudvalget til I Gymnasieklasse i Hovedstads
området.
For 1. realklasses vedkommende holdes et forældremøde i løbet af efteråret,
forventeligt i begyndelsen af november, og forældre til elever i I G vil blive ind
budt til et møde i januar 1966. Ved disse møder bliver der mulighed for at tale
om den enkelte elevs problemer ved direkte samtaler mellem lærere og forældre.
Inden 1. april må eleverne i 1. realklasse i samråd med deres forældre tage
stilling til, hvorvidt de ønsker at læse latin i 2. realklasse. Som en vis vejledning
ved dette valg kan der fra skolens side oplyses følgende:
Hvis en elev skal kunne optages i det sproglige gymnasiums jørste klasse efter
2. real (eller evt. 3. real) kræves det, at der er læst latin i 2. real, og at udbyttet
af denne latinlæsning har været tilfredsstillende. Hvis en elev, der ikke har læst
latin i 2. real, eller som ikke har bestået prøven i latin ved udgangen af 2. real,
alligevel ønsker optagelse i det sproglige gymnasium, må den pågældende privat
forberede sig til en ekstra latinprøve, der afholdes i første halvdel af oktober. Der
gives på skolen et ekstra kursus i latin i tiden fra august til oktober for disse
elever. Men da man på denne korte tid skal nå lige så meget, som man når ved
latinundervisningen i 2. real, og da dette kursus ligger udenfor det øvrige skole
arbejde, er det nødvendigt, at eleverne allerede i sommerferien privat skaffer sig
et vist elementært kendskab til den latinske grammatik.
Hvis en elev ønsker optagelse i det matematiske gymnasiums første klasse er
det ikke en nødvendig betingelse, at der læses latin i 2. real; men skolen betragter
det som en ekstra kvalifikation, hvis eleven med tilfredsstillende resultat har gen
nemgået latinundervisningen; det er også fordelagtigt for elever at have den bag
grund, som latin giver for undervisningen i andre sprog, særlig fransk og engelsk.
For at kunne begynde et studium efter realeksamen eller studentereksamen
er det i forskellige tilfælde et krav, at en prøve i latin, svarende til prøven efter
2. real er bestået. Det gælder f. eks. for unge, der ønsker uddannelse til læge,
tandlæge, dyrlæge og pharmaceut. Hvis en elev, der søger optagelse i det mate
matiske gymnasium, overhovedet kan tænkes at ville fortsætte med et af de
nævnte studier efter studentereksamen vil det altså være en stor fordel for ved
kommende at læse latin i 2. real.
Med hensyn til de krav, som latinundervisningen stiller til eleven, kan det op
lyses, at selve den daglige forberedelse af latinlektien må påregnes at kræve Va
-1 time til hver af de 4 ugentlige timer. Det må dog siges, at de individuelle
variationer med hensyn til forberedelsens effektivitet er så store, at denne tids-
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angivelse kun kan være en grov vejledning. Alt i alt er det en erfaring, at faget
latin er ret krævende.
De elever, der efter 2. real vil søge optagelse i 3. realklasse, og som regner med
at afslutte skolegangen med realeksamen, kan godt læse latin i 2. real; men det
må i almindelighed tilrådes, at disse elever følger den ekstra undervisning i dansk
(1 time), engelsk (2 timer) og tegning (1 time), som gives til de ikke-latinlæsende
med det formål, at forøge deres muligheder for et godt udbytte af undervisnin
gen i sprog i 3. real.
Alle standpunktsvurderinger udtrykkes ved en talskala, der omfatter karakte
rerne 13-11-10-9-8-7-6-5-3-0.
I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anvendelsen af
skalaens 10 trin:
13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.
Man bemærker, at skalaens tre øverste trin er karakteriserede ved hovedordet
»udmærkede«, mens de 3 karakterer, der så afgjort vil blive de mest anvendte,
nemlig 9, 8 og 7 er karakteriserede ved hovedordet »middel«. Resten af karakte
rerne - bortset fra 0 - er udtryk for det usikre; karakteren 0 skulle der nødig
blive anvendelse for.
Karakteren 13 vil blive anvendt meget sjældent, og da for den helt usædvanlige
beherskelse af et fag. En fejlfri besvarelse af et sæt matematiske opgaver vil så
ledes blive vurderet til 11, hvis argumentationen er i orden og løsningsmetoden
er hensigtsmæssig. Hvis de to sidste betingelser ikke er opfyldt, kan vurderin
gerne 10 og 9 meget vel forekomme for rigtige løsninger.
Ved vurderingerne af karaktererne kan det yderligere være af interesse at vide,
at ved en afsluttende prøve stilles der følgende to betingelser for at prøverne er
bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes
antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende
karakterer skal være mindst 13.
Ved oprykningsprøver må de samme betingelser være opfyldt; men lærerrådets
afgørelse af, om en elev kan opflyttes i en højere klasse, hviler i øvrigt ikke på en
kvotient, men på en almindelig vurdering af, om elevens modenhed og kundskabs
fylde er sådan, at der er rimeligt grundlag for at gennemgå den næste klasse med
udbytte. Der kan derfor være grund til at påpege, at karakteren 6 er udtryk for
et så usikkert standpunkt, at grundlaget for en udbytterig fortsættelse er vaklende.
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Stipendier
I følge lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961 kan der af Ungdommens
Uddannelsesfond ydes stipendier til elever, der forbereder sig til studentereksamen
i gymnasieskolernes gymnasieklasser og til elever i realklasserne, som er over
den undervisningspligtige alder. Den største ydelse, der kan tildeles, er 3000 kr.
til en gymnasiast og 600 kr. til en realist; men kun i meget ekstraordinære til
fælde ydes det maksimale beløb. Til de elever, der i skoleåret 1964/65 gik i
Ballerup Gymnasiums gymnasieklasser, blev der ialt uddelt et beløb på kr. 34.000
fordelt på 28 elever.
Det skal i følge loven tilstræbes, at ingen ansøger hindres i at fuldende gymna
sieuddannelsen. Det har ved uddelingen i år vist sig, at det ikke har været
muligt at uddele stipendier til alle, for hvem en sådan støtte ville være af væsent
lig værdi; på den anden side er der blevet givet en virkelig mærkbar portion til
mange, for hvem tildelingen synes nødvendig.
Det bemærkes, at stipendierne er at betragte som støtte for forsørgeren; det
cr ikke ekstra lommepengebeløb til eleven. Det er derfor også forsørgeren, der
skal ansøge om stipendierne og kvittere for udbetalingerne.
Ansøgninger om andel i uddelingen for skoleåret 1965-66 skal skrives på ske
maer, der udleveres på skolen engang i efterårets løb, hvorefter uddelingen kan
forventes foretaget inden 1. december 1965. De nærmere tidsfrister vil blive med
delt eleverne på sædvanlig måde.
Desuden uddeler Københavns amts skoleråd understøttelse til flinke elever i
real- og gymnasieklasser, når deres forældre er ubemidlede.
Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning ved uddelingen af under
støttelserne, at vedkommende ansøger har bopæl i Københavns amts skolerådskreds.
dvs. Københavns amtsrådskreds og Frederiksberg kommune.
Personer med fast bopæl i Københavns kommune, Frederiksborg eller Koskilde
amtsrådskreds kommer således ikke i betragtning.
Ansøgningsskemaer, der må udfyldes nøjagtigt, kan efter den 15. juli fås hos
vedkommende kommunalbestyrelse og på skolerådets kontor, Blegdamsvej 27, 2. sal
daglig kl. 13-14, undtagen lørdag.
Ansøgninger for skoleåret 1965-66 må være indsendt til skolerådets kontor inden
1. september 1965.

Praktiske oplysninger
Skolebøger og hæfter udleveres gratis på skolen. Nye hæfter leveres kun mod
faglærerens notering på det brugte hæfte. Ved misbrug af det udleverede kladdeog indskrivningsmateriale henvises eleverne til selv at anskaffe erstatningshæfter.
Skolebøgerne skal forsynes med omslag og værnes mod overlast. Når bøgerne
er godkendt af faglæreren, indklæbes en navneseddel i bogen. Bøger, der findes
uden lånerens navn, inddrages i lærebogssamlingen. Hvis en lærebog ødelægges,
må den erstattes med et nyt eksemplar.
Fritagelse for aktiv deltagelse i gymnastik gives kun, såfremt eleven hjemme
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fra medbringer en anmodning om sådan fritagelse. Fritagelse i et tidsrum over
en uge kræver, at der udfærdiges en lægeattest om årsagen til og varigheden af
fritagelsen. Hvis en sådan lægeattest skal fremskaffes, må eleven før lægebesøget
afhente en formular på skolens kontor. Formularen udfyldes derefter af lægen.
Gymnastiktøj udlånes til eleverne, men det forudsættes, at vask og renholdelse
af tøjet foretages af elevernes hjem. Ved skoleårets slutning skal tøjet afleveres i
vasket og rengjort stand. - Til eventuel svømmeundervisning kræves der svømmebenklæder eller badedragt, og disse leveres ikke af skolen.
Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, må vedkommende ved
første tilbagekomst til skolen medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om
årsagen til og varigheden af fraværelsen. Ved længere tids forsømmelse på grund
af sygdom anbefales det, at lægeattest fremsendes.
Elever, der bliver syge i skoledagens løb, må ved henvendelse til inspector
anmode om en hjemsendelsesseddel. Denne skal afleveres i underskreven stand
til inspector ved første fremmøde på skolen efter sygdommen.
Elever, der møder for sent, bliver noteret i dagbogen med angivelse af ankomst
tidspunkt. De elever, der er noteret af denne grund, skal møde på inspectors kontor
kl. 14 for at gøre rede for årsagen til forsinkelsen.
Anmodning om fritagelse for skolegang af anden grund end sygdom bedes frem
sat ved en skriftlig motiveret henvendelse fra hjemmet. Skolen vil i almindelig
hed følge hjemmets ønske om sådan fritagelse, men det henstilles - i elevernes
interesse - at der kun fremsættes ønske om frihed, når der er ganske særlig årsag
til det. Ganske særligt anmodes forældrene om ikke at søge fritagelse for skole
gang i dagene umiddelbart før og efter en ferie, med mindre der er meget tvin
gende grunde dertil. Erfaringen viser, at hvis der ikke fra skolens side vises stor
tilbageholdenhed med hensyn til fritagelse disse dage, sker der et beklageligt stort
frafald, specielt i forbindelse med efterårsferien og påskeferien.
I forbindelse med konfirmation har konfirmanden uden anmodning fri den
efterfølgende mandag.
For hver klasse fungerer en ordensduks en uge ad gangen. Ordensduksen er
ansvarlig for orden i klasseværelserne såvel før som efter timen. Ordensduksen
skal være den sidste, der forlader klasseværelset efter enhver time, og han skal
bl. a. efterse, at ingen af eleverne efterlader bøger, papir o. s. v. i lokalet. Ordens
duksen er tillige ansvarlig for ordenen i klassens afdeling af centralgarderoben.
Ordensduksen skal møde med dagbogen på inspectors kontor hver skoledag
kl. 10 eller kl. 12. Samtidig skal elever, der har været fraværende den foregående
dag, aflevere de sedler om årsagen til fraværelsen, som de medbringer fra hjemmet.
I frikvartererne må eleverne ikke opholde sig i klasseværelserne. Dette forbud
er forårsaget af ønsket om at kunne udlufte lokalerne, så de til enhver tid kan
være friske i timerne.
I frikvartererne kan eleverne opholde sig i skolegården, i vandrehallen eller i
centralgarderoben. Det må dog altid være en betingelse for indendørs ophold, at
der ikke derved gives anledning til uorden, unødig støj eller andre gener.
Mælk vil kunne købes i abonnement for alle skoledagene i en måned. I tiden
1. oktober til 30. april leveres der daglig og gratis på kommunens foranledning
Vr 1 sødmælk til hver elev i 1. og 2. real.
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Morgensang i samlingsalen. En af eleverne i II G giver meddelelse om et kommende arrangement.

Af årets dagbog
1964
29. aug.: Stemningen i augustdagene 1914 belystes ved uddrag af Paludans »Tor
den i Syd« og Romains »Verdun«.
16. -17. sept.: Realklasserne samt enkelte elever fra I G deltog i kommunens skolers
fælles idrætsdag.
18. sept.: Besøg af fagkonsulenten i fransk, lektor Flemming Olesen.
23. sept.: II x på historisk ekskursion til: Æbeltoft kloster, Måløv Kirke, Ledøje
Kirke, Karmeliterklostret i Helsingør, Set. Olai Kirke, Søborg Kirke og slots
ruin.
24. sept.: 2. b på historisk ekskursion til Frederiksborg Slot og Æbeltoft Kloster.
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29. sept.: Besøg af fagkonsulenterne rektor Hermod Andersen og lektor Grethe
Halkjær, som beså de nye gymnastiksale, inden disse toges i brug.
12. -17. okt.: II G. på lejrskole på Hald ved Viborg. Historiske og litterære emner
behandledes ved besøg i Æ Bindstouw i Lysgaard, på herregården Spottrup,
på Øm kloster i kirkerne i Viborg og andre kirker i omegnen m. m.
Geologiske emner belystes ved besøg i kalkgruberne i Mønsted og på Ulstrup
teglværk samt ved observationer i forbindelse med køreturene til de historiske
steder og ved spadsereture omkring Hald.
29. okt.: Koncert i Balleruphallen af et skolesymphoniorkester fra Kepler-Gymnasiet, Tübingen, dirigent Helmuth Calgéer.
31. okt.: Ved morgensangen spillede to medlemmer af Kepler-Gymnasiets orkester,
Albrecht Zeller og Peter Pacher en sonate af Bach i E-dur og C-dur.
13. nov.: Besøg af fagkonsulenten i sang, lektor Gunner Heerup.
16. nov.: Repræsentanter for undervisningsministeriet og direktoratet samt amts
rådet og kommunalbestyrelsen besigtigede skolen.
21. nov. holdtes »Fest i vort eget hus«. Efter taler af lærere og elever opførtes
en kabaret »Med rød tråd« - den røde tråd var »Kærlighed« - sammensat,
instrueret og fremført af elever fra III G. Der spistes smørrebrød i spisegarderoben og dansedes i samlingssalen.
23. nov.: Kammermusikaften i samlingssalen. Musica Vitalis-kvartetten suppleret
med Karen Levinsen, fremførte værker af Dmitrij Sjostakovitsj, Antonin
Dvorak og Franz Schubert.
25. nov.: 1. a. besøger Nationalmuseet.
26. nov.: 1. b. besøger Nationalmuseet.
28. -29. nov.: Skolen var åben for besøg af kommunens beboere.
10. dec.: Besøg af fagkonsulenten i historie, lektor Jacob Appel.
12. dec.: Besøg af fagkonsulenten i gymnastik, lektor Grethe Halkjær.
22. dec.: Juleafslutning ved pastor H. Zeuthen. Elever fra 1. real sang »Dejlig er
Jorden«, »Josef, min Kære«, »Ich stehe an deiner Kruppe hier«. Skolekoret
sang firstemmigt »En Rose så jeg skyde«, og elever fra III G sang firstemmigt
»Ave verum«.
1%5
14. og 18. jan.: Møder for I. G.s forældre. Ved en hurtig etableret indsamling på
disse møder indkom der 470 kr., som blev overladt gymnasieforeningen til
hjælp ved anskaffelse af et klaver.
20. jan.: Adjunkt Palle Hansen kommenterer den Blicher-udstilling som ved hjælp
fra Statsbiblioteket i Aarhus er etableret i vitrinerne på 1. sal.
25. jan.: Orienteringsmøde for aspiranter til den kommende I G samt deres for
ældre.
27. jan.: Tale i anledning af Churchills død.
9. feb.: Elever fra 2. real under instruktion af Niels Erik Sander Pedersen opførte
- for første gang her i landet - den polske dramatiker Slawomir Mrozeks lille
situation KAROL - et drama om, hvordan en sagesløs borger bliver offer for
et systems vilkårlige udvælgelse af sine syndere. Bagefter vistes filmen »Afrika
61« om negrenes stilling i Sydafrika.
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Napoleon,
en af dem der,
efter den intellektuelles
overbevisning,
ikke må vende
tilbage.
(»Den kinesiske mur«).
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En vitrine med emner
fra håndskrift-udstillingen.

13. feb.: Besøg af fagkonsulenten i matematik,, lektor Ole Rindung.
19. og 20. feb.: Besøg af fagkonsulenten i engelsk, lektor E. Bartholdy.
24. feb.: Markeredes 100-året for Kekulés formulering af Benzen-formlen.
5. og 6. marts opfortes skolekomedien, der i år var
MAX FRISCH: DEN KINESISKE MUR
Forestillingen var instrueret af skuespiller ved det kongelige teater Jan Methling
med assistance af Helle Arnfred, Brita Waage Beck og Peter Rugholm.
Skuespillere var elever fra IL G. For skuespillerne var det en meget interes
sant opgave, og det var inspirerende for dem at se, hvorledes den kyndige
teatermand efterhånden formede forestillingen fastere og sikrede. Forestillin
gen blev set af 700 tilskuere, der alle oplevede en vægtig og velgennemført
teateraften.
9. marts markeredes Mr. Joys sidste dag på skolen. Rektor takkede Mr. Joy for
hans entusiastiske undervisning. Ib Andersen (III a) gav på elevernes vegne
udtryk for, at de havde været mere end glade for Mr. Joys timer, og at de
havde fået stort udbytte af dem. Derefter talte Mr. Joy om »America and
Americans«.
10. marts: 58 elever og lærere afgav hver Va liter blod til Gentofte kommune
hospitals blodbank.
17. og 24. marts: III G besøger Folketinget.
22. marts: Udstilling af malerier og grafik af kunstnerne Willy Daugaard, Lundby,
H. C. Gørgens, Næstved, Jørgen E. Scheel-Bech, Næstved, Jens Kantsø, Vor
dingborg, lb Wolffbrandt, Ravnstrup, (Gruppe Syd).
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Jarne Gissel: Læsende kvinde.
(140 x 111)
Indkøbt på Charlottenborg,
april 1965.
(Nordisk Pressefoto).

Midterkorridoren på 1. sal.
Til højre ses de 7 vitriner, der i årets løb
har rummet meget varierinde udstillinger,
bl. a. Blicher-udstillingen fra
Statsbiblioteket i Århus
og Carl Nielsen-udstillingen i maj.
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marts: Besøg af fagkonsulenten i tysk, lektor Henrik Lange.
april: Forårskoncert. Programmet findes side 39.
april: Gymnastikopvisninger. (III. G.).
april: Historisk ekskursion i nordvestsjælland. (I. G.).
april: Hele skolen samledes i salen kl. 11.50. Rektor mindedes stemningen
den 9. april 1940 og tiden derefter. Efter 2 minutters stilhed sang et gymnasie
pigekor fra II a »Guds fred med vore døde«, hvorefter den lille mindehøjtide
lighed sluttedes med en fællessang : »Altid frejdig . ..«
3.-8. maj: I x og 2 på lejrskole på Hald.
5. maj: Skolekoret sang »Se, nu stiger solen af havets skød«, som en indledning
til rektors omtale af befrielsesdagen.
6. maj var de vordende studenters sidste skoledag. De ankom til skolen iført de
kommunale affaldsposer med den punkterede linie »Fyldes hertil« i halshøjde.
I formiddagens løb opførtes en fornøjelig revu i samlingssalen, og dagen slut
tedes på skolen med en frokost for afgangsholdet og dets lærere.
17.-22. maj: I y og y på lejrskole på Hald.
Ved morgensange i årets løb har Peter Foersom, Hanne Dam, Henrik Radsted,
Niels Bursaa og Finn Taube Jensen læst digte af Tom Kristensen, Halfdan
Rasmussen, Robert Carydon, Klaus Rifbjerg og Gustav Munch Petersen. Lar
ssons »Crescenda« er blevet spillet af Lars Juhl og »Rugens Sang« er blevet
sunget af Tine Briegelsgaard, Birgitte Gottlieb, og Hanne Kjær Petersen,
»Dronning Dagmar« af et kor fra III a.
20. april: På initiativ af bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Niels Alkjær, åbnedes
en udstilling af håndskrifter, håndskrifttydninger og håndskriftgengivelser i
vitrinerne på 1. sal. I samarbejde med Pernille Hee Pedersen havde Niels
Alkjær skabt en meget interessant udstilling spændende over objekter som
Brøndlunds dagbog fra Danmark-ekspeditionen og originale græske og latinske
middelalderhåndskrifter samt gamle noder og musiktekster.
27.
1.
8.
5.
9.

Kommunalbestyrelsen har atter i år bevilget et beløb til indkøb af kunstværker
til skolen. Derved har det været muligt for os at anskaffe to store malerier, nemlig
farne Gissel: Læsende kvinde
og
Ebba Carstensen: Aften z Horneby
De to billeder, der er indkøbt på henholdsvis Charlottenborgs forårsudstilling og
Decembristernes udstilling, er ophængt på den lange gang på 1. sal og i biblioteket.

TRANSLOKATION OG DIMISSION FINDER STED
TORSDAG DEN 24. JUNI KL. 10
i gymnasiets samlingssal.
Alle, der er interesserede i skolens arbejde, er meget velkomne ved denne lejlig
hed.
DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER
TORSDAG DEN 12. AUGUST 1965 KL. 9,00.

56

