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REKTOR ANNE MARIE BO
Ved translokationsfesten den 24. juni 1950 — på siri
65-års fødselsdag — tog rektor Anne Marie Bo afsked
med Rysensteen Gymnasium, som hun havde ledet i
henved 19 år.
Hendes forgænger og ven, rektor Maria Nielsen,
stod før sin død i 1931 midt i et arbejde for at forny
historieundervisningen gennem en indskrænkning af
lærebogsstoffet og en øget anvendelse af kildetekster
og billeder. Dette arbejde fortsatte fru Bo som lærer
i historie Og oldtidskundskab, og hendes elever mindes
med glæde timerne i historieklassen, hvor de gemt i
et hyggeligt mørke sad med blikket fæstet på lysbilled
skærmen og ledet af inciterende spørgsmål fandt frem
til en væsentlig viden om fortiden; eller specialestu
dierne i Nationalmuseets middelaldersamling, der
bragte endnu nærmere kontakt med en svunden tid.
Også som skoleleder førte fru Bo skolen videre i
Maria Nielsens ånd. Det var alvor med pigernes læs
ning. Den skulle gerne føre til egentlige studier eller
i hvert fald til resultater för dem selv og samfundet.
Det er karakteristisk, at hun ikke forlod sin post uden
først (med god bistand af fhv. lektor Hedevig Gnudtzmann) at have foretaget en opgørelse af, hvad der i
denne henseende var kommet ud af de mange studentereksaminer. Det var også alvor med skolens danske
og kristne tradition •—- ikke noget, der taltes store ord
om; hellere røbede det sig stilfærdigt i valget af mor
gensange. Men når fru Bo engang imellem talte på
nationale mindedage, greb hun de unge ved sin egen
varme og ægte følelse. Med tak vil lærere og gamle
elever mindes hendes holdning under besættelsen.
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I pædagogisk henseende var fru Bo udogmatisk; kon
servativ og frisindet på een gang. Hendes forhold til
medarbejderne i skolen var præget af åbenhed og tillid.
Hun forstod at påskønne hver enkelt og at skabe tryg
hed og arbejdsglæde. Eleverne vidste sjældent, hvor
stor omhu hun ofrede hver enkelt af dem, hvor det
lå hende på sinde at være både retfærdig og medmenne
skeligt forstående i bedømmelsen af dem. Men de mær
kede hendes godhed for dem, selv når hun behandlede
dem en smule mere robust, end det måske havde været
skik i den gamle pigeskole. Hun bragte et pust med
sig fra statsskolen, der endnu i sit væsen er en drenge
skole; og desuden havde hun selv fem børn. Den varme
og kloge, men usentimentale moderlighed, hvormed
fru Bo omfattede sine skolepiger, gav hende et ene
stående godt forhold til skolens forældrekreds.
Hvor svært det har været for hende at forene hen
synet til hjemmet i Lyngby med kravene fra skolen i
København, ved kun hun selv. At hjemmet — med
mand og børn (og siden børnebørn), med hus og have,
med bøger og musik og hele den levende, ikke for
finede, men fine kultur — har været et aktiv for hende
i hendes skolegerning, er der ingen tvivl om. Og nu
vil det fylde hendes otium med rige glæder. Derfor
kunne vi på hendes afskedsdag ikke blot bringe hende
en tak for hendes gode, trofaste og betydningsfulde
ledelse af skolen gennem onde og gode år, men også
slutte med et hjerteligt: til lykke!
A. L.

5

LEKTOR ELLEN HASSELRIIS
Den 1. januar 1951 havde lektor Ellen Hasselriis
virket ved Rysensteen Gymnasium i 25 år. Desværre
blev det ingen glædesdag, for kort forinden havde hun
tvunget af langvarig sygdom søgt sin afsked fra skolen.
Det er en meget smuk lærergerning i den danske
gymnasieskole, som for tidligt er blevet afbrudt. Med
stor faglig dygtighed har frøken Hasselriis undervist i
dansk, engelsk og tysk. Hendes alvor og samvittigheds
fuldhed i arbejdet og hendes fine sans for menneskelige
og litterære værdier gjorde hende respekteret og meget
afholdt af eleverne, især de ældre, der virkelig forstod
at værdsætte hende.
I lærerkollegiet gjorde hun sig gældende ved sin
klare orientering og sine faste synspunkter, sin venlig
hed og loyalitet. Også dér var hun respekteret og af
holdt, og det føltes meget vemodigt, at hun måtte give
op. Skolen bringer hende sin tak og ønsket om en
snarlig bedring og et godt otium trods det skrøbelige
helbred.
A. L.

KOLEN består af 1.—4. mellemskoleklasse, real
klasse og I—III gymnasieklasse (ny-sproglig og
matem.-naturv. retning). Den 1ste september 1950 havde
den 430 elever.

S

★
Skolenævnet — valgt i henhold til lov af 12/4 1949
om det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn —
består af:

1) 2 medlemmer valgt af borgerrepræsentationen:
Translatør C. L. Skjoldbo, Blegdamsvej 102.
Købmand Th. Kirchheiner, Ny Carlsbergvej 2.

2) 3 medlemmer valgt af og blandt forældrene:
Husmoder Karen Gimsing, Søndermarksvej 6.
Hovedkasserer Ejgill Jørgensen, Henr. Rungsgade 14.
Civilingeniør A. C. Kjær (formand), Østerbrogade 39.
Rektor og 2 af lærerrådet valgte repræsentanter del
tager i nævnets møder uden stemmeret.
,

it

Rektors træffetid: hver skoledag kl. 12—13.
Telefon: VEster 4311.

7

EKSAMINER MAJ—JUNI 1950

Til studentereksamen indstilledes 36 elever, 22 af ny
sproglig retning og 14 af mat.-naturv., som alle bestod
med følgende resultat:
n-spr.
Asta Blus-Pedersen
Hanne Christiansen
Lise Darbøl
Inga Schack Eriksen

Annette Goldmann

Else Sikker Hansen
Grete Henningsen
Kirsten Johansen
Mia Kaare
Ingrid Anker Larsen

Lise Lichtenberg
Estrid Lomholt
Mette Lytthans-Petersen
Hanna Mulvad Møller
Lise Olsen
Inger Pageis
Inge Nygaard Petersen
Inger Klingenberg
Rasmussen
Karin Rosmet
Kirsten Simonsen
Aase Windfeld
Gythe Witt
m.-n.
Ruth Andersen
Birte Bisbjerg
Ida Hessen
Helen Hollesen
Judith Holm

Doris
Bodil
Birgit
Bodil

Kristensen
Lindgren
Mohlin
Leth Mouritzen

datter af:
eksamensresultat:
kedel- og maskinpas
ser B.-P.
mg+ (14,31).
g+ (12,91).
snedkermester Chr.
disponent D.
mg-:- (13,44).
landsretssagfører
Sch. E.
mg (14,12).
dameskrædderinde
fru G.
mg+ (13,60).
tegner S. H.
mg-:- (13,57).
vicekontorchef H.
mg+ (14,26).
maskiningeniør J.
mg (13,88).
mg-:- (13,48).
skibskaptajn K.
biblioteksassistent
A. L.
mg+ (14,29).
turistchef L.
mg-:- (13,36).
fuldmægtig L.
mg- (13,31).
fabrikant L.-P.
mg (13,73).
syerske fru M.
g+ (12,82).
civilingeniør O.
mg+ (14,20).
mg (13,78).
tekstilarbejder P.
lagerarbejder N. P. mg (13,95).

repræsentant K. R.
fhv. postmester R.
afd. urmager S.
sognepræst W.
fru W.

mg-:mg
mg-:mg+
mg+

(13,43).
(13,91).
(13,04).
(14,28).
(13,23).

datter af:
eksamensresultat:
skoleinspektør A.
mg+ (14,30).
disponent B.
mg (14,10).
afd. fuldmægtig,
cand. jur. H.
mg (14,06).
ingeniør H.
mg-:- (13,10).
husmoder fru Thora
mg+ (14,28).
Andersen
metaltrykker K.
mg+ (13,28).
snedkermester L.
mg-+- (13,40).
tilskærer M.
g+ (12,64).
kommunelærer L. M ■ g+ (12,86).
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Astrid Nielsen
Birthe Nielsen
Vera Nielsen
Else Petersen
Vibeke Rasmussen

maskinarbejder N.
kontrolør i post- og
telegrafv. N.
maskinmester N.
overkonstruktør på
orlogsværftet P.
overofficiant R.

mg+ (14,31).

mg (13,93).
g+ (12,95).
mg+ (13,54).
mg-:- (13,07).

Til realeksamen indstilledes 16 elever, som alle be
stod med følgende resultat:
datter af:
eksamensresultat:
Birgit Andersen
overportør A.
mg (14,10).
Inger Gleerup Andersen
typograf G. A.
mg+ (14,18).
overlærer A.
Kirsten Andersen
mg (14,11).
Mariane Bagger
overpolitibetjent fru
B.
mg (13,89).
Bente Christensen
hærdemester Chr.
mg+ (14,45).
Lis Christiansen
postbud Chr.
mg-s- (13,62).
maskiningeniør E.
mg (13,73).
Hanne Høegh Eriksen
statsautoriseret
Kirsten Israelsen
revisor I.
mg-:- (13,20).
installatør J.
Aase Jensen
g+ (12,46).
maskinmester J.
mg (13,79).
Tutti Jensen
fuldmægtig i KTAS
Kirsten Meinertz
M.
mg+ (14,36).
urmager og optiker
Jytte Nielsen
N.
mg+ (14,24).
aut. gas- og vandme
Grethe Schack Petersen
ster Sch. P.
mg (13,85).
Kirsten Nordstrøm
chauffør N. P.
Petersen
mg-r- (13,42).
tegner W.
Kirsten Wegener
mg (14,14).
mester i D.D.L. W. mg-:- (13,18).
Kiss Wichmann
Til mellemskoleeksamen indstilledes 61 elever, som
alle bestod. Af disse gik 31 ind i gymnasiet (10 i nysprog., 21 i mat. retning), 25 ind i realklassen, og ne
denstående bestod med følgende resultat:
Hanne Fischer
Vibeke Frandsen
Jutta Olsen
Hanne Storskov
Else Marie Sørensen

datter af:
eksamensresultat:
afd. murermester F. mg+ (14,26).
fabrikant F.
mg
(13,82).
afdelingsleder O.
mgT (14,32).
tømmermester S.
mg
(13,79).
skræddersvend S. mg
(14,13).
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FLIDSPRÆMIER
Flidspræmier tildeltes ved afslutningen i juni 1950 følgende
elever:
Ruth Andersen, Birte Bisbjerg, Judith Holm, Astrid Niel
sen (III gmn), Asta Blus-Pedersen, Inga Schack Eriksen, Grete
Henningsen, Kirsten Johansen, Ingrid Anker Larsen, Lise Ol
sen, Inge Nygaard Petersen, Aase Windfeld (III g n.-spr.),
Kirsten Andersen, Bente Christensen, Hanne Høegh Eriksen,
Kirsten Meinertz, Jytte Nielsen, Kirsten Wegener, Inger
Gleerup Andersen (realklassen), Aase Arne-Hansen, Kirsten
Gether, Anne Marie Johnsen, Kirsten Krag, Karen Olsen,
Hanne Skjoldbo (II gmn.), Dorrit Bierrings, Jytte Kjeldsen,
Käthe Kolbjørn, Elin Olsen, Ingrid Welttner (II g n.-spr.),
Inger Bach, Bitten Barfoed, Inge Henriksen, Ulla Kjær, Bente
Plaschke (I gmn.), Rena Hansen, Birgit Bjerre Jensen, Hanne
Larsen, Kirsten Lauritzen, Annelise Schrøder, Estrid Søren
sen (I g n.-spr.).

★
ÅRETS BEGIVENHEDER

12. august begyndte skoleåret med en højtidelighed i
gymnastiksalen, hvor skoledirektør Olaf Petersen
bragte rektor Anne Marie Bo en varm tak for de
år, hun havde ledet skolen, og indsatte den nye
rektor Aagot Lading.
24. august døde fhv. lektor ved Rysensteen Gymnasium
Chr. Jensen. Ved hans begravelse på Bispebjerg kirke
gård talte skolens rektor på kollegernes vegne, og et
par af årets studenter stod vagt ved skolens fane.
23.—30. august var II gmn på lejrskole på Bornholm
(se side 12).
7. september fandt den traditionelle håndboldkamp mel
lem realklassen og lærerne sted.
15. september deltog skolen i københavnske skolers
idrætsdag.
IS.—25. september var II gns på lejrskole i Helsingør
(se side 13).
14.—20. oktober besøgte 14 elever fra I g’erne sammen
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med lektor Gerda Nielsen, lektor E. Holm Christen
sen og adjunkt Hjerting »Högra allmänna läroverket
för flickor på Södermalm« i Stockholm.

4. november skolekomedie med dans for gymnasiet og
realklassen samt lærerne arrangeret af III gmn, der
opførte Sven Clausens »Kivfuglen«.
6.—11. november afholdtes forældreuge, hvor foræl
drene havde lejlighed til at overvære skolens under
visning. I 27 timer var der besøg af forældre. I det
orienterende møde for 1. mellems forældre den 6. no
vember deltog 89 forældre. På mødet den 9. novem
ber talte rektor om: »Hvad bruger vore piger deres
eksamen til?« I dette møde deltog 292 forældre. Ved
begge møder var der lejlighed til at stille spørgsmål
og tale med lærerne. Bagefter var forældrene skole
nævnets gæster ved en kop te.

19. november—2. december havde skolen besøg af den
svenske geograf, lektor fil. d:r C. E. Nordenskjold
fra »Högra realläroverket på Norrmalm« i Stockholm.
Lektor Nordenskjold underviste med films og farvelysbilleder i Sveriges geografi og kultur i de fleste af
skolens klasser.
13. december overraskede hvidklædte og lysbærende
piger fra 4 ma skolen ved i den tidlige morgen at
synge luciaviser fra Värmland for skolens rengørings
personale og siden for alle klasserne.

22. december havde skolen juleafslutning. 4 mb havde
sammen med frk. Suhr pyntet gymnastiksalen med
grantræer fra Sønderjylland, og under ledelse af hr.
Dalsgaard opførte I gns med 2. mellem’erne som kor
»Et Hellig-tre-Kongersspil« af A. Arnholtz og F.
Viderø.
9. januar holdt den finske lærer A. J. Rintala foredrag
for seks af skolens klasser om Kalevala og gammel
finsk folkesang og -kultur. Foredraget ledsagedes af
sang og kantelespil ved fru Kerthu Haapasalo Rintala.
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27.-—-28. januar havde skolen sine tre årlige kabaretfore
stillinger i Østrigsgades skoles aula til fordel for
Rysensteen Gymnasiums Sommerhus med assistance
fra samtlige klasser.
3. februar fortalte den norske lektor Kvalvik fra Sta
vanger om Nordal Grieg og læste prøver på hans
digtning for fem af gymnasiets klasser. For 3. og 4.
mellem læste han prøver på Sigrid Undset, Herman
Wildenvey og Kielland.
27. februar holdt lektor, dr. Axel Schou foredrag for
gymnasiet, realklassen og 4. mellem om »Asiens pro
blemer og verden i dag«.
6. marts holdt Colonel Young foredrag for fem af gym
nasiets klasser om »Fair play«. Den 17. og 19. marts
havde fire af klasserne besøg af obersten, som med
udgangspunkt i foredraget talte engelsk med dem.
9. —10. marts gav politiet de tre første mellemskoleklas
ser undervisning i færdselslære.
13. marts holdt skolepsykolog, magister S. A. Tordrup
efter indbydelse fra skolenævnet foredrag for for
ældrene om »Unge piger i overgangsalderen«.

25. april havde skolen den sorg at miste en af sine
elever, Gurli Henriksen i I gmb, ved dødsfald.
28. april—4. maj havde skolen besøg af 14 svenske gym
nasiaster og adjunkterne Ingrid Nyrin-Sjöberg og
Sten Kruskophf fra »Södra flickläroverket« i Stock
holm.
3. -—5. maj deltog II gns i gymnasieskolernes gymnastikog idrætsstævne i Åbenrå.

★
MUSEUMSBESØG O. L.

1 ma: Glyptotheket (lekt. Gerda Nielsen).
1 mb: Thorvaldsens Museum (adj. K. Schøbel Nielsen).
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1 mb: Glyptotheket (lekt. Gerda Nielsen).
2 ma: Nationalmuseets 1. og 2. afd. (adj. E. Holm).
2 ma: Børnebiblioteket i Lyrskovgade (adj. K. Schøbel
Nielsen).
3 ma: Rosenborg (lekt. Gerda Nielsen).
3 mb: Rosenborg (adj. E. Holm).
3 mb: Byvandring på slotsholmen (adj. E. Elolm).
4 mb: Vor Frelsers Kirke (adj. Margr. Lomholt-Thomsen).
Realklassen: Stjernekammeret (lekt. H. C. Sorensen).
Realklassen: By vandring på slotsholmen med besøg i
rigsdagen, folketingsmøde (adj. E. Holm).
I gns: Nationalmuseets 1. afd. og antiksamlingen
(adj. E. Holm).
I gns: Stjernekammeret (adj. Karl Blemsted).
I gma: Glyptotheket (cand. mag. Elly Mogensen).
I gma: Nationalmuseet, oldtiden (cand. mag. Elly Mo
gensen).
I gmb: Nationalmuseets 1. afd. og antiksamlingen
(adj. E. Holm).
II gm: Nationalmuseet (rektor).
II gm: Carlsbergbryggerierne (adj. Hjerting).
III gns: Rigsdagen (rektor).
III gm: Rigsdagen (rektor).
III gm: Nationalmuseet, Danmarks frihedskamp (rek
tor).
III gm og III gns: Fysiologiske demonstrationer på
Rockefeller-instituttet (lekt. Axel Schou og
adj. Karl Blemsted).

★
LEJRSKOLE
I dagene 23.—30. aug. afholdtes lejrskole for II gm
på Bornholm. Vi havde fast bopæl på hvilehjemmet
»Bethesda« ved Snogebæk, tog derfra 4 ture pr. turist
bus rundt på øen. De øvrige 3 dage blev benyttet til
bearbejdelse af det indsamlede materiale, rapportskriv-
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ning samt til studier af klitfænomener ved Dueodde,
besøg ved Dueodde fyr og ved ø-havnen i Snogebæk.
På de 4 ekskursioner blev Bornholms undergrund og
overfladeformer gennemgået ved selviagttagelser på
stedet. I tilknytning hertil blev foretaget gennemgang
af øens historiske minder, helleristninger, jættestuer,
kirker, deriblandt rundkirker og middelalderborge. I
Gudhjem foretog vi en rundgang med historiske detail
studier under ledelse af maleren H. P. Hågensen. I
foredragsform blev øens politiske, sociale, kirkelige og
erhvervsmæssige forhold gennemgået af eleverne, og
hvor lejlighed gaves, blev arbejdende institutioner be
søgt, således bl. a. en keramikfabrik og et silderøgeri.
Et led i lejrskoleprogrammet var et besøg i Neksø,
hvor vi blev modtaget af borgmester H. Pihl, der på
byens rådhus holdt et foredrag om by og bystyre. Bag
efter blev vi vist rundt på kommunekontorets forskel
lige afdelinger, beså vandværk og gasværk som eksemp
ler på byens offentlige værker.

Aagot Lading.

Karl Blemsted.

I dagene 18.—25. sept, afholdtes lejrskole med II gsp
på Den internationale Højskole ved Helsingør.
Geografiske emner var bl. a.: morænelandskabets
overfladeformer og jordbundsbygning, kystformer ved
Julebæk Strand, hvor et profil opmåltes fra inderste
revle og op i morænebakkelandet, samt søtyper i Tegl
strup Hegn. De udførte målinger blev bearbejdet og
udført i rapportform under lejrskoleopholdet.
Historiske emner var udvalgte dele af Helsingørs
bygningshistorie. På byvandringer blev stoffet samlet
og gennemgået •—■ til dels af eleverne selv, efter for
arbejde. Hele stoffet blev bagefter samlet i rapporter.
Af emner kan nævnes: Kronborgs bygningshistorie,
Marienlyst Slot, St. Olai Kirke og Karmeliterklosteret.
På en ekskursion til Sverige blev grundfjeldslandskabet
og dets kystformer studeret på Kullen. I Höganäs be-
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søgtes kulgruben og i Hälsingborg blev Kärnan be
handlet som historisk emne.
Gerda Nielsen.
Axel Schou.

I pinsen ledede dr. Schou den danske gruppe, der
deltog i det nordiske gymnasiaststævne i Oslo. Tre
elever fra I g var med.
Til den kommende sommerferie er planlagt følgende
skolerejser:
8 elever fra I g og 12 elever fra II gns rejser med
lekt. Skovgaard og adj. Margr. Lomholt-Thomsen til
London fra d. 23. juni til d. 7. juli.
28 elever fra 4 mb rejser med adj. Karl Blemsted og
frk. Suhr til Stockholm og Lapland fra d. 28. juni til
d. 8. juli.

★

SKOLENS ORKESTER
Orkestret har som tidligere år medvirket ved skole
årets fester. Foruden at akkompagnere sange og salmer
har orkestret ved translokationen spillet to passepieds
af J. S. Bachs orkestersuite nr. 1 og ved rektorindsæt
telsen Händels »Feierlicher Marsch« fra oratoriet »Jo
sua«. Til julefesten spilledes en sats af Caldaras trio
sonate op. 1 nr. 4, og orkestret medvirkede desuden
ved opførelsen af Arthur Arnholtz s »Et Hellig-treKongersspil« med musik tilrettelagt af Finn Viderø.
Ved kabaretten fremførtes Johann Stamitz’s orkester
trio op. 1 nr. 3, Schuberts »Marche militaire« op. 51 og
»Musette« af Lindorff-Larsens »Franske Skitser«.
Skoleorkestret har ved de forskellige lejligheder fået
fortrinlig støtte af en tidligere elev, fru Ingrid Ander
sen (violin), hr. Jan Nissen (cello), hr. kontorchef P.
Nielsen (kontrabas) og af tre af skolens lærere: adj.
Erik Bruun (violin), kommunelærerinde Inge Petersen
(bratsch) og stud. mag. Britta Gadegaard Frandsen
(cello).
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Skolen har i det forløbne år arrangeret violinunder
visning for 9 elever med violinisten hr. Per Liidolph
som lærer.
Instrumentalundervisningen (violin og violoncel) vil
blive fortsat næste år. Interesserede kan henvende sig
til rektor eller sanglæreren. I nogle tilfælde vil instru
menterne kunne fås til låns på skolen.
C. Dalsgaard.
★
KUNST

I tilknytning til tidligere udstillingsbesøg og filmfore
drag (Oluf Høst- og Fernand Léger-filmene i Thorvald
sens Museum) har der d. 3. og 9. marts som forsøg
været arrangeret »malestue« efter skoletid for gym
nasiaster og realister. Kul og tusch, pastel-, lim- og olie
farver samt ler blev stillet til fri rådighed, og så mange
elever, som der kunne skaffes materialer til (første
gang 14, anden gang 21), gav sig med energi og fri
modighed i kast med særprægede opgaver, de fleste i
store formater.
Resultaterne vidnede om så stor arbejdsglæde, at
rektor foranledigede billederne udstillet ved mødet d.
13. marts for skolenævn, forældre og lærere.
Forsøget har vist, at der hos en del gymnasiaster er
et behov for udfoldelse inden for bildende kunst.
C. Dalsgaard.
★

IDRÆT
I skolens boldkampe vandt 3 ma (i langbold) og
III gns (i håndbold).
Skolen deltog i de københavnske skolers idrætsdag
d. 15. september.
I ma
b vandt en sølvplade i københavnske skolers
svømmestævne. 3 mb deltog i fri idræt ved idræts
dagens afsluttende stævne 26. september.
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Bente Møller Jensen (3 mb) deltog i fri idræt i det
nordiske idrætsmærkestævne i Oslo.
II gns deltog i gymnasieskolernes idrætsstævne i
Åbenrå den 3.—5. maj.
Svømmeundervisningen foregår i ydertimerne i august
måned på badeanstalten »Gasværkshavnen«. 4 ma
b
og I gmb har i morgentimerne fået undervisning i Øster
bros svømmehal hele skoleåret.
★
SKOLENS LÆRERE 1950—51

Rektor cand. mag. Aagot Lading (ved skolen siden
1943): historie i III gns, III gm, II gm; religion i 3 mb.
Lektor cand. mag. Jes Skovgaard (1920): engelsk i II gns,
I gns, 4 ma, 4 mb, 1 mb; latin i III gns, 4 ma.
Lektor cand. mag. H. C. Sørensen (1923): matematik i
II gm, II gns, I gma; fysik i r; regning og matematik
i 1 mb.
Lektor cand. mag. Fanny Baruel (1916): fransk i III gns,
III gm, I gmb; latin i II gns, I gns; oldtidskundskab
i alle gymnasieklasserne.
Lektor cand. mag. Ellen Hasselriis (1925): dansk i
II gm, I gns; engelsk i 3 ma, 3 mb, 2 ma; tysk i 3 mb.
Lektor cand. mag. /. Brøgger-Jensen (1930): engelsk i
III gns, II gm, I gma, I gmb, r, 2 mb; religion i alle
gymnasieklasserne og 4 ma.
Lektor cand. mag. Gerda Nielsen (1928): dansk i III gns,
I gma, 2 mb; historie i II gns, 4 mb, 3 ma, 1 ma, 1 mb.
Lektor dr. phil. Axel Schou (1927): naturkundskab i
III gns, II gns; kemi i I gmb; naturhistorie i r, 2 ma,
1 mb; geografi i r, 2 ma, 2 mb; fysik i 3 mb, 2 mb,
1 ma, 1 mb.
Lektor cand. mag. Eva Holm Christensen (1931): mate
matik i III gm, I gns, I gmb; regning og matematik
i 4 ma og 2 ma.
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Lektor cand. mag. Vibeke Westerkjær (1937): tysk i
III gns, II gns, r, 4 ma; dansk i 3 ma; håndarbejde i
4 ma —J- b, 3 ma.
Lektor cand. mag. Aase Koie (1936): naturkundskab i
II gm, I gma; naturhistorie i 4 ma, 4 mb, 2 mb, 1 ma;
geografi i 4 ma, 1 ma, 1 mb.
Adjunkt cand. mag. Erik Bruun (1937): fransk i II gns,
II gm, I gns, I gma, r; dansk i r, 3 mb.
Adjunkt cand. mag. Karen Schøbel Nielsen (1940):
dansk i III gm, II gns, 2 ma, 1 mb; tysk i 3 ma, 2 ma.
Adjunkt cand. mag. et mag. scient. Frode Hjerting
(1943): fysik og kemi i III gm, II gm, I gma; fysik i
I gmb.
Adjunkt cand. mag. Elisabeth Holm (1944): historie i
I gns, I gmb, r, 4 ma, 3 mb, 2 ma; tysk i 4 mb; hånd
arbejde i 3 mb, 2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.
Adjunkt cand. mag. Margrethe Lomholt-Thomsen
(1947): tysk i I gns, I gma, II gm, 2 mb; dansk i 4 ma,
4 mb; engelsk i 1 ma; religion i 3 ma, 4 mb.
Adjunkt cand. mag. Karl Blemsted (1948): naturkund
skab i III gm, I gns, I gmb; naturhistorie i 3 ma, 3 mb;
geografi i 4 mb, 3 ma, 3 mb; fysik i 4 ma, 4 mb, 2 ma.
Kommunelærerinde Ellen Schmidt (1926): gymnastik i
III gm, III gns, II gm, II gns, I gma, I gns.
Kommunelærerinde Inge R. Petersen (1949): regning og
matematik i r, 4 mb, 4 ma -f- b (1 time), 3 ma, 3 mb,
2 mb.
Kommunelærerinde Inger Mertz-Larsen: dansk i 1 ma;
religion 2 ma, 2 mb, 1 ma.
Timelærer stud. mag. Chr. Dalsgaard: sang i alle klas
ser; tegning i 2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.
Timelærer cand. mag. Elly Mogensen: historie i I gma;
dansk i I gmb, 4 ma
b (1 time); tysk i I gmb; re
ligion i 1 mb; skrivning i 2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.
Timelærer stud. mag. Britta Gadegaard Frandsen: reg
ning og matematik i 1 ma.
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Fast vikar gymnastiklærerinde Lillemor Suhr: gymna
stik i I gmb, r, alle mellemskoleklasser.
Fast vikar skolekøkkenlærerinde Dorothy Mahner:
skolekøkken i 3ma, 3 mb.
Adjunkt Aase Køie er blevet udnævnt til lektor fra
1. december 1950.
Cand. mag. Ellen Vedel, cand. mag. Elly Mogensen
og cand. mag. Maren Sleth har under lektor Ellen
Hasselriis’s sygdom varetaget hendes timer.
Stud. mag. Allan Nielsen har vikarieret for adjunkt
Karen Schøbel Nielsen.
Som lærerkandidat har stud. mag. Vagn Nielsen gen
nemgået kursus i undervisningsfærdighed i naturhistorie
og geografi hos lektor Aase Køie og dr. Axel Schou.
Som led i arbejdet for nordisk forståelse har lektor
dr. phil. Axel Schou virket som udvekslingslektor i geo
grafi ved en gymnasieskole i Stockholm (»Högra real
läroverket på Norrmalm«) fra 20. nov. til 2. dec.
Arrangementet, -der skyldes Foreningen Norden, var
det første forsøg med geografi som udvekslingsfag.
Efter de indvundne erfaringer at dømme egner faget
sig fortrinligt til oplysningsarbejde af denne art. Dr.
Schou underviste i Danmarks geografi for alle skolens
klasser og gav også i andre skoler timer i faget bl. a. i
vor venskabsskole, pigegymnasict på Södermalm. End
videre holdt dr. Schou foredrag om dansk geografi
undervisning for svenske lærere og demonstrerede vore
danske vægkort.

Inspektionen har i hovedsagen været fordelt såledesLektor Gerda Nielsen: Inspektionen i mellemskolen.
Adjunkt Elisabeth Holm: Frikvartersinspektion på gymn asiesiden.
Lektor Brøgger-Jensen: Inspektionen på legepladserne.
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LÆST I SKOLEÅRET 1950—51
1. mellemskoleklasse a og b.

Religion, a kl.: Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen
(4de oplag): s. 7—55. Nogle salmer. De 10 bud. Guds
tjenesten.
b kl.: Aa. Nørfelt: Kristendomskundskab: forfra—
s. 125. De 10 bud. Nogle salmer.
Dansk, a kl.: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for
mellemskolen I (8nde udg.). Analyse og grammatik
efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk
sproglære. Sigurd Müller: Grundtræk af den nordiske
mytologi. Stil hver uge: diktat, genfortælling og en
kelte frie stile.
b kl.: Samme læsebog. Analyse og grammatik efter
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sprog
lære. Stil hver uge.

Historie. L. 'Schmidt, Lærebog i historie for mellem
skolen I: forfra til Norden i den hedenske tid.
Geografi. Andersen og Vahl, Geografi for mellemsko
len I: forfra til Alperne.

Naturhistorie. Balslev og Andersen, Zoologi for mel
lemskolen I: Pattedyr og rovfugle. Sofus Franck, N.
P. Andersen og P. L. Jørgensen, Plantelivet I.

Fysik. Sundorph, Fysik for mellemskolen I: forfra til
luftballon; varmelære.
Regning. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen, reg
nebog for mellemskolen I. Geometriske øvelser.

Engelsk, a kl.: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, En
gelsk for mellemskolen I, samt øvelseshæftet. Her
bert Strang’s Readers: »Rough«. Mundtlig grammatik.
b kl.: Som a kl., dog ikke »Rough«.
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Tegning. Fritegning. Dekorativ plantegning. Elementær
perspektivtegning. Friere opgaver med perspektivisk
indhold. Mønster- og bogstavtegning.
Håndarbejde. Strikket et par ankelsokker. Syet et
pudevår med hulsøm.

2. mellemskoleklasse a og b.

Religion. Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen (2. op
lag): s. 81—129. Trosbekendelsen; julens salmer, Kin
gos passionssalmer samt andre salmer.

Dansk, a kl.: Clausen og Hansen, Dansk læsebog for
mellemskolen II (med enkelte overspringelser). Gram
matik og analyse efter Jensen og Noesgaard: Øvel
sesstykker i dansk sproglære. Bojer: Den sidste
viking. Genfortællinger og enkelte frie stile.
b kl.: Samme læsebog. Jensen og Noesgaard, Øvel
sesstykker i dansk sproglære: Stk. 27—55. Stil hver
uge: diktater, genfortællinger og enkelte frie stile.

Historie. L. Schmidt, Lærebog i historie for mellem
skolen I: fra Norden i den hedenske tid—bogen ud.

Geografi. Andersen og Vahl, Geografi for mellemsko
len I og II: Sydeuropa, Afrika.
Naturhistorie. Balslev og Andersen, Zoologi for mel
lemskolen I: Fugle (fra spurvefugle), krybdyr, padder,
fisk. Sofus Franck, N. P. Andersen og P. L. Jørgen
sen, Plantelivet II.
Fysik. Sundorph, Fysik for mellemskolen I: magne
tisme og elektricitet.
Regning. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen, Reg
ning og aritmetik for mellemskolen II. Juul og Rønnau, Geometri for mellemskolen: § 22—72.
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Engelsk, a kl.: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, En
gelsk for mellemskolen II
Øvelseshefte. Herbert
Strang’s Readers: »Rough«, s. 51—96.

b kl.: Som a kl., dog ikke »Rough«.
Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk I:
hele bogen med øvebogen.
Tegning. Fritegning. Dekorativt betonede opgaver.
Skitse- og maleøvelser. Modeltegning. Farvevurdering.
Korsstingsmønstre.

Håndarbejde. Syet et forklæde, samt en bakkeserviet
med hulsøm og korssting. Strikket et prøvestykke,
hvorpå der er indøvet forskellige stopninger.

3. mellemskoleklasse a og b.

Religion, a kl.: Hertz, Bibelhistorie for mellemskolen
(4de oplag): s. 103—129. Nogle kapitler af Apostlenes
Gerninger. Nogle salmer.
b kl.: Gennemgang af kirkeåret med de tilhørende
evangelietekster. Julens, påskens og pinsens salmer.
Dansk, a kl.: Flertz: Sparekassen. Gunnar Gunnarsson:
Edbrødre (læst for klassen). Clausen og Hansen:
Dansk læsebog for mellemskolen III (8. udg.): s. 5—13,
61—63, 66—91, 112—16, 122—24, 128—42, 179—91.
Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker (6. op
lag): s. 7—19, 20—25. Analyse efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Fristile og
genfortællinger.
b kl.: Hertz: Sparekassen. Samme læsebog (9. udg.):
s. 1—33, 66—90, 102—06, 112—16, 125—28, 179—210,
216—-28, 295—302. Samme sproglære: stk. 56—76. Sam
me svenskbog (6. oplag): s. 7—25. Genfortællinger og
fristile.
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Historie. L. Schmidt: Lærebog i historie for mellem
skolen II.

a kl.: Fra reformationen—Norden i revolutions- og
Napoleonstiden.
b kl.: Fra reformationen til 1815.
Geografi. Andersen og Vahl, Geografi for mellemsko
len II: Asien, Australien, Sydpolarlandet, havet, Syd
amerika.

Naturhistorie. Balslev og Andersen, Zoologi for mel
lemskolen II: Insekter, edderkopper, krebsdyr, orme
og bløddyr. Sofus Franck, N. P. Andersen og P. L.
Jørgensen, Plantelivet III.
Fysik. Sundorph, Fysik for mellemskolen I: fra baro
metret til varmelære. Sundorph, Kemi for mellem
skolen.

Regning og Matematik. C. C. Andersen og Damgaard
Sørensen, Regnebog for mellemskolen 111, Juul og
Rønnau, Geometri for mellemskolen: § 72—120.
Engelsk. O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, Engelsk
læsebog for mellemskolen III med øvelseshefte.

Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk
II -J- øvebog.

Håndarbejde.
søm.

Syet en bluse. Lapning indøvet. Hvid

4. mellemskolekiasse a og b.
Religion. Apostlenes Gerninger. Forskellige afsnit af
Moltesen og Heltoft, Kirkehistorie for skole og hjem.

Dansk. Fleiberg: Syvsoverdag. Gunnar Gunnarsson:
Edbrødre. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for

23
mellemskolen III (10. udg.): s. 5—14, 36—55, 61—
66, 179—191, 242—264, 270—279, 287—295, 306—307.
b kl. desuden Blicher: Røverstuen.
Begge klasser: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker (10. oplag): s. 26—40 , 56—59, 104—106, 112—
116. Genfortællinger og fristile.

Til eksamen opgives i begge klasser: Syvsoverdag.
Edbrødre (dansklærerforeningens udg.): s. 3—65.
Læsebogen (10. udg.): s. 5—14, 39—55, 61—66, 179—
191, 270—279, 287—295, 306—307. Svenskbogen (10.
oplag): s. 26—40, 112—116.
Historie, a kl.: L. Schmidt, Lærebog i historie for mel
lemskolen II: fra Frankrig 1815—bogen ud.
b kl.: Samme bog: fra Norden i revolutions- og Napoleonstiden —bogen ud.
Til eksamen opgives: a kl.: s. 162—238; b kl.: s. 153
—238.
Geografi. Andersen og Vahl, Geografi for mellemsko
len II: Nordamerika, Danmark, Island, Norge og
Sverige.

Til eksamen opgives:
Danmark, Grønland, Canada, U. S. A., Mexico og
Mellemamerika, Norge, Sverige og Island.
Naturhistorie. Balslev og Andersen, Zoologi for mel
lemskolen II: fra pighuder—bogen ud. Sofus Franck,
N. P. Andersen og P. L. Jørgensen, Plantelivet, Bota
nik for mellemskolen IV. Rasmussen og Simonsen,
Organisk kemi for mellemskolen.

Fysik. Sundorph, Fysik for mellemskolen II: Mekanisk
fysik, lyd- og lyslære.
Regning og Matematik. C. C. Andersen og Damgaard
Sørensen, Regning og aritmetik for mellemskolen IV.
Juul og Rønnau, Geometri for mellemskolen: § 120
—160. ‘
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Engelsk. O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, Engelsk
læsebog for mellemskolen IV med øvelseshefte: stk.
1—21, 23—24, 30—32.
Til eksamen opgives: 6—8, 15, 17—19, 21, 23—24, 31.
Tysk. a kl.: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen,
Tysk III: stk. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 31, 33, 35, samt den tilsvarende øvebog.
b kl.: Samme bog: stk. 1—27, 29, 31—33, samt den
tilsvarende øvebog.
Til eksamen opgives:
a kl.: læsebogen: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 31, 33, 35.
b kl.: læsebogen: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 32.

Latin. Kr. Mikkelsen, Latinsk læsebog, udg. af Aksel
Strehle: s. 1—49.
Til eksamen opgives:
Læsebogen: stk. I—XXXIII.
Håndarbejde. Ikke-latinlæsende elever fra a og b kl.:
Syet en bluse. Nogle elever: En serviet med sammen
trækssyning.
Realklassen.

Dansk. Clausen og Hansen, Dansk læsebog for real
klassen: s. 7—30, 37—40, 48—70, 76—79, 93—130, 150
—175, 178—194, 195—209. Holberg, Den politiske
Kandestøber. Oehlenschläger, Hakon Jarl. Analyse
efter Evald Jensen og A. Noesgaard, Øvelsesstykker
i dansk sproglære. Stil med 14 dages eller 3 ugers
mellemrum.
Til eksamen opgives:
Clausen og Elansen, Dansk læsebog for realklassen:
s. 7—30, 37—40, 76—79, 93—130, 150—175, 178—187,
195—209. Holberg, Den politiske Kandestøber. Oeh
lenschläger, Hakon Jarl.
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Historie. Blomberg og Hæstrup, Nordens historie for
realklassen: s. 5—50. Kretzschmer og Lindhardt Han
sen, Samfundslære for realklassen: kap. I, III, V, VII,
samt §§ 64, 65, 66.
Til eksamen opgives det læste.
Geografi.
sen.

Hellner og Humlum, Geografi for realklas

Naturhistorie.
sen.

Bechman-Jensen, Biologi for realklas

Fysik. Sundorph, Fysik for realklassen II: Elektrotek
nik; III: Himmellegemerne.
Regning og Matematik. C. C. Andersen og Damgaard
Sørensen, Regning og aritmetik for realklassen.

Engelsk. I. Brøgger-Jensen og D. Frødin, Engelsk
læsebog: s. 8—14, 20—37, 58—88, 147—160. Askgaard
og Nørregaard, Engelske stiløvelser for mellemskolen
og realklassen I. Lund-Bredsdorffs grammatik. Hjemmestil hver uge og ca. 30 skolestile.
Til eksamen opgives alt det læste.
Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk
IV for realklassen (3. oplag): stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14,
23, 27, 30, 34, 35, 41. Grammatik og stiløvelse efter
den tilsvarende øvebog.
Til eksamen opgives:
Læsebogen: alt det læste.

Fransk. Bruun og Roskjær, Fransk for begyndere: s. 1
—68, 75—83, 86—88, 92—100. Erik Bruun, Fransk
grammatik for realklassen.
Til eksamen opgives:
Læsebogen: s. 51—68, 75—83, 86—88, 92—100.
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I. gymnasieklasse
(ny-spr. og mat.-nat. a og b).

Religion, ny-spr. og mat.-nat. a og b: Vor Bibel, dens
historie og tekster. Udvalgte tekster fra Det gamle
Testamente. Nogle fremmede religioner.

Dansk, nyspr.: Svend Norrild, Dansk litteraturhistorie:
forfra til Romantikken; Holberg, Erasmus Montanus;
Wessel, Kærlighed uden strømper; Poul Møller, En
dansk students eventyr. Falkenstjerne, Håndbog i
dansk litteratur I (5. udg.): s. 12—17, 24—26, 26—30,
30—32, 32—37, 37—40, 46—70, 86—92, 94—97, 98—
102, 103—111, 113—115, 120—122, 131—137, 155—
159, 189—190, 194—198, 216, 218—220, 230—231, 240,
251—253, 272—275. — Agerskov, Nørregaard og Roikjer, Svensk læsebog (10. udg.): s. 64—76, 92—98, 110
—117, 122, 124—127. Oxenvad, Vort sprog I (3. udg.):
Lydlære og formlære med tilhørende sprogprøver
efter Vort sprog II. Stil hver 3. uge.

mat.-nat. a: Svend Norrild, Dansk litteraturhistorie:
forfra—Ewald. En dansk students eventyr. Erasmus
Montanus. Kærlighed uden strømper. Kaj Munk,
Ordet. Borup Jensen og Falkenstjerne I (6. udg.): s.
5—17, 26—30, 34—37, 46—78, 86—92, 94—96, 9&—104,
108—15, 131—33, 135—37, 156—59, 161—65, 168—75,
189—90, 194—98, 214—21, 251—53. Oxenvad I: Lyd
lære, formlære (med prøver efter II). Agerskov,
Nørregaard og Roikjer, Svensk læsebog: s. 64—78,
87—98, 100—106, 110—17, 127—28, 160—64, 166—70,
189—94. Stil hver 3die uge.
mat.-nat. b: Svend Norrild, Dansk litteraturhistorie:
forfra til Oehlenschläger. Erasmus Montanus. Kærlig
hed uden strømper. Kaj Munk, Ordet. Borup Jensen
og Falkenstjerne, Håndbog i dansk litteratur I (6.
udg.): s. 24—26, 30—34, 37—40, 46—70, 71—75, 85,
90—92, 94—97, 98—102, 103—04, 111—15, 133—37, 138
—42, 155—59, 168—72, 194—98, 215—17, 218—21, 230
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—31, 239—46, 251—53, 263—65, 268—69, 272—75.
Agerskov, Nørregaard og Roikjer, Svensk læsebog
(10. udg.): s. 92—98, 100—107, 136—42, 144—50, 166—
70, 185—89. Oxenvad, Vort sprog I (3. udg.): Lydlære
og lydhistorie, betydningslære, ordforråd og orddan
nelseslære med tilhørende sprogprøver. Stil hver
3. uge.

Historie, ny-spr. og mat.-nat. a og b: P. Munch, Ver
denshistorie I og II. Maria Nielsen, Nordens historie
I: forfra til 1241.
Oldtidskundskab, ny-spr. og mat.-nat. a og b: Homer,
Iliaden I, VI; Odysseen V, VI. Sofokles, Antigone.
Gudelæren efter Sechers mytologi.
Naturkundskab, ny-spr.: Johs. Reumert og Carl Tscherning, Geografi med naturlære for det sproglige gym
nasium: s. 1—92.
mat.-nat. a og b: Hellner og Humlum, Geografi for
det matematiske gymnasium.
Fysik, mat-nat. a og b: Sundorph, Varmelære for gym
nasiet. Sundorph, Lyslære for gymnasiet. Orientering
på himmelkuglen. 18 fysiske øvelser.

Kemi, mat.-nat. a og b: K. Kobberø, Kemi for mat.-nat.
gymnasium: s. 1—72.

Matematik, ny-spr..- Jacob Jensen, Matematik for de
sproglige gymnasielinier: s. 7—49.

mat.-nat. a og b: Juul og Rønnau: Lærebog i matema
tik I.

Engelsk, ny-spr.: Bolbjerg og Brøgger-Jensen, An Ang
lo-American Reader: s. 1—33, 131—41, 206—22. Sherriff, Journey’s End. Eng. f. gymn. nr. 7: s. 4—10, 20,
23, 37—41, 48, 53—57, 59, 62. Ad. Hansen, Engelske
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stiløvelser: stk. 1—78. Knud Herløv, Engelsk gram
matik. Sig. Alving og O. Brøndum, Engelske syno
nymer og præpositioner. En ugentlig stil, heraf ca.
2/5 skolestile.
mat-nat. a: Bolbjerg og Brøgger-Jensen, An AngloAmerican Reader: s. 1—115, 125—131.
mat-nat. b: Samme bog: s. 1—111, 206—223.
Tysk, ny-spr.: Ring Hansen und Stærmose, Kulturge
schichtliche Lesestücke: Nr. 29. Thomas Mann, Bud
denbrooks: ca. 100 sider. Gad, Moderne tyske novel
ler (1945): s. 85—137. Gad og Moe, Tyske stiløvelser
for gymnasiet
ordliste og Sigtryggsson, Kurzge
fasste deutsche Grammatik für die dänische höhere
Schule er benyttet. En ugentlig stil.

mat-naf. a: S. Sigtryggsson, Tyske læsestykker fol
det matematiske gymnasium (3. udg.): stk. 1—8, 10,
11, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 25. Gad, Moderne tyske no
veller: s. 120—137.

mat-nat. b: S. Sigtryggsson: Tyske læsestykker for
det matematiske gymnasium (1. udg.): s. 7—-18, 21—
29, 47—72. Gad, Moderne tyske noveller (1945): s.
120—38.

Fransk, n.-spr. og mat-nat. a: Bruun og Roskjær,
Fransk for begyndere: s. 6—69. Flovedpunkter af den
elementære grammatik, samt de mest almindelige
uregelmæssige verber.
mat-nat. b: Samme læsebog: s. 1—69. N. Chr. Niel
sen, Fransk skolegrammatik: Flovedpunkter af den
elementære grammatik samt de mest almindelige
uregelmæssige verber.

Latin, ny-spr.: L. Høeg, Cæsar og andre forfattere:
s. 16—52. Kragelund, Latinsk sproglære: Formlæren.
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II.

gymnasieklasse

(ny-spr. og mat-nat.).
Religion, ny-spr. og mat-nat.: De vigtigste fremmede
religioner. Træk af missionshistorien. Det 19de århun
dredes kirkehistorie: Rationalismen. Grundtvig.

Dansk, ny-spr.: Georg Christensen, Litteraturhistorie
for gymnasiet: Fra Oehlenschläger til Brandes. Skt.
Hans Aftenspil. En landsbydegns dagbog. Den gamle
præst. Karl Mortensen, Litteraturudvalg for gym
nasiet V: s. 1—3, 45—46, 46—48, 51—53, 57—60, 61—■
62, 63—64, 65—71, 90—93, 94—95, 97—100, 101—106,
108—111, 112—113, 118—135. Oxenvad, Vort sprog I
(2. udg.): Formlære, dialekter, skriftsprog og tale
sprog, stilarter med tilhørende sprogprøver. Ager
skov, Nørregaard og Roikjer, Svensk læsebog: s. 10—
16. Falbe Hansen og Thyregod, Svenske forfattere: s.
203—204, 366—68. Stil hver 3die uge.
mat-nat.: Svend Norrild, Dansk litteraturhistorie:
fra Romantikken til Realismen. Oehlenschläger, Sankt
Hansaftenspil. Blicher, En landsbydegns dagbog. Et
udvalg af H. C. Andersens eventyr. Falkenstjerne og
Borup Jensen, Håndbog i dansk litteratur I (6. udg.):
s. 276—80, 284—92, 296—99, 316—18, 333—36, 343—45,
351—52, 356—61, 363—65, 375—76; II (5. udg.): s. 2—5,
14—15, 19—22, 33—34, 37—38, 59—63, 68—69, 115, 126
—28, 131—34, 138—49, 154—57, 162, 168—80, 186, 199
—204, 207—11, 282—307, 315—16, 319—20, 328—34.
Agerskov og Nørregaard, Svensk læsebog (10. udg.):
s. 110—17, 150—57, 166—70, 175—78, 185—89. Oxen
vad, Vort sprog I (3. udg.): Formlæren til arter af
sætninger. Betydningslære. Ordforråd. Orddannelse.
Dialekter. Stil hver 3die uge.

Historie, ny-spr. og mat-nat.: P. Munch, Verdenshisto
rie: fra 1500 til 1814. Maria Nielsen, Nordens historie:
fra vikingetiden til 1814. Maria Nielsen og A.

30
Schiødte, Historiske læsestykker: s. 37—43, 111—22.
Th. A. Müller: Frederik den Store.

Oldtidskundskab, ny-spr.: Euripides: Medeia. Herodot:
Kong Kroisos. Kunsthistorie efter Bundgaard: Den
græske kunsts historie og Bruhn og Hjortsø: Klassisk
kunst.
mat.-nat.: Som ny-spr., dog kunsthistorie efter Secher:
Græsk-romersk kunsthistorie og Luckenbachs atlas.
Naturkundskab, ny-spr.: Reumert og Tscherning, Geo
grafi, med naturlære: s. 67—252. Fysik og kemi repete
ret efter samme bog: s. 1—62.
Til eksamen opgives ikke: s. 117—123, 170—173, 192
—195, 229—239, 247—ud.

mat.-nat.: Hellner og Humlum, Geografi for det ma
tematiske gymnasium.
Til eksamen opgives: Erhvervsgeografi, undtagen ny
delsesplanter, træ, dyriske produkter, metaller og
salte. Geologi for gymnasiet, undtagen oversigt over
de geologiske tidsafsnit.

Fysik, mat.-nat.: Sundorph, Mekanisk fysik: forfra til
ligevægt i vædsker. Sundorph, magnetisme og elek
tricitet: forfra til vekselstrøm. 12 fysiske øvelser.
Kemi, mat-nat.: K. Kobberø, Kemi f. mat.-nat. gymn.:
s. 72—116, 170—194.

Matematik, ny-spr.: Poul Mogensen, Matematik for de
sproglige linier: s. 67—bogen ud. Eksamenspensum
repeteret.
Til eksamen opgives: § 1—13, § 7—12 (til jævn be
vægelse), § 14—15, § 25—38.
mat-nat.: Juul og Rønnau, Lærebog i matematik II:
til hyperblen 4- bevægelseslæren.
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Engelsk, ny-spr.: Engelsk læsning for gymnasiet I, VI:
s. 139—79. George Orwell: The English People. Ho
ward Spring: Fame is the Spur I, Ch. 1—2. Samme
bog I s. 56—268 er læst som selvstændigt værk. Eng.
læsning for gymnasiet V. Knud Herløv, Engelsk
grammatik. Alving og Brøndum, Engelske synonymer
og præpositioner. Eksamensstile. En ugentlig stil,
skiftevis på skolen og hjemme.
mat.-nat.: Bolbjerg og Brøgger-Jensen, An AngloAmerican Reader: s. 115—131, 151—165, 173—193,
206—222, 230—247. K. V. Olsen, English Science
Reader: s. 7—70, 100—120.
Tysk, ny-spr.: Schiller, Wilhelm Tell I—IV Akt. Oster
gaard, Tyske digte (4de udg.): Goethe, Nr. 1, 2, 3,
5; Schiller, nr. 2, 3. Ring Flansen und Stærmose, Kul
turgeschichtliche Lesestücke: nr. 14, 15, 17. Højberg
Christensen und Sigtryggsson, Goethe Auswahl: s. 7
—13, 18—24, 33—45. Gad og Moe, Tyske stiløvelser
for gymnasiet
ordliste, og Sigtryggsson, Kurzge
fasste deutsche Grammatik er benyttet. En ugentlig
stil, skiftevis skole- og hjemmestil.
mat.-nat.: Gad, Moderne tyske noveller (3. samling):
s. 85—137.
Fransk, ny-spr.: Bruun og Roskjær, Fransk for begyn
dere: s. 75—bogen ud. Henrik Madsen, Moderne fran
ske forfattere: s. 10—28, 52—76. Bruun og Roskjær,
La France occupée et délivrée: s. 1—92. Sten og
Hyllested: Fransk grammatik.
mat.-nat.: Bruun og Roskjær, Fransk for begyndere:
s. 75—bogen ud. Bruun og Roskjær, La France occu
pée et délivrée: s. 1—92. Henrik Madsen, Moderne
franske forfattere: s. 10—28, 52—76. N. Chr. Nielsen,
Fransk skolegrammatik.

Latin, ny-spr.: L. Høeg, Cæsar og andre forfattere: s.
34—76. L. Høeg, Ciceros taler: s. 9—28, 51—56.
Kragelund, Latinsk sproglære: Syntaksen.
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III. gymnasieklasse
(ny-spr. og mat.-nat.).
Religion, ny-spr. og mat.-nat.: Gennemgang af dansk
kirkehistorie: Kierkegaard, Indre Mission og udvik
lingen op til vor egen tid.

Dansk, ny-spr.: Svend Norrild, Dansk litteraturhisto
rie: fra Goldschmidt—ud. Bang, Ved vejen. Ibsen,
Et dukkehjem. Jacob Knudsen, Den gamle præst.
Falkenstjerne og Borup Jensen II (5. udg.): s. 282—
307, 315—17, 329—334; III (4. udg.): s. 11—16, 19—26,
40—41, 42, 45—46, 90—95. 118—21, 122—23, 123—26,
128—29, 131—38, 149—51, 155, 188—94, 199—204, 212
—16, 218—21, 228—35, 243, 245, 263—65, 266—70,
275—81, 299—300, 304—11, 319—20, 335—38. K.
Togeby, Moderne digte: s. 73—76, 139—44. Oxenvad,
Vort sprog (2. udg.): s. 98—ud (m. tilhørende tekst
prøver). Agerskov og Nørregaard, Svensk læsebog
(6. udg.): s. 80—85, 118—25, 148—54. 1 stil om måne
den.
mat.-nat.: Svend Norrild, Dansk litteraturhistorie:
fra Brandes—ud. Herman Bang, Ved vejen. Ibsen,
Vildanden. I. P. Jacobsen, Mogens; Fru Fønss. Fal
kenstjerne og Borup Jensen, Flåndbog i dansk littera
tur III (5. udg.): s. 1—16, 40—42, 44—46, 48—49, 90—
95, 118—122, 122—123, 123—124, 128—129, 131—134,
138—139, 146, 148, 152—154, 155, 158—159, 193—198,
210—213, 233—241, 246—247. Agerskov og Nørre
gaard, Svensk læsebog (4. udg.): s. 95—103. Oxenvad,
Vort sprog I (2. udg.): Stilarter. Det danske sprogs
slægtskabsforhold og område, med tilhørende sprog
prøver efter Vort sprog II. 1 stil om måneden.
Til eksamen opgives:
ny-spr.: Litteraturhistorie: Svend Norrild, Dansk
litteraturhistorie: fra Holberg—ud (med enkelte over
springelser). Hovedværker: Oehlenschläger, St. Hans
Aftenspil; Bang, Ved vejen; Ibsen, Et dukkehjem.
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Litteraturprøver: Falkenstjerne og Borup Jensen,
Håndbog i dansk litteratur I (6. udg.): s. 5—8, 27—30,
86—90, 168—72, 214—15, 216, 230—31, 305—08, 276—
80, 356—57, 376. II (5. udg.): s. 2, 4—5, 16—17, 37—40,
73—84, 154, 171—73, 215—22. III (4. udg.): s. 19—22,
40—41, 42, 90—93, 124—26, 131—34, 229—35, 262—63,
264—65, 266—70, 275—79, 319—20. Kn. Togeby, Mo
derne digte: s. 73—76, 139—44. Sprogligt: Oxenvad,
Vort sprog I (2. udg.).
mat.-nat.: Litteraturhistorie: Svend Norrild, Dansk
litteraturhistorie: fra Holberg—ud (med enkelte over
springelser). Hovedværker: Erasmus Montanus. Den
gamle præst. Vildanden. Litteraturlæsning: Falken
stjerne og Borup Jensen, Håndbog i dansk litteratur I
(6. udg.): s. 37—40, 86—90, 104—107, 243—246, 276—
278, 305—308, 375—376; II (5. udg.): s. 16—17, 59—63,
96—110, 140—144, 154—157, 171—173, 174—178, 223—
230; III (5. udg.): s. 40—41, 90—93, 110—112, 138—139,
210—-213, 233—241. Togeby, Moderne norske og dan
ske digte: s. 76—80. Arne Olsen, Moderne noveller og
skizzer: s. 75—97. Sprogligt: Oxenvad, Vort sprog I
(2. udg.).

Historie, ny-spr. og mat.-nat.: P. Munch, Verdenshisto
rie: IV A og B. Maria Nielsen, Nordens historie: fra
1814—bogen ud. Kretzschmer og Lindhardt Hansen,
Samfundslære for gymnasiet med overspringelse af
læsestof.
Til eksamen opgives:
ny-spr.: Verdenshistorie 1500—1713, 1878—1939. Nor
den 1523—1814, 1901—39. Samfundslære: kap. I, II,
IV, VI, VII, VIII. Speciale: Helsingør.
mat.-nat.: Verdenshistorie, Nordens historie og sam
fundslære som ny-spr. Speciale: Nationalmuseets
middelaldersamling.
Oldtidskundskab, ny-spr. og mat.-nat.: Hartvig Frisch,
Sokrates’s domfældelse og død. Repetition.
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Til eksamen opgives:
ny-spr. og mat.-nat.: Iliaden I, VI i Kragelunds udg.
Sofokles, Antigone (overs, af Thor Lange). Herodots
historie (overs, af Hude), hf. III: s. 12—36. Hartvig
Frisch, Sokrates’s domfældelse og død: Forsvarstalen.
Kunsthistorie.

Naturkundskab. ny-spr. og mat.-nat.: Simonsen, Bio
logi. Krogh, Menneskets fysiologi.
Til eksamen opgives ikke: I Biologi: Økologi. I Fy
siologi: Bevægelsesfysiologi, Centrernes fordeling og
afsnittet ud, følesans, orienteringssanserne, lugtesans
og smagssans, samt fra s. 115—118 og fra s. 127 og
bogen ud.
Fysik, mat.-nat.: Sundorph, Mekanisk fysik: fra lige
vægt i vædsker—bogen ud. Sundorph, Magnetisme
og elektricitet: fra elektrolyse—Bogen ud. Barmwater, Grundtræk af astronomien (med udeladelser).
6 fysiske øvelser. Det til eksamen opgivne pensum
repeteret.

Til eksamen opgives:
Sundorph, Varmelære (6. udg.): s. 14—-27, 49—52. Me
kanisk fysik (6. udg.): s. 17—52. Lyslære (6. udg.):
s. 22—46. Elektricitetslære (7. udg.): s. 39—53, 68—76,
87—92, 107—113, 133—173. Barmwater, Grundtræk af
astronomien (6. udg.): s. 5—18, 25—35, 43—51, 100—
101.
Af de udførte øvelser opgives:
Isens smeltevarme. Lufttermometret. Vands damp
tryk. Boyle Mariottes lov. Samlelinser. Goniometer.
Gitterforsøg. Wheatstone’s bro. Joule’s lov. Elektro
magnetisk vægt. Kundt’s rør. Faldmaskiner. Faldende
plade og roterende skive. Kasteparablen. Stjernekort.

Kemi, mat.-nat.: Kobberø, Kemi for gymnasiet: Fra
Amfotere stoffer til Organisk kemi.
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Til eksamen opgives:
Kobberø, Kemi for gymnasiet: s. 38—60, 62—67, 70—
94, 102—108, 112—115, 129—132, 171—187.
Matematik, mat.-nat.: Juul og Rønnau, Lærebog i ma
tematik III. Eksamenspensum repeteret.

Til eksamen opgives:
Efter anordning af 9ende marts 1935, stk. B: Stk.
5, 6, 9, 10, 11, 12, med unders, af y = ex og y = 1.x,
13, 17 (cirkelbundter undtaget), 18, 25, 34, 36, 37, 38.
Engelsk, ny-spr.: Shakespeare, Julius Cæsar (v. Skovgaard). Skovgaard, A Modern Historical Reader: s.
17—56, 66—79, 84—90, 104—27. Engelske forfattere
for Gymnasiet nr. 7 (rev. ed.): s. 80—82, 83—104,
123—125. Kindt Jensen, Engelske stiløvelser. Bodel
sen, The Government and Institutions of England.
Adolf Elansen, Engelsk litteraturhistorie. Eksamens
stile er brugt mundtligt og skriftligt, en ugentlig stil,
skiftevis på skolen og hjemme.

Til eksamen opgives:
Julius Cæsar: Act II. Engelske forfattere for gym
nasiet nr. 7: s. 51—56, 73—-77, 85—97, 123—125. The
Dickens Reader: s. 74™—88. Rebecca Sharp: s. 31—46.
Galsworthy: Justice, Act I (Tauch, ed.). A Modern
Historical Reader: s. 104—123.
Tysk, ny-spr.: Lessing, Nathan der Weise: I, III, V
sidste scene. Goethe, Faust I: Zueignung, Prolog im
Himmel, Paktszene (v. 1530—1867), Gretchentragödie
(-4- Wald und Høhle, Walpurgisnacht, Walpurgis
nachttraum). Østergaard, Tyske digte (4. udg.): I: 24,
25, 26, 27. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschicht
liche Lesestücke: nr. 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25,
28, 30, 31, 32. Gad og Moe: Tyske stiløvelser for gym
nasiet -j- ordliste, og Sigtryggsson, Kurzgefasste deut
sche Grammatik er benyttet. En ugentlig stil, skifte
vis på skolen og hjemme.
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Til eksamen opgives:
Faust I: v. 243—353, v. 2605—2864, v. 3414—3586.
Goethe Auswahl: s. 1O1S—1313, s. 4112—45. Wilh. Tell:
I 1—2; IV 3. Østergaard, Tyske digte (4, udg.): I 1—4,
24—26; II 2—3. Nathan der Weise: I 1—2; III 7. Ring
Flansen og Stærmose, Kulturgeschichtliche Lese
stücke: nr. 5, 13, 15, 28, 32.
Fransk, ny-spr.: Henriques og Willemoes, Fransk litte
ratur i udvalg: s. 46—57, 87—108, 132—186, 190—196,
231—271. Willer og Mogensen, Marianne: s. 15—69.
N. Chr. Nielsen, Fransk skolegrammatik og Erik
Bruun, Fransk øvehefte for gymnasiet er benyttet.

mat.-nat.: Jung, Fransk læsebog: s. 104—ud. Henri
ques og Willemoes, Fransk litteratur i udvalg: s. 87—
108, 19Ö—196, 231—271. Tage Brüel, Moderne franske
skribenter IV: s. 1—-74. Grammatik som i ny-spr.

Latin, ny-spr.: L. Høeg, Ciceros taler: s. 51—74, 86—894,
9313_9423; 9632_9829; 105=8_ 1102=, 11610—11723.
Til eksamen opgives:
L. Høeg, Cæsar og andre forfattere (2. udg.): s. 3°—
1522, 6011—-7234. L. Fløeg, Ciceros taler (2. udg.): s. 5
•—26. Kragelunds grammatik.

Forældrene indbydes venligst til at besøge skolen
i eksamenstiden og overvære eksaminationerne.
Aagot Lading.
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ORDENSREGLER
1) Eleverne skal møde præcis til timer og morgensang.
2) Eleverne skal opholde sig i skolegården i frikvartererne,
med mindre de har særlig tilladelse til at være inde.
3) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
4) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i al
mindelighed kun sygdom. Eleven skal altid medbringe
skriftlig meddelelse om, hvad hun har fejlet, og om fra
værelsens varighed, første dag hun igen er i skole. Efter
smitsomme sygdomme fordres lægeattest for smittefrihed.
5) Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan rektor
give en elev lov til at forsømme en enkelt dag efter skrift
lig anmodning fra hjemmet senest dagen før. Anmodnin
ger om fritagelse samme dag vil i almindelighed blive af
slået (lægebesøg undtaget).
6) Eleverne må ikke lade penge ligge i overtøj eller pulte.
7) Indsamling af penge blandt eleverne til gaver eller formål
af hvilken som helst art, samt klasse-traktementer, må
ikke finde sted uden rektors tilladelse.
8) Forsætlig beskadigelse af skolens materiel vil medføre er
statningspligt.
Skolen udleverer de nødvendige lærebøger til låns til ele
verne. Elever i gymnasieklasserne betaler herfor en årlig afgift
af 24 kr., elever i realklassen en årlig afgift af 12 kr. Eleverne
må altid holde bøgerne forsynet med helt omslag med tydeligt
navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted.

Konfirmationsforberedelsen bedes så vidt muligt henlagt til
3die mellemskoleklasse.
I eksamensafgift betales for mellemskoleeksamen 8 kr., for
realeksamen 16 kr. og for studentereksamen 24 kr.
GYMN ASIEFORENINGEN
Efter længe at have talt om det har vi nu fået startet en
gymnasieforening. Foreningens bestyrelse har 5 medlemmer:
en elev fra hver af I og II g’erne.
Vi har haft 4 møder: Tirsdag d. 14. november kom biskop
Erik Jensen og indledede en diskussion om: »Hvad kan den
enkelte gøre for freden?« Torsdag d. 7. december indledede
en af skolens elever en diskussion om: »Ungdom og moral.«
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Mandag d. 18. december var dér underholdning: en film og
oplæsning af skuespiller Kaj Holm. Onsdag d. 14. februar
talte redaktør Leif Gundel om: »Kommunisme og kampen
for freden«; foredraget blev efterfulgt af livlig diskussion. Vi
håber at få en litterær aften endnu i år.
Karen Bartholdy.
Af skolebladet »Rysenstceneren« er der i årets løb udkom
met 4 numre, redigeret af elever fra gymnasiet.

I en stilckonkurrence udskrevet af Kvindernes internationale
Liga for Fred og Frihed over emnet: Hvad gøres der nu for
at fremme forståelse mellem folkene, og hvor synes du, man
særlig skal sætte ind? vandt Grethe Bülow-Olsen, I gs, 2. præ
mie.
RYSENSTEENERSAMFUNDET
Rysensteenersamfundet har som formål at bevare og ud
vikle sammenholdet mellem dem, der som forhenværende
elever eller som lærere er knyttet til Rysensteen Gymnasium.
Til fremme for dette formål virker Rysensteenersamfundet
først og fremmest ved arrangement af sammenkomster, ved
hvilke foredragsholdere og talere almindeligvis er rysensteenere, der beretter om oplevelser og erfaringer fra studietid,
erhverv eller rejser. Efter foredraget afsluttes aftenen med
selskabeligt samvær.
Rysensteenersamfundet har i det forløbne år afholdt føl
gende møder:
11. oktober 1950. Rusfest for årets studenter og realister.
Rektor Aagot Lading fortalte om den nyligt udarbejdede
statistik over, hvad skolens studenter 1919—49 har uddannet
sig i. Derefter var der musikalsk underholdning ved fire med
lemmer.
7. februar 1951. Generalforsamling. Derefter foredrag af
lektor Skovgaard om Winston Churchill.
Formand for Rysensteenersamfundet: fru Marie Moustgaard,
Hasselvej 20, Vanløse. Tlf. Damsø 6432.
Foreningens kontingent er 3 kr. årligt, hvoraf en del går
til at støtte skolens sommerhus.
Indmeldelse i Rysensteenersamfundet modtages af forman
den.

Det nye skoleår begynder mandag d. 13. august 1951
kl. 10.

Skolens første sommerhus ved Vemmetofte strand.

RYSENSTEEN GYMNASIUMS SOMMERHUS
1926—1951
Den 17. marts var det 25 år siden, institutionen Rysensteen Gymnasiums Sommerhus oprettedes på initia
tiv af rektor Maria Nielsen. Den første sommer (1926)
tilbragte skolens gymnasiaster og studenter i et idyllisk
skovløberhus ved Vemmetofte strand. 1927 var vi første
gang i Hornsherred, 1928—33 atter i Østsjælland i en
friskole i Lund (mellem Rødvig og Fakse Ladeplads).
I juli 1934 indviedes huset ved Isefjorden nær Kulhus.
Det blev bygget, hovedsagelig for penge samlet til en
mindefond for Maria Nielsen, af en Rysensteen stu
dent, arkitekt Rigmor Andersen.
I de 25 år, institutionen har bestået, har den givet
ferieophold til ca. 1600 gymnasiaster, realister og stu
denter fra skolen. Den, som mere end nogen anden har
ofret tid, omhu og kræfter på at opretholde sommer
huset, er rektor Anne Marie Bo. Det har krævet mere
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af hende, end ret mange ved, og hun fortjener en varm
tak fra alle, som har nydt godt af huset gennem de
mange år.
I sommeren 1950 var der 48 beboere, 32 gymnasia
ster, 1 realist, 19 nye og 6 ældre studenter. I efterårs
ferien 1950 og påske- og pinseferierne 1951 har huset
også været besøgt. Der betales i sommerferien 2,50 kr.
pr. dag, men der gives hele og halve fripladser.
Institutionen Rysensteen Gymnasiums Sommerhus
ledes af en bestyrelse efter folgende love:
1) »Rysensteen Gymnasiums Sommerhus« er en insti
tution, hvis formål er at skaffe landophold til elever
fra Rysensteen Gymnasium, i ferien til nuværende,
uden for ferien til forhenværende elever.
2) Institutionen ledes af en bestyrelse, som består af
skolens rektor som formand, to medlemmer valgt
blandt forældrekredsen, 2 blandt medlemmer af Rysensteener-Samfundet og 2 blandt skolens lærere.
Bestyrelsen supplerer sig selv ved eventuel afgang.
3) Rektors underskrift forpligter institutionen.

Forældrerådet på besøg i sommerhuset.

