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



SKOLEN består af 1.—4. mellemskoleklasse, real
klasse og I—III gymnasieklasse (ny-sproglig og 

matematisk-naturvidenskabelig retning). Den 1ste sep
tember 1953 havde den 392 elever.

★

Skolenævnet — valgt i henhold til lov af 1949 om 
det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn — har i 
1953-54 bestået 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), Axelhøj 66, 
Rødovre, Vanløse.

Rektor og 2 af lærerrådet valgte repræsentanter, ad
junkt K. Blemsted og lektor Vibeke Westerkjær, del
tager i nævnets møder uden stemmeret.

★

Forældrene indbydes venligst til at besøge skolen i 
eksamenstiden og overvære eksaminationerne.

Aagot Lading.



4

LEKTOR JES SKOVGAARD

Den 15. april fyldte lektor Skovgaard 70, og med ud
gangen af dette skoleår forlader han Rysensteen Gymna
sium, som han har været knyttet til siden 1920. Før den 
tid var han i nogle år docent ved Københavns Universi
tet, og interessen for videnskab og studier slap han aldrig. 
Med den og hele sin fine faglige udrustning stillede han 
sig i den højere skoles tjeneste som lærer og censor, med
lem af opgavekommissionen og udgiver af tekster til 
skolebrug. Tekstvalget er karakteristisk for ham, bl. a. 
Galsworthys Loyalties, Masters’ Spoon River Anthology 
(hvormed han før den anden verdenskrig indførte et cen
tralt amerikansk værk i gymnasiets engelskundervisning) 
og A Modern Historical Reader (Churchill!).

Lektor Skovgaards sjældent smukke lærergerning har 
været præget af andet end hans store faglige dygtighed. 
Som præstesøn og i det hele gennem frændskab nær for
bundet med gode navne inden for den danske kirke, hvis 
tro og livsform han også personlig føler sig inderligt og 
aktivt knyttet til, som gammel soraner med et varmt for
hold til den nationale tradition i den danske skole og 
selv til enhver tid virksom for danskhedens sag i grænse
landet, har han haft rigdomme at øse af, som gjorde, at 
hans undervisning i engelsk og latin gav mere end solide 
kundskaber i fremmede sprog. Den blev uvilkårligt også 
en indførelse i vor danske kulturarv.

Alment opdragende har lektor Skovgaards undervis
ning altid virket i kraft af den store flid, han lagde i sin 
forberedelse, og det inciterende tempo, han derfor kunne 
holde i sine timer, så der nåedes utrolig meget i retning 
af grundighed, præcision og indtrængende fordybelse. 
Utrættelig omhu har han også vist som klasselærer og i 
inspektionsopgaver, der for ham aldrig syntes at være en 
besværlig pligt, men kun endnu en mulighed for at vej
lede de unge piger, som han har omfattet med en så 
varm menneskelig interesse, og af hvem han til gengæld 
har været i en sjælden grad respekteret og afholdt.

For sine yngre kolleger har lektor Skovgaard betydet 
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meget ved sin fine humanistiske personlighed, sit eksempel 
på loyalitet og pligttroskab og sin taknemmelige glæde 
over arbejdet og skolelivet. Hvor meget har hans store be
skedenhed og en vis skyhed hos ham gjort det vanskeligt 
for os nogensinde at få sagt ham. Men en varm tak for 
de mange år og gode fremtidsønsker fra Rysensteens 
lærere og elever vil jeg bede ham tage imod, nu da han 
går ind i sit otium. " Aagot La(Ung

LEKTOR AXEL SCHOU

Dr. Schon nåede at holde 25 års jubilæum som lærer 
ved Rysensteen Gymnasium, før Københavns Universitet 
gjorde alvor af at knytte ham til sig som professor i 
geografi. Meddelelsen kom i sommerferien 1953, og den 
første skoledag derefter fik sit særlige præg ved professor 
Schous afskedstale til pigerne på Rysensteen.

Han talte om skolearbejdet som en leg, og for ham 
var det en leg at undervise i geografi og naturhistorie, bio
logi og fysik. Men hvilken leg! Kunstnerens, videnskabs
dyrkerens, sportsmandens og det tænksomme barns leg 
med fænomenerne i en stadig vekslen mellem inspiration 
og kombination, motion og kontemplation. Fornøjeligt 
gik det til i dr. Schous timer; og legende let og ube
sværet, ganske naturligt og med munter veloplagthed 
præsenteredes de smukke resultater ved eksamensbor
det. Den enorme flid, der lå bag, mærkede eleverne 
ikke. De tyngedes heller ikke af deres egen, men de var 
lærvillige nok; for de holdt af deres lærer for hans åbne 
sind og gode hjerte, hans frodige humør og smittende 
arbejdsglæde, hans kammeratlige væsen og forståelse for 
alt menneskeligt, alt det, som også har gjort ham til en 
enestående god kollega.

Men ud af hans intense bestræbelser for at gøre til
egnelsen let for sine elever, groede hans videnskab. Lejr
skolearbejdet ved de danske kyster førte til disputatsen 
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om det marine forland, behovet for anskuelighed i under
visningen til de berømte blokdiagrammer, til stadig smuk
kere, fagligt og teknisk mere fuldkomne vægkort, til det 
monumentale Atlas over Danmark. Det er en videnskab 
som altid har et praktisk — det vil sige et menneskeligt 
sigte, det er kulturgeografi med nationale og internatio
nale perspektiver.

Og så endte det da med, at Geodætisk Institut og Kø
benhavns Universitet tog dr. Schou fra os, først periode
vis, siden helt. Det var et tab for den højere skole, dog 
af dem, der giver igen med rente. Han vil uddanne nye 
lærere til den, og han vil også bl. a. gennem sine skole
atlas og andet undervisningsmateriel fortsat give impul
ser til geografiundervisningen. Men på Rysensteen savner 
vi ham. Han har ikke tid til at savne os. Men vi mærker 
på mange måder, at han ikke glemmer os. Og det er måske 
ikke helt forkert, hvis vi bilder os ind, at denne skole — 
ikke mindre end den fornemme læreanstalt, han nu tjener, 
har været en alma mater for ham. Interesseret og stolt har 
den i afgørende år iagttaget hans særlige form for leg, 
delt hans arbejdes glæder og skuffelser og fulgt ham, som 
den også i fremtiden vil gøre det, med varm sympati og 
gode ønsker.

Aagot Lading.
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EKSAMINER MAJ—JUNI 1953.
Til studentereksamen indstilledes 60 elever, 21 af ny

sproglig retning og 39 af matematisk-naturvidenskabelig 
retning. Alle elever bestod. De opnåede resultater var 
følgende:

n.-spr. datter af: eksamensresultat:
Kirsten Bertelsen viceskoleinspektør B. mg-y (13,08)
Grethe Bülow-Olsen gartner B.-O. mg (13,89)
Ruth Christensen malermester Chr. mg-y (13,20)
Ulla Hesselbjerg Christensen fuldmægtig H. Chr. mg (13,75)
Annalise Dühring tegner D. mg-y (13,49)
Bente Gimsing overlæge G. mg (13,94)
Lone Gundel redaktør G. mg (13,81)
Birthe Dinesen Hansen afd. gårdejer D. H. g + (12,84)
Majken Heinild afdelingslæge, 

dr. med. H. mg-y (13,47)
Ingrid Elisabeth Henriksen opmærker H. mg (13,69)
Annelise Jacobsen bankfuldmægtig J. mg + (14,26)
Else Marie Nitschke Jensen tapets.m. og dekorat. J. mg-y (13,27)
Ina Jensen smedemester J. g+ (12,97)
Kirsten Porup Jensen fabrikant J. mg-y (13,52)
Ellen Kjær civilingeniør K. mg (14,29)
Gudrun Knudsen murermester K. mg (13,76)
Kirsten Meinertz fuldmægtig i KTAS M. mg (13,86)
Bente Nielsen fru N. mg (14,16)
Birgit Pedersen viceskoleinsp.tr. fru P. mg + (14,48)
Vibeke Tychsen underdirektør T. mg-y (13,59)
Hanne Wegener restauratør W. mg (14,16)

m.-n. a. datter af: eksamensresultat:
Lis Andersen skoleinspektør A. ug-y (14,59)
Birgit Glasser Andresen afd. dir., cand, pharm. mg (14,00)
Lizzie Bundgaard-Hansen maskinarbejder B.-H. mg-y (13,24)
Esther Carlsen anlægsgartner C. mg + (14,25)
Kirsten Ellehammer skoleinspektør E. mg (13,79)
Erna Schack Eriksen landretssagf. Sch. E. mg-y (13,42)
Solveig Giese afd. hovmester G. g + (12,54)
Birthe Hartvigsen ekspeditionssekretær H. mg-y (13,40)
Elsebeth Iversen købmand I. mg (13,82)
Anni Janniche rådhusbetjent J. mg (13,83)
Kirsten Juhl fabrikant J. mg (14,09)
Ingelise Jørsløv afd. fabrikant J. mg + (14,25)
Kirsten Klewer fuldm. v. D.S.B. K. mg (13,72)
Kirsten Mygind Knudsen kommunelærer M. K. mg-y (13,43)
Karen Mønsted lektor, fru M. mg (13,73)
Bente-Kirsten Nielsen kommunelærer N. mg (13,82)

viceskoleinsp.tr
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Annelise Nilsson skræddermester N mg+ (14,22)
Bitten Clemens Pedersen kriminalbetjent Cl. P. mg (13,68)
Jytte Pedersen varmemester P. mg4- (13,03)
Kirsten Sjolte prof. v. landbohøjsk. S. mg 4- (13,24)
Birgit Sørensen afd. prokurist S. mg 4- (13,65)
Gerda Watson disponent W. mg 4- (13,21)

m.-n. b. datter a£: eksamensresultat:
Inge-Lise Arve fru A. mg (13,95)
Eva Bruun afd. grosserer B. mg+ (14,17)
Gerda Eis fru E. mg 4- (13,57)
Hanne Høegh Eriksen civilingeniør H. E. mg 4- (13,48)
Gudrun Flensmark res. kapellan F. mg 4- (13,29)
Hanne Højsted Hansen afd. gravør H. mg (13,87)
Inger Ravnholt Hansen trafikinspektør H. mg (14,01)
Anne Honoré vikar v. post og telegraf-

væsenet fru H. mg (13,95)
Birgit Jensen urmager J. mg 4- (13,23)
Inger Kjær-Pedersen postkontrollør K.-P. mg+ (14,23)
Ingrid Koggersbøl maskinmester K. ug 4- (14,58)
Lili Lynghave kriminaloverbetjent L. mg 4- (13,61)
Hanne Preisler Mathiesen vicekontorchef,

cand. jur. P. M. mg 4- (13,30)
Hanne Nilsson skræddermester N. mg (13,99)
Bente Rømer legetøjshandler R. mg+ (14,26)
Lis Thieme ingeniør T. mg 4- (13,08)

Til realeksamen indstilledes 24 elever, der bestod med
følgende resultat:

datter af: eksamensresultat:
Inge Andersen typograf A. mg4- (13,51)
Lis Bay-Christensen guldsm.mester B.-Chr. mg4- (13,17)
Else Bendtsen tjener B. mg + (14,18)
Kirsten Grønbek civilingeniør G. mg 4- (13,42)
Birgit Halby markør FI. mg (13,99)
Anne-Marie Hauge 
Birgitte Hessen

afd. havnearb. H. 
afd. fuldmægtig, 

cand. jur. H.

g +

mg4-

(12,89)

(13,36)
Kirsten Høybye fhv. lokomotivfyrb. H. mg4- (13,55)
Lisbeth Baht Høyers kontorass. fru B. H. mg4- (13,62)
Lis Jacobsen bogholder J. mg4- (13,06)
Ulla Schak Johansen repræsentant Sch. J. mg + (14,39)
Susanne Bruun Koppel 
Agnete Krag

kgl. koncertm. J. K. 
ekspeditionssekr. u.

Kbh. magistrat

mg4- 

mg

(13,41)

(14,11)
Bente Larsen skolebetjent L. mg4- (13,58)
Birthe Mackeprang købmand M. mg4- (13,49)
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Agnes Mibak
Ellen Ott Nielsen
Vibeke Nissen
Bente Palle
Edith Kaas Pedersen
Kirsten Persson
Anita Skogstrøm
Aase Styrmer
Ingrid Trollc-Christensen

manufakturhdl. M. 
fabrikant O. N. 
sognepræst N. 
grosserer P. 
værkfører P. 
fabrikant P. 
afd. befragter S. 
fuldmægtig S. 
bankfuldm. T.-Ch.

mg (13,98) 
mg4- (13,57) 
mg-> (13,56) 
mg (13,89) 
mg (13,80) 
mg-r- (13,63) 
mgH- (13,36) 
mg (14,00) 
mg (13,92)

Lis Bay-Christensen, der tog den skriftlige del af prøven i maj 
sammen med det øvrige hold, bestod den mundtlige del ved syge
eksamen i september.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 61 elever, som 
alle bestod. Af disse gik 28 ind i gymnasiet (16 i ny
sproglig, 12 i matematisk-naturvidenskabelig retning), 24 
gik ind i realklassen og 9 forlod skolen efter at have be
stået med følgende resultat:

datter af: eksamensresultat:
Hanne Christensen kontorchef Chr. mg 4- (13,26)
Birthe Hartmann tandlæge H. mg (13,91)
Kirsten Larsen tegner fru L. mgÆ (13,42)
Inger Mikkelsen bogholder M. mg + (14,19)
Johanne Preetzmann eivingeniør P. mgÆ (13,53)
Ulla Holmboe Rasmussen repræsentant R. mg (14,13)
Monique Roget afd. lærer R. mg + (14,28)
Hanne Birkholt Sørensen chauffør B. S. mg-^- (13,20)
Anne-Grethe Thing ingeniør T. g + (12,89)

PRÆMIER FOR FLID OG DYGTIGHED
tildeltes ved afslutningen d. 23. juni 1953 følgende elever:

Bente Gimsing, Annelise Jacobsen, Ellen Kjær, Birgit Pedersen, 
Hanne Wegener (III gns.); Lis Andersen, Esther Carlsen, Kirsten 
Juhl, Ingelise Jørsløv, Annelise Nilsson (III gma.); Inge-Lise Arve, 
Eva Bruun, Inger Ravnholt Hansen, Anne Honore, Ingrid Koggers
bøl, Hanne Nilsson, Bente Rømer (III gmb.); Karen Gyre, Ingrid 
Helslev, Karen Vibeke Mortensen (II gns.); Kirsten Larsen, Conny 
Madsen, Lissie Thording, Kirsten Trollegaard (II gmn.); Kirsten 
Frøde, Birte Pedersen (I gns.); Margith Andersen, Kirsten Erskov, 
Kirsten Gudmundsen, Ester Thøgersen (I gmn.); Else Bendtsen, 
Birgit Halby, Ulla Schak Johansen, Agnete Krag, Bente Larsen, 
Anes Mibak, Aase Styrmer (realklassen).
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Følgende udenlandske boggaver uddeltes således:
Fransk: Hanne Wegener, Illgns. Engelsk: Bente Gimsing, III gns. 

Tysk: Bente Nielsen, Gudrun Knudsen, III gns., Inger Kjær Peder
sen, III gmb. Foreningen »Norden«s boggaver: Ellen Ott-Nielsen, 
Bente Palle, realklassen.

Desuden uddelte rektor bogpræmier for særlig indsats i skolens 
fælles liv til: Lone Gundel, Kirsten Porup Jensen, Illgns., Kirsten 
Ellehammer, Karen Mønsted, III gma, Gudrun Flensmark, Birgit 
Jensen, III gmb.

ÅRETS BEGIVENHEDER
12. august begyndte det nye skoleår. Skolen samledes i 

gymnastiksalen, hvor rektor bød nye og gamle elever 
og lærere velkommen.

7. september: Foredrag og recitation for gymnasiet, 
realkl. og 4m af den engelske sceneinstruktør Michael 
Croft og hans elev John Stride: »Shakespeare and the 
Conditions of the Elizabethan Stage.«

24. september: Møde om aftenen på skolen for forældre 
til de nye elever i I g. Rektor indledede en drøftelse af 
problemerne ved overgangen til gymnasiet.

2.—7. november afholdtes forældreugen, hvor forældre 
havde lejlighed til at overvære skolens undervisning. 
I 37 timer var der besøg af forældre i klasserne. Den 
2. nov. holdtes aftenmøde for 1. mellems forældre, 73 
forældre deltog heri. Lektor Elisabeth Holm talte om 
håndarbejdsundervisningen og demonstrerede elev- og 
forevisningsarbejde. Den 5. nov. talte lektor Eva Holm 
Christensen om Matematik i skole og hjem og viste 
grafiske fremstillinger af forskellige opgavetyper. Sko
lelæge fru Franck talte om Skolelagens arbejde, og til 
sidst vistes en undervisningsfilm om olie. I dette møde 
deltog 279 forældre.

10. december, på nobeldagen, holdt rektor fru A. M. Bo 
foredrag for gymnasiet og realklassen om Albert 
Schweitzer.
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12. december fortsatte 4 ma traditionen fra tidligere år 
ved i timen fra 8—9 at vandre fra klasse til klasse og 
synge Luciaviser fra Värmland.

12. december var der aftenunderholdning og dans for 
gymnasiet og realklassen, arrangeret af elever fra III g.

21. december genoptog 4 mb den gamle tradition at op
føre en nissekomedie i gymnastiksalen for den øvrige 
skole.

22. december havde skolen juleafslutning. Salen var 
smukt pyntet med gran af 4 ma, og elever fra real
klassen opførte »Et julespil« af A. Arnholz og F. 
Viderø. Desuden sang et kor af elever under ledelse af 
hr. Dalsgaard.

5. januar talte den svenske lektor Ullstad om Strindberg 
for alle gymnasiets klasser.

20. januar talte den norske lektor B. S. Tranøy om Wer- 
geland for alle gymnasiets klasser.

30. —31. januar havde skolen sine tre årlige kabaretfore
stillinger i Østrigsgades Skoles Aula til fordel for Ry- 
seensteen Gymnasiums Sommerhus med assistance fra 
samtlige klasser.

21. marts møde om aftenen for forældre til eleverne i 3. 
og 4. mellem. 147 forældre deltog. Skolenævnets for
mand orienterede vedr. det kommende skolenævnsvalg. 
Lektor Brøgger-Jensen ledede mødet og gjorde sam
men med flere lærere rede for de problemer, elever i 
3. og 4. mellem står over for, når de skal vælge mel
lem de forskellige muligheder i skolen efter 4. mellem. 
Til slut viste lektor Aase Køie den farvefilm, hun og 
hendes mand optog i Colombia i 1952.

30. marts og 10. april havde skolen besøg af M. Schyd- 
lowski fra l’Institut Francais.

20.—25. april rejste 18 elever fra I g’erne under ledelse 
af adj. fru Schøbel Nielsen og hr. Dalsgaard på besøg 
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hos skolens venskabsskole Högre allmänna läroverket 
för flickor på Södermalm i Stockholm.

★

MUSEUMSBESØG O. LIGN.
1 ma: Thorvaldsens Museum (lekt. Gerda Nielsen).
1 mb: Glyptoteket (lekt. Gerda Nielsen). 

Thorvaldsens Museum (adj. Margr. Lomholt- 
Thomsen).

2 ma: Kunstakademiets jubilæumsudstl. (lektor V. We- 
sterkjær).

2 mb: Nationalmuseets I afd. (lekt. Gerda Nielsen). 
Nationalmuseets II afd. (adj. Else Barmer). 
Modelbyen i Tivoli (adj. Else Barmer). 
Byvandring (adj. Else Barmer).
Frilandsmuseet (adj. Else Barmer).

3ma + b: Demonstration af gas og elektricitet i belys
ningsvæsenet (skolekøkkenlærerinde fru Malmer).

Realklassen: Væksthusene i Botanisk Have (cand. mag. 
fru Larsson).
Glyptotekets franske samling (adj. Else Barmer).

I gs: Ordrupgårds franske samling (adj. Else Barmer). 
Kunstindustrimuseet, Ravenna-mosaikker (lekt. 
Elisabeth Holm).

II gs: Glyptotekets franske samling (adj. Else Barmer). 
Nationalmuseets I afd. (lekt. Gerda Nielsen).

II gmn: Leonardo da Vinci-udst. (adj. F. Hjerting). 
Folketinget (rektor).

III gs: Folketinget (rektor).
III gmn: Folketinget (adj. Elly Mogensen).

Ordrupgårds franske samling (adj. Else Barmer).
I—III gmn, I gs, realkl. og 4 ma og b har under ledelse 

af adj. Hjerting og flere lærere besøgt General 
Motors, hvor de beså fabrikken og så en film samt 
nogle fysiske forsøg til belysning af »Videnskab 
og fremskridt«.

III ns og mn: Fysiologiske demonstrationer på Rockefel- 
lerinstituttet (adj. J. Dehn-Jensen og adj. K. Blemsted).



13

LEJRSKOLE, EKSKURSIONER O. L.
15. —20. august var II gmn på lejrskole i Gudhjem på 

Bornholm under ledelse af adj. K. Blemsted og adj. 
Margr. Lomholt-Thomsen. Rektor besøgte lejrskolen. 
Udvalgte historiske emner og Bornholms geologi blev 
gennemgået.

10. —11. september var II gns. på geologisk-historisk eks
kursion til Ystad—Glimminghus—Lund—Malmø un
der ledelse af lekt. Gerda Nielsen, adj. K. Blemsted og 
adj. Elly Mogensen.

16. september var 4 mb på udflugt til Roskilde, Skibby, 
Jægerspris og Slangerup sammen med adj. Margr. Lom
holt-Thomsen og gymnastiklærerinde Lillemor Suhr.

17. november var II gmn på historisk ekskursion til Hel
singør med rektor.

31. marts var II gns på geologisk-historisk ekskursion til 
Gisselfeld, Bregentved, Holmegård, Holmegård glas
værk, Herlufmagle kirke, Herlufsholm, Næstved, Mo
genstrup ås, Præstø fjord, Fakseladeplads og Fakse 
under ledelse af adj. Else Barmer og adj. K. Blemsted.

Fem. søndage i efteråret var hold på 7—8 maleinteresse- 
rede elever på udflugt i Københavns omegn under 
ledelse af hr. Dalsgaard. Den samling farverige olie
billeder, som blev resultatet, var udstillet på skolen i 
forældreugen.

★
Ingrid Helslev, Illgns deltog 23. maj—10. juni 1953 efter 

indbydelse fra Det danske Selskab og Københavns 
skoledirektion i en rejse til England med ophold i Lon
don og i en international ungdomslejr i anledning af 
Elizabeth d. Li’s kroning.

I den kommende sommerferie rejser adj. F. Hjerting til 
Sverige (Göteborgegnen) med II gmn bl. a. for at 
studere solformørkelsen.
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IDRÆT
I skolens boldkampe vandt 2 ma (i langbold) og III gm 

(i håndhold).
Skolen deltog i de københavnske skolers idrætsdag i 

september med 9 klasser.
Svømmeundervisningen foregik i ydertimerne i august 

måned på badeanstalten »Gasværkshavnen«. 4 ma og b 
har i morgentimerne fået undervisning i Østerbros svøm
mehal hele skoleåret.

★

SKOLENS ORKESTER OG KOR
Musikalske elever har som tidligere år medvirket til 

at festliggøre translokation, juleafslutning og kabaret
forestillinger. Ved translokationsfesten blev der spillet 6 
sange samt Schuberts balletmusik fra »Rosamunde«. Ved 
julefesten spilledes sammen med stort kor musikken til 
Arnholtz og Viderøs »Et julespil«; et lille kor sang 
Grundtvig og Carl Nielsens »F orunderligt at sige« med 
obligat cello, og orkestret akkompagnerede til 4 salmer 
og sange. Til de tre kabaretforestillinger blev orkestret 
ved tidligere elevers og et par forældres og læreres hjælp 
forstærket til 20 mand og udførte sammen med unisont 
kor C hr. Dalsgaards »Velkommen til kabaret« samt — 
med en elev fra III gm, Mette Høeberg, som dirigent — 
tre satser af »A 17th Century Suite«, arrangeret af Percy 
M. Young.

15 elever har i det forløbne år fået undervisning på 
strygeinstrumenter ved skolens mellemkomst; lærerne har 
været hr. Niels Heie, frk. Vibeke Berner og hr. Jørgen 
Petersen. Instrumentalundervisningen vil blive fortsat 
næste sæson, og interesserede bedes henvende sig til rektor 
eller undertegnede sanglærer. Skolen råder over nogle 
violiner og violonceller, som uden vederlag udlånes til 
begyndere.

★
C hr. Dalsgaard.
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SKOLENS LÆRERE 1953—54
Rektor cand. mag. Aagot Lading (ved skolen siden 1943): 

historie i III gns, II gmn; latin i 4 ma; religion i 2 ma.

Lektor cand. mag. Jes Skovgaard (1920): engelsk i II 
gns, I gns, 4 mb, 3 mb; latin i III gns og 4 mb.

Lektor cand. mag. Fanny Baruel (1916): fransk i III gns, 
I gmn; latin i II gns, I gns; oldtidskundskab i III gns, 
III gmn, II gns, II gnm, I gns.

Lektor cand. mag. I. Brøgger-]ensen (1930): engelsk i 
III gns, II gmn, r, 1 mb; religion i alle gymnasieklas
serne og i 4 ma.

Lektor cand. mag. Gerda Nielsen (1928): dansk i III gns, 
I gmn, 1 ma; historie i II gns, 4 ma, 2 mb, 1 mb.

Lektor cand. mag. Eva Holm Christensen (1931): mate
matik i III gmn, II gns, I gmn, 3 ma, 1 mb.

Lektor cand. mag. Vibeke Westerkjær (1937): tysk i III 
gns, II gns, 3 mb, 2 ma; dansk i 2 ma; religion i 3 mb; 
håndarbejde i 3 mb.

Lektor cand. mag. Aase Køie (1936): naturkundskab i 
II gmn, I gmn; naturhistorie i 4 ma, 3 ma, 1 mb; geo
grafi i 4 ma, 4 mb, 3 ma, 1 mb.

Lektor cand. mag. Elisabeth Holm (1944): historie i I 
gns, r, 2 ma, 1 ma; tysk i I gmn, r, 4 ma; håndarbejde 
i 3 ma, 2 ma, 2 mb, 1 ma.

Adjunkt cand. mag. Karen Schøbel Nielsen (1940): dansk 
i III gmn, II gmn, 4 mb, 4 ma + b (1 time); tysk i 3 ma, 
2 mb, 4 ma + b (1 time); skrivning i 1 mb.

Adjunkt cand. mag. Frode Hjerting (1943): fysik og ke
mi i III gmn, II gm, I gm, r, 1 ma.
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Adjunkt cand. mag. Margrethe Lomholt-T homsen (1947): 
tysk i II gmn, I gns, 4 mb; dansk i 3 ma, 1 mb; en
gelsk i 4 ma; religion i 3 ma, 2mb, 1 mb.

Adjunkt cand. mag. Karl Blemsted (1948): naturkund- 
skab i III gmn, I gns; naturhistorie i 3mb, 2 ma, 2 mb, 
1 ma; geografi i 3 mb, 2 mb; fysik og kemi i 3 ma, 3 
mb, 2 ma.

Adjunkt cand. mag. Jens Dehn-Jensen (1954): natur
kundskab i III gns, II gns; naturhistorie i r, 4 mb; geo
grafi i r, 2 ma, 1 ma; fysik og kemi i 4 ma, 4 mb, 2 
mb, 1 mb; religion i 1 ma.

Adjunkt cand. mag. Maren Sleth (1951): engelsk i I gmn, 
3 ma, 2 ma, 2 mb, 1 ma, 4 ma + b (1 time); dansk i 
3 mb; historie i 4 mb, 3 mb; oldtidskundskab i I gmn.

Adjunkt cand. mag. Elly Mogensen (1951): historie i III 
gmn, I gmn, 3 ma; dansk i II gns, I gns, 4 ma; religion 
i 4 mb; skrivning i 2 ma, 2 mb, 1 ma.

Adjunkt cand. mag. Vibeke Borchsenius (1953): mate
matik i II gmn; regning og matematik i r, 4 mb, 1 ma.

Adjunkt cand. mag. Else Barmer (1952): fransk i III 
gmn, II gns, I gns, r; dansk i r, 2 mb.

Overlærer Ellen Schmidt (1926): gymnastik i III gmn, 
II gns, II gmn, I gns, I gmn.

Kommunelærerinde Inge R. Petersen (1949): regning og 
matematik i 4 ma, 4 ma + b (1 time), 3 mb, 2ma, 2 
mb, 1 mb; håndarbejde i 1 mb.

Timelærer stud. mag. Chr. Dalsgaard: sang i alle klasser; 
tegning i 2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.

Professor, dr. phil. Hans Sørensen: fransk i II gmn.
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Vakancelærer gymnastiklærerinde Lillemor Sukr: gym
nastik III gns, r og alle mellemskoleklasser.

Vakancelærer skolekøkkenlærerinde Dorothy Malmer: 
skolekøkken i 3 ma, 3 mb.

Inspektionen har i hovedsagen været fordelt således: 
Lektor Gerda Nielsen: Inspektionen i mellemskolen.

Adjunkt Elisabeth Holm: Frikvartersinspektion på 
gymnasiesiden.

Lektor Brøgger-Jensen: Inspektionen på legepladserne.

Adjunkt Elisabeth Holm er blevet udnævnt til lektor 
pr. 1. august 1953.

I årets løb har lektor Gerda Nielsen haft orlov til en 
studierejse til Italien med længst ophold i Rom.

Cand. mag. fru Nanna Larsson har fra august til de
cember vikarieret i det embede, der blev ledigt, da dr. 
Schou blev udnævnt til professor. Cand. mag. fru Ida 
Rasmussen har i tiden fra december til april vikarieret 
for adjunkt Maren Sleth og lektor Gerda Nielsen.

Som lærerkandidater har cand. mag. Hans Jørgen Koch 
gennemgået kursus i undervisningsfærdighed i engelsk 
hos lektor Brøgger-Jensen og adjunkt Maren Sleth og i 
fransk hos lektor F. Baruél og professor Hans Sørensen 
og cand. mag. Povl Eller i historie hos rektor A. Lading 
og adjunkt Elly Mogensen og i fransk hos lektor F. Baruel 
og professor Hans Sørensen.

Skolens læge er dr. Grethe Franck.
Skolens sundhedsplejerske er fru E. Frost-Hansen.

Skolebetjent er hr. Erik Olsen.
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ELLEN HASSELRIIS’s LEGAT
Lektor Ellen Hasselriis havde ved sin død den 9. juli 

1951 testamenteret indtægten af de lærebøger, hun var 
medudgiver af, til dansk- og sproglærere ved Rysensteen 
Gymnasium. Der oprettedes et legat, hvoraf der, for så 
vidt der er midler til det, hvert år den 1. oktober, Ellen 
Hasselriis’s fødselsdag, uddeles en portion på 1000 kr.

Legatet blev for 1953 tildelt lektor Gerda Nielsen.

PENSA I EKSAMENSKLASSERNE 1953—54

4. mellemskoleklasse a og b.
Religion, a kl.: Hertz: Bibelhistorie f. mellemsk.: Af

slutningen af Aposteltiden. Maltesen og Heltoft: Kir
kehistorie for skole og hjem: Træk fra oldtidens og 
middelalderens kirkehistorie. Nogle salmer.
b kl.: Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie f. skole og 
hjem: fra oldtiden til ca. 1870. Nogle salmer og salme
digtere gennemgået.

Dansk, a kl.: Genboerne. Røverstuen. Clausen og Han
sen: Dansk læsebog f. mellemsk. III (10. udg.): s. 35— 
52, 70—75, 84—92, 94—98, 167—85, 193—204, 265 
—77. Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker (11. 
oph): s. 20—25, 37—40, 47—56, 69—73, 112—16.
b kl.: Andersen Neksø: Uddrag af Ditte Menneskebarn 
(Vorbeck og E. Andersen). Clausen og Hansen: Dansk 
læsebog f. mellemsk. III (9. udg.): s. 45—56, 106—12, 
116—28, 142—64, 179—210, 211—16, 228—32, 287 
90, 291—303, 306—14, 317. Falbe Hansen og Keller: 
Svenske læsestykker (9. opl.): s. 26—41, 47—59, 60— 
69. Stil hver 14. dag.
Til eksamen opgives: a kl.: Genboerne. Røverstuen. 
Læsebogen: s. 35—43, 49—52, 70—75, 84—92, 94— 
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98, 167—84, 193—204, 265—77. Svensk: Alt det læ
ste. b kl.: Ditte Menneskebarn. Læsebogen: s. 45—55, 
106—12, 116—28, 142—64, 179—90, 191—210, 211 
—16, 287—90, 291—302, 308—13, Svenskbogen: s. 
26—41, 47—59.

Historie, a kl.: L. Schmidt: Lærebog i historie for mel
lemskolen II B (18. udg.). 2. verdenskrig og tiden der
efter som læsestof.
b kl.: L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemsko
len II (17. opl.): fra Norden i Revolutions- og Napo- 
leonstiden—bogen ud.
Til eksamen opgives: Det læste undtagen 2. verdens
krig og tiden derefter.

Geografi. Andersen og Vahl: Geografi for mellemsko
len II. Nordamerika, Danmark, Island, Norge, Sve
rige og Finland.
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.

Engelsk. O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, Engelsk læse
bog for mellemskolen IV med øvelseshefte: a kl. stk.
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1—19, 23—30. b kl.: s. 5—58, 63—74, 77—86, 89 
—96

Til eksamen opgives: a kl.: stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 
18, 23, 26, 27, 30.

b. kl.: stk. 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 26, 30.

Tysk, a kl.: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, 
Tysk III: stk. 2, 4, 6, 7—9, 11, 13—20, 23, 25, 31—32 
og tilsvarende øvebog.

b kl.: stk. 1—15, 18, 19, 23—25, 27—31, 33—42.

Til eksamen opgives:
a kl.: læsebogen: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 
19, 20, 23, 25, 31, 32.

b kl.: læsebogen: stk. 2—15, 18, 19, 23, 25, 27, 29— 
31, 33, 34, 37, 39, 40, 42.

Latin. Kr. Mikkelsen, Latinsk læsebog, udg. af Aksel 
Strehle: s. 1—49.

Til eksamen opgives:
Læsebogen: stk. I—XXXIII.

Realklassen.
Dansk. Clausen og Hansen, Dansk læsebog for real

klassen (1951): s. 44—56, 75—86, 106—109, 145— 
268, 271—285. Herman Bang: Ved vejen. Moderne 
noveller og skitser v. Arne Olesen: s. 1—34, 75—97. 
Analyse efter Evald Jensen og A. Noesgaard, Øvel
sesstykker i dansk sproglære. Stil med 14 dages eller 
3 ugers mellemrum.

Til eksamen opgives: Læsebogen: s. 83—86, 106—09, 
145—72, 186—91, 195—99, 200—06, 206—16, 222 
—68, 272—81. Herman Bang: Ved vejen. Moderne no
veller og skitser v. Arne Olesen: s. 1—34, 75—97.
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Historie. Blomberg og Hæstrup, Nordens historie for 
realklassen: Fra 1914 til i dag, s. 5—64. Kretzschmer 
og Lindhardt Hansen: Samfundslære for realklassen 
(1953), kap. I, III, V, VII.
Til eksamen opgives det læste.

Geografi. Hellner og Humlum, Geografi for realklassen.

Naturhistorie. Bechman-Jensen, Biologi for realklassen.

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 læse
bog: s. 8—19, 31—68, 77—87, 95—117, 143—146. 
Askgaard og Nørregaard, Engelske stiløvelser for mel
lemskolen og realklassen I. Lund-Bredsdorffs gramma
tik. 30 skolestile og nogle hjemmestile.
Til eksamen opgives: s. 15—19, 34—46, 49—55, 58— 
68, 77—85, 95—117.

Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk IV 
for realklassen (3. oplag): stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 
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. 
6—58, 60—68, 75—83, 88—92.
Til eksamen opgives: s. 31—49, 51—58, 60—68, 75— 
83, 88—92.
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II. gymnasieklasse 
(ny-spr. og mat.-nat.).

I følgende fag aflægges studentereksamen i II g:

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, 192—195, 218, 
220—239.

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

Matematik, ny-spr.: Jacob Jensen: Matematik for de 
sproglige gymnasielinier: s. 50—bogen ud. Eksamens
pensum repeteret.
Til eksamen opgives: §§ 7—10, 24—30, 32—38, 45— 
65 inclusive.

Engelsk, mat.-nat.: Bolbjerg og Brøgger-Jensen, An 
Änglo-American Reader: s. 151 —156, 160—92, 206— 
22. K. V. Olsen: English Science Reader: s. 7—27, 
100'—-120. K. Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske 
tekster: s. 40—71.

Tysk. mat.-nat.: Gad, Moderne tyske noveller (1945): 
s. 59—107.

III. gymnasieklasse 
(ny-spr. og mat.-nat.).

Religion, ny-spr. og mat.-nat.: Søren Kierkegaard, In
dre Mission og udviklingen til vor tid. Nogle spørgs
mål fra den kristne etik.
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Dansk, ny-spr.: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie: 
fra Brandes—ud. Bang: Ved vejen. J. Knudsen: Den 
gamle præst. H. Ibsen: Et dukkehjem. Falkenstjerne og 
Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur III (4. udg.): 
s. 1—15, 19—26, 37—38, 40—41, 42, 45—46, 58—62, 
90—95, 113—16, 118—21, 122—23, 124—26, 127, 
128—38, 148—51, 154—55, 188—92, 199—204, 212 
—16, 229—43, 244—45, 262—63, 264—65, 266—70, 
275—81, 284—85, 290—91, 299, 301—11, 319—21, 
335—38. Kn. Togeby: Moderne danske og norske 
digte: s. 67—68, 73—80, 139—44. Oxenvad: Vort 
sprog I (2. udg.): s. 112—53 med tilhørende tekster. 
Nørregård og Roikjer: Svensk læsebog: s. 45—52, 80— 
82, 120—22, 136—42, 160—64, 166—70, 185—97. 
1 stil om måneden.

mat.-nat.: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie: fra 
Goldschmidt—ud. Bang: Ved vejen. Ibsen: Vildanden. 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litte
ratur II (5. udg.): 276—82, 312—13, 315—16, 319, 
328—34; III (5. udg.): 11—15, 18—26, 40—41, 42, 
45—46, 90—93, 118—21, 122—23, 123—24, 127, 
128—29, 131—34, 135—38, 148—49, 152—54, 158— 
59, 210—13, 233—41, 246—47, 326—28. Oxenvad: 
Vort sprog I: Stilarter—ud, med prøver fra Vort sprog 
II og Rehling: Prøver af modersmålet. Agerskov, Nør
regård og Roikjer: Svensk læsebog (10. udg.): s. 166— 
70, 171—73, 180—93. 1 stil om måneden.

Til eksamen opgives:
ny-spr.: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie: fra Hol
berg—ud (m. enkelte overspringelser). Holberg: Eras
mus Montanus. Bang: Ved vejen. Ibsen: Et dukkehjem. 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litte
ratur I (6. udg.): s. 5—8, 27—30, 86—90, 189—90, 
214—15, 216, 230—31, 276—80, 305—08, 356—57, 
376; II (5. udg.): s. 2, 4—5, 16—17, 37—40, 73—84, 
154, 171—73, 231—35, 282—90; III (4. udg.): s. 19 
—22, 40—41, 42, 90—93, 124—26, 131—34, 229—35, 
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262—63, 264—65, 266—70, 275—79, 319—20. Kn. 
Togeby: Moderne norske og svenske digte: s. 73—76, 
139—44. Oxenvad: Vort sprog I (2. udg.).

mat.-nat.: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie: fra 
Holberg—ud (med enkelte overspringelser). Blicher: 
En landsbydegns dagbog. Bang: Ved vejen. Kaj Munk: 
Ordet. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i 
dansk litteratur I (7. udg.): s. 42—45, 102—04, 112— 
15, 198—99, 202—06, 239—40, 284—86, 289—90, 
352—55; II (5. udg.): s. 15, 16—17, 59—66, 154—57, 
171—73, 189—99, 223—30; III (5. udg.): s. 19—26, 
40—41, 45—46, 90—93, 122—123, 123—24, 127, 131 
—34, 135—38, 210—13, 233—41, 272—76. Oxenvad: 
Vort sprog I.

Historie, ny-spr.: Munch og Müller: Verdenshistorie 
1814—ud. Maria Nielsen: Nordens historie 1814—ud. 
Kierkegaard og Winding: Nordens historie 1920—ud. 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for 
gymnasiet. H. Müller: Kilder til Danmarks historie III 
—IV (i udvalg).

mat.-nat.: Munch og Müller: Verdenshistorie 1789— 
ud. Maria Nielsen: Nordens historie 1784—ud. Kierke
gaard og Winding: Nordens historie 1920—ud. 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for 
gymnasiet (sidste udg.). Kilder til Danmarks historie 
IV.
Til eksamen opgives:
Begge klasser: Verdenshistorie: 1500—1789; 1914—39. 
Nordens historie: 1375—1720; 1848—1939. Samfunds
lære: kap. I og IX.
ny-spr. desuden: Th. A. Müller: Frederik den Store. 
Nielsen og Schiødte: Historiske læsestykker: s. 87—92, 
105—15, 128—31. H. Müller: Kilder til Danmarks 
historie III: s. 5—27. En gruppe billeder fra Bayeux- 
tapetet. Rembrandt: Dr. Tulps anatomi; en gruppe bil
leder fra Sanssouci; en gruppe billeder til U. S. A.s 
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historie. Alterbordsforside fra Thorslunde. Constantin 
Hansen: Den grundlovgivende rigsforsamling.
mat-nat. desuden: Th. A. Müller: Frederik den Store. 
Kilder til Danmarks historie IV: s. 18—20, 23—26, 
31—35, 72'—85. En gruppe billeder fra Bayeux-tapetet. 
En gruppe billeder af danske gotisk kirkeinventar og 
-arkitektur; Østerlars kirke; Thorslundealteret; Ege
skov; Hoyer-Oberstdorf: Im Anfang war das Wort; 
Frederiksborg slot.

Oldtidskundskab, ny-spr. og mat-nat.: Hartvig Frisch, 
Sokrates’s domfældelse og død. Repetition.
Til eksamen opgives:
ny-spr. og mat.-nat.: Iliaden I, VI i Kragelunds udg. 
Sofokles, An ti gone (overs, af Thor Lange). Hastrup og 
Hjortsø: Herodot i udvalg: s. 1—24; 30—38. Hartvig 
Frisch, Sokrates’s domfældelse og død: Forsvarstalen. 
Kunsthistorie efter Bundgaard: Den græske kunsts hi
storie (2. udg.) og Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.

Naturkundskab, ny-spr. og mat.-nat.: Simonsen, Bio
logi. Krogh, Menneskets fysiologi.
Til eksamen opgives ikke: I Biologi: økologi. I Fysio
logi: bevægelsesfysiologi, centrernes fordeling og af
snittet ud, følesans, orienteringssanserne, lugtesans og 
smagssans, samt fra s. 115—118 og fra s. 127 og bo
gen 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 (7. udg.): s. 11—17, 28—37. 
Mekanik (6. udg.): s. 3—5, 23—49, 53—60. Lyslære 
(6. udg.): s. 35—48. Elektricitet (8. udg.) s. 1—8, 26 
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—30, 41—56, 78—87, 98—110, 120—25, 182—90. 
Barmwater: Astronomi (7. udg.): s. 5—18, 25—35, 43 
—69.

Af de udførte øvelser opgives:
1. Boyle-Mariottes lov. 2. Luftens normalmassefylde. 
3. Lufttermometret. 4. Gitterforsøg. 5. Goniometer. 6. 
Kundts rør. 7. Resonansrør og strengs svingningstal. 8. 
Faldende plade og yo-yo. 9. Skråplan. 10. Penduler. 
11. Joules lov. 12. Treelektroderørets karakteristik. 13. 
Wheatstones bro. 14. Konstantans specifikke modstand. 
15. Stjernekort.

Kemi, mat.-nat.: Kobberø, Kemi for gymnasiet: Fra 
Amfotere stoffer til Organisk kemi.
Til eksamen opgives:
Kobberø: Kemi for gymnasiet (1. udg.): s. 30—46, 48 
59, 70—79, 102—15, 117—22, 123—32, 178—90.

Matematik, mat.-nat.: Juul og Rønnau: Lærebog i ma
tematik III. Eksamenspensum repeteret.

Til eksamen opgives:
Efter anordning af 9. marts 1935, stk. B: stk. 4, 9, 10, 
11, 12 samt y = ex og y = 1. x, 14, 18, 19 (dog kun 
ellipse), 20, 25, 31, 35, 36, 37.

Engelsk, ny-spr.: Shakespeare, Julius Cæsar. Breds- 
dorff: Modern English Poems: s. 12—16, 26—32, 34 
—38. Skovgaard: Modern Historical Reader: s. 84— 
94, 114—123, 139—51. Østerberg, English Poems (5. 
udg.): s. 62—66, 70—72, 73—77, 83—92. Bredsdorff: 
From Beowulf to Kipling. Bodelsen: The Government 
and Institutions of England. Brier: Engelske stiløvelser. 
Eksamensstile er brugt skriftligt, en ugentlig stil, skifte
vis på skolen og hjemme.

Til eksamen opgives:
Julius Cæsar: I, 2 og III, 2. Modern English Poems 
(Bredsdorff): s. 12—16, 30—32. Østerberg: English 
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Poems: s. 3—5, 11—13, 23, 27—29, 47—48, 70—71, 
83—88. Dickens Reader: s. 20—34, 50—-57. Thacke
ray: s. 3—16. Loyalties: II 1. Orwell: The English 
People: s. 40—48. Modern Historical Reader (Skov- 
gaard): s. 84—94.

Tysk. ny-spr.: Lessing: Nathan den Weise I og III akt. 
Goethe: Faust I: Zueignung; v. 243—353; 354—601; 
1530—1867; 2605—3216; 3374—3834; Trüber Tag, 
Feld; Nacht, offen Feld; v. 4405—4612. Ostergaard: 
Tyske digte (5. udg.): Goethe: nr. 21—25; Heine: nr. 
3, 5. Ring Hansen u. Stærmose: Kulturgeschichtliche 
Lesestücke: nr. 14, 16, 17, 20, 30.

Til eksamen opgives:
Nathan der Weise: I, 2; III, 7. Goethe-Auswahl: s. 
1018—1313; 21—24; 435—45. Wilhelm Tell: II, 2; IV, 
1. Faust: v. 243—429; 1635—1867; 2865—3024; 3544 
—3619. Ostergaard: Tyske digte (5. udg.): Goethe: nr. 
1, 3, 4, 5, 21, 23; Schiller: nr. 3; Heine: nr. 3. Stefan 
Zweig: Die Welt von Gestern (v. Jefsen): s. 9—13, 
1927—21. Ring Hansen u. Stærmose: Kulturgeschicht- 
lichte Lesestücke: nr. 12, 16 (s. 6310—ud), 19.

Fransk, ny-spr.: Jung: Fransk læsebog: s. 66—138. Hen
riques og Willemoés: Fransk litteratur i udvalg (1938): 
s. 6—16, 46—52, 61—63, 87—108, 130—32, 149—79, 
190—96, 216—18, 231—71. Tage Brüel: Moderne 
franske skribenter IV: s. 23—74. 1 af radioens tekster 
i tilknytning til udsendelse og 1 filmtekst. Sten og 
Hyllested: Fransk grammatik for gymnasiet og Erik 
Bruun: Fransk øvehefte for gymnasiet.

mat.-nat.: Henriques og Willemoés, Fransk litteratur 
i udvalg (1950): s. 47—55, 84—87, 90—111, 115—33, 
144—54, 309—12, 334—39, 344—49. Tage Brüel: 
Moderne franske skribenter IV: s. 11—-59; 71—77; 
117—128. Henrik Madsen: Moderne franske forfatte
re: s. 92—111. 1 filmtekst og 3 af radioens tekster i 
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tilknytning til udsendelser. Sten og Hyllested: Fransk 
grammatik for gymnasiet og Erik Bruun: Fransk øve
hefte for gymnasiet er benyttet.

Latin, ny-spr.: L. Høeg, Ciceros taler: s. 51—582.

Til eksamen opgives:
L. Høeg, Cæsar og andre forfattere (2.udg.): s. 309—15, 
6011—76. L. Høeg: Ciceros taler (2. udg.): s. 6—283,i. 
Kragelunds grammatik repeteret.

DET NYE SKOLENÆVN
Til skolenævnsvalget den 4. maj 1954 var kun anmeldt 

een liste. De tre af og blandt forældrene til skolens elever 
valgte medlemmer af det nye skolenævn bliver for den 
kommende fireårsperiode:

Civilingeniør S. A. Jungløv, Gi. Carlsbergvej 6.
Hovedkasserer Ejgill Jørgensen, Henr. Rungsgade 14.
Husmoder fru Kamma Rathmann, Bjørnsonsvej 24.

Om de af borgerrepræsentationen valgte medlemmer 
forelå endnu ingen meddelelse, da årsberetningen gik i 
trykken.
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ORDENSREGLER
1) Eleverne skal møde præcis til timer og morgensang.
2) Eleverne skal opholde sig i skolegården i frikvarterene, 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 alminde

lighed kun sygdom. Eleven skal altid medbringe skriftlig med
delelse om, hvad hun har fejlet, og om fraværelsens varighed, 
første dag hun igen er i skole. Efter smitsomme sygdomme kan 
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 skriftlig an
modning fra hjemmet senest dagen før. Anmodninger om fri
tagelse samme dag vil i almindelighed blive afslået (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 erstat
ningspligt.

Skolen udleverer de nødvendige lærebøger til låns til eleverne. 
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.

I eksamensafgift betales for mellemskoleeksamen 8 kr., for real
eksamen 16 kr. og for studentereksamen 24 kr.

Konfirmationsforberedelse bedes så vidt muligt henlagt til 3die 
mellemskoleklasse.
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GYMNASIEFORENINGEN »GORGO«
1. sept. 1953: Generalforsamling.

2. okt. 1953: Underholdningsaften med oplæsning af kunstnere 
fra studenterscenen.

RYSENSTEENERSAMFUNDET
Rysensteenersamfundet har som formål at bevare og udvikle 

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 rysensteencre, der beretter om oplevelser og 
erfaringer fra studietid, erhverv eller rejser. Efter foredraget af
sluttes aftenen med selskabeligt samvær.

Rysensteenersamfundet har i det forløbne år afholdt følgende 
møder:

13. oktober 1953 rusmodtagelse for årets studenter og realister. 
Adjunkt Margr. Lomholt-Thomsen holdt rustale og læste op af dig
teren Poul la Cours »Fragmenter af en dagbog«.

11. februar 1954 generalforsamling. Derefter talte rektor fru 
A. M. Bo om Albert Schweitzer.

Formand for Rysensteenersamfundet: fru Marie Moustgaard, Has
selvej 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 formanden.

RYSENSTEEN GYMNASIUMS SOMMERHUS

Institutionen Rysensteen Gymnasiums Sommerhus oprettedes i 
1926 på initiativ af rektor Maria Nielsen. 1934 indviede rektor 
Anne Marie Bo huset ved Isefjorden nær Kulhus.
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I sommeren 1953 var der 64 beboere, 38 gymnasiaster, 19 nye 
studenter og realister, 7 ældre studenter. Desuden har huset været 
besøgt i efterårsferien 1953 og en forårsweek-end 1954. Der betaltes 
i sommerferien 3,00 kr. pr. dag; men der gaves hele og halve fri
pladser.

Institutionen Rysensteen Gymnasiums Sommerhus ledes af en be
styrelse efter følgende love:
1) »Rysensteen Gymnasiums Sommerhus« er en institution, hvis 

formål er at skaffe landophold til elever fra Rysensteen Gym
nasium, 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 sko
lens lærere. Bestyrelsen supplerer sig selv.

3) Rektors underskrift forpligter institutionen.

Det nye skoleår begynder torsdag den 12. august 1954 
kl. 10.


