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

matematisk-naturvidenskabelig retning). Den 1ste sep
tember 1954 havde den 405 elever.

★

Skolenævnet — valgt i henhold til lov af 1949 om 
det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn — har i 
1954—-55 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: 
Civilingeniør S. A. Jungløv (formand), Gi. Carlsberg
vej 6.
Hovedkasserer Ejgill Jørgensen, Henr. Rungsgade 14. 
Husmoder fru Kamma Rathmann, Bjørnsonsvej 24.

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.
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OVERLÆRER ELLEN SCHMIDT
Ved udgangen af skoleåret 1954—55 forlader begge 

gymnastiklærerinderne på Rysensteen Gymnasium sko
len. Fru Schmidt gør det af den meget beklagelige grund, 
at hendes helbred ikke tillader hende fortsat at have sit 
arbejde fordelt på to skoler med den splittelse og an
strengelse, som dette uundgåeligt medfører.

Hidtil har hun delt sin tid og interesse mellem små 
piger på Oehlenschlægersgades Skole og store piger på 
Rysensteen, hvor hun har været en anerkendt dygtig og 
afholdt gymnastiklærerinde for gymnasieklasserne lige si
den 1926.

Fru Schmidt er en af de gymnastikpædagoger, som tid
ligt og med stor indre overbevisning er gået ind for det, 
man kalder den nye bevægelsesgymnastik (Else Ham
burgers system), og hun har nået særdeles smukke re
sultater med den, særlig i dygtige gymnasieklasser, hvis 
elever har formået at tilegne sig denne intellektuelt be
tonede og — når den gennemføres konsekvent — 
stærkt individualistiske form for gymnastik. Den har i 
mange tilfælde haft betydning for de unge piger under 
deres udvikling. Men den stiller utvivlsomt store krav 
til læreren, så det er forståeligt, at fru Schmidt efter 30 
års virke som gymnastiklærerinde og lang tids kamp med 
et svagt helbred har fundet det nødvendigt at få sit ar
bejde lagt mere over til andre fag og samlet på een skole.

For lærerkollegiet bliver det vemodigt at skulle tage 
afsked med hende. Selv om hun som gymnastiklærerinde 
er kommet forholdsvis lidt på lærerværelset, har hun dog 
været fast knyttet til skolen og dens lærerkreds, og man
ge vil savne hendes stilfærdige og venlige væsen og hen
des stærke tro på gymnastikkens værdi for menneskelivet 
som helhed. Vi siger hende tak for de mange år og øn
sker hende nye kræfter og godt mod til hendes fortsatte 
lærergerning på Oehlenschlægersgades Skole.

Aagot Lading.
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GYMNASTIKLÆRERINDE LILLEMOR SUHR
Frøken Suhr forlader skolen i en glædelig anledning, 

idet hun tænker på at gifte sig og overtage en stor land
husholdning på en fynsk herregård. Det sidste er hun 
sikkert ifølge sine forudsætninger fra hjemgården ved 
Christiansfeld fint kvalificeret til, og vi vil glæde os 
med hende over den dejlige opgave, hun går ind til.

Men vi vil savne hende meget. Hvad denne indtagende, 
ranke og dygtige sønderjyske pige, der selv er en så fin 
gymnast, har betydet som gymnastiklærerinde for vore 
mellemskoleelever og realister i de 6 år, vi har fået lov 
at beholde hende ved skolen, kan ikke let vurderes højt 
nok. Hendes rigt varierede, inciterende og med stilfær
dig omhu og præcision gemnemførte undervisning har 
betydet meget for deres fysiske udvikling, hvad også vor 
skolelæge og sundhedsplejerske har bemærket. Men hun 
har tillige i en sjælden grad virket karakteropdragende 
på dem ved sin egen pligtopfyldende, loyale og redelige 
holdning og ved sin pædagogiske sans, der bunder i fin 
forståelse af og sympati netop for piger i mellemskole
alderen. Det er faldet hende let at vinde deres tillid og 
hengivenhed og at få dem til hver især at yde deres bed
ste — altid i god sportsånd.

Frøken Suhrs virke som gymnastikpædagog har rakt 
ud over vor skoles rammer, bl. a. har hun ved flere lej
ligheder givet demonstrationer med nogle af vore klasser 
ved efterårsmøderne i Nordisk Forbund for Kvindegym
nastik, så det vil blive et tab ikke blot for Rysensteen, 
når hun forlader sin lærergerning i København. Men vi 
takker hende for den tid, vi har haft hende, og følger 
hende med mange gode ønsker for fremtiden.

Aagot Lading.
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EKSAMINER MAJ—JUNI 1954.
Til studentereksamen indstilledes 39 elever, 20 af ny

sproglig retning og 19 af matematisk-naturvidenskabelig 
retning. Alle elever bestod. De opnåede resultater var 
følgende:

eksamensresultat:

n.-spr. datter af: eksamensresultat:
Kirsten Grubb Andersen sanitetslæge G. A. mg (13,89)
Lisbeth Andersen overlærer A. mg- (13,47)
Lilliafi Falck-Petersen overlærer F-P. mg (13,67)
Karina Friis statsaut. translatør F. mg— (13,63)
Karen Gyre overlærer G. ug- (14,61)
Ingrid Helslev bankbestyrer H. ug— (14,54)
Nini de Jong Jensen fabrikant de J. J. g+ (12,89)
Elisabeth Johansen varmemester J. mg (13,72)
Inger Jørgensen overtrafikassistent J. mg— (13,52)
Lis Knudsen afd. prokurist K. mg— (13,13)
Britta Kragelund kommunelærer K. mg-? (13,60)
Birgit Krøncke driftsbestyrer K. mg-4- (13,38)
Karen Vibeke Mortensen overlærer M. ug-F (14,57)
Vicki Nielsen konditor N. mg-j- 13,30)
Eva Lund Nielsen skolebetjent N. mg— (13,24)
Inge-Lise Nielsen kontrollør N. mg— (13,66)
Jytte Mia Nielsen kontorassistent N. mg (13,98)
Ingrid Olsen snedkersv. v. D.S.B. O. g+ (12,65)
Kirsten Pinholt grosserer P. mg- (13,15)
Kirsten Lahn Rasmussen direktør, cand. mag. R. mg- (13,21)

m.-n. datter af:
Anny Andersen salgschauffør A. mg (14,15)
Kirsten Bernickow kontorassistent B. mg (14,07)
Annalise Bliddal res. kapellan B. mg (13,79)
Hanne Christensen korkskærer Chr. mg— (13,58)
Birgit Clausen ingeniør Cl. mg+ (14,36)
Inge Hansen viceskoleinspektør H. mg— (13,07)
Anna Heding afd. zoolog, dr. phil.

h. c. H. mg (13,87)
Mette Høeberg musikpædagog H. mg (14,06)
Lydia Jensen cyklehandler J. mg- (13,31)
Aase Johnsen forretningsindehaverske

fru J- mg— (13,45)
Tove Jørgensen kriminaloverbetjent J. mg— (13,25)
Kirsten Larsen tømrermester L. mg+ (14,18)
Conny Madsen værkfører M. mg (14,12)
Ingrid Holdt Nielsen apoteker H. N. mg— (13,63)
Toni Pedersen civilingeniør P. mg— (13,39)
Ena Ringby arbejdsmand R. mg— (13,65)
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Lissie Thording 
Kirsten Trollegaard

Kirsten Velløv

skoleinspektør Th. mg+ (14,22)
overassistent v. B. og

W. mg+ (14,31)
overassistent v. post- og

telegrafv. V. mg-4- (13,25)

Til realeksamen indstilledes 26 elever, der bestod med 
følgende resultat:

datter af: eksamensresultat:
Vita Baunsøe købmand B. mg+ (14,27)
Kirsten Berlin kontorchef B. ug- (14,57)
Inger Bertelsen viceskoleinspektør B. mg (14,11)
Nina Christiansen instrumentmager Chr.. mg— (13,60)
Birthe Dahl-Jensen afd.ingeniør D. J. mg+ (14,29)
Gerd Erikstrup revisionschef E. mg (13,95)
Olga Friis statsaut. translatør F. mg+ (14,33)
jette Gebbel kontorassistent fru G. g+ (12,99)
Anni Gether afdelingschef G. mg (14,13)
Yvonne Glaser tjener G. mg+ (14,25)
Ida Sikker Hansen tegner S. H. mg— (13,61)
Kirsten Hansen værkfører H. mg- (13,39)
Annie Iversen købmand I. mg-r (13,06)
Kirsten Jacobsen ingeniør J. mg (13,86)
Kirsten Lis Jensen kontorist fru J. mg (14,13)
Kirsten Mølgård Jensen farvehandler M. J. mg+ (14,24)
Elise Jochumsen civilingeniør, cand.

. polyt. J. mg— (13,14)
Ellen Jørgensen fisker J. g+ (12,76)
Anne Knutzon afd. teaterdirektør K. mg (13,80)
Lillian Madsen trykkeriarbejder M. mg— (13,30)
Ulla Petersen togfører v. DSB P. ug- (14,54)
Birgit Rasmussen inspektør R. mg— (13,47)
Bodil Schmidt viceskoleinspektør S. mg- (13,56)
Rita Stefansen vinduespolerer S. mg (13,73)
Jette Steffen chauffør S. mg (13,73)
Edel Møller Thomsen købmand M. T. mg (13,92)

Til mellemskole eksamen indstilledes 59 elever, som 
alle bestod. Af disse gik 28 ind i gymnasiet (20 i ny
sproglig, 8 i matematisk-naturvidenskabelig retning), 21 
gik ind i realklassen og 10 forlod skolen efter at have be
stået med følgende resultat:

Bente Grubb Andersen
datter af: eksamensresultat:
sanitetslæge G. A. g+ (12,87)
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Lis Andersen oberstløjtnant A. mg+ (14,27)
Birgit Broksø-Hansen afd. skoleinspektør 

B-H. mg+ (14,29)
Lis Nørgaard Christensen remisearbejder v. DSB 

Chr. mg+ (14,29)
Marianne Dresting skoleinspektør D. mg+ (14,19)
Hanne Kirkegaard reklamekonsulent K. mg- (13,19)
Birgit Larsen repræsentant L. mg+ (14,49)
Eva Leisner direktør, civilingn. L. mg (13,96)
Lise Terkelsen repræsentant T. g (12,28)
Grethe Vagnhøj tjener V. mg+ (14,38)

PRÆMIER FOR FLID OG DYGTIGHED
tildeltes ved afslutningen d. 23. juni 1954 følgende elever:

Kirsten Grubb Andersen, Karen Gyre, Ingrid Helslev, Karen 
Vibeke Mortensen, Jytte Mia Nielsen (III gns.); Birgit Clausen, 
Kirsten Larsen, Conny Madsen, Lissie Thording, Kirsten Trolle- 
gaard (III gmn.); Vita Baunsøe, Kirsten Berlin, Birthe Dahl-Jen- 
sen, Olga Friis, Ulla Petersen (realklassen); Kirsten Frøde, Birte 
Pedersen (II gns.); Lise Petersen, Ester Thøgersen (II gmn.); Hanne 
Jespersen, Birte Jørgensen, Agnethe Lindhardt, Inge-Lise Mou- 
ridsen, Eva Nielsen, Eva Marie Nielsen (I gns.); Margit Christian
sen, Bente Jørgensen, Ellen Munkstrup, Inga Olsen (I gmn); Grethe 
Vagnhøj, Lis Nørgaard Christensen (4 ma).

Følgende udenlandske boggaver uddeltes således:
Fra den amerikanske ambassade til Karen Vibeke Mortensen, III 

gns. Fra foreningen »Norden« til Kirsten Mølgaard Jensen, real
klassen.

Desuden uddelte rektor en bogpræmie for særlig indsats i skolens 
fælles liv til: Mette Høeberg, III gmn.

★
ÅRETS BEGIVENHEDER

12. august begyndte det nye skoleår. Skolen samledes i 
gymnastiksalen, hvor rektor bød elever og lærere vel
kommen.

3.-—7. september havde skolen besøg fra vor venskabs
skole, Högra allmänna läroverket fpr flickor på Söder
malm i Stockholm. Lektor J. Ljunggren og läroverksad
junkt fru A. Volmer var sammen med 18 gymnasie
piger gæster i hjemmene og ved arbejdet. Den 6. sept. 
foretoges under ledelse af lektorerne Gerda Nielsen, 
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Elisabeth Holm og Eva Holm Christensen en ekskur
sion til Frederiksborg og Kronborg med alle de svenske 
gæster og II gns. og en del af II gmn. Samme aften 
var der sammenkomst på skolen for de svenske gæster, 
de danske værter og lærere.

1.—6. november afholdtes forældreugen, hvor elevernes 
forældre havde lejlighed til at overvære skolens under
visning. I 13 timer var der besøg af forældre i klas
serne. Den 1. nov. afholdtes aftenmøde for 1. mellems 
forældre, hvor adjunkt J. Dehn-Jensen talte om natur
fagene i mellemskolen; 85 forældre deltog heri. Den 
4. nov. holdtes aftenmøde for forældre til alle skolens 
elever. Her talte lektor F. Baruél om faget oldtids
kundskab og viste lysbilleder i tilslutning hertil. Bag
efter talte skoletandlæge, klinikchef fru C. Høyrup 
Nielsen om skoletandplejen. Derefter havde forældrene 
lejlighed til at tale med de enkelte lærere. 293 foræl
dre deltog.

13. nov. havde gymnasiet aftenunderholdning med dans 
arrangeret af III g’erne.

30. nov., 4. og 18. dec. havde skolen besøg af M. Schyd- 
lowski fra l’Institut Fran^ais.

6. december talte den svenske forfatterinde Elsa Björk
man Goldschmidt for gymnasiet om raceproblemer i 
Sydafrika.

13. december vandrede 4 mb. i timen fra 8—9 fra klasse 
til klasse i hvide dragter og med brændende lys for at 
synge Luciaviser fra Värmland for os.

21. december opførte 4 ma en nissekomedie i gymnastik
salen for den øvrige skole.

22. december havde skolen juleafslutning. Salen var 
smukt pyntet af 4 mb. Rektor læste juleevangeliet, og 
derefter opførte elever fra realklassen »Et Hellig-tre- 
Kongerspil« af A. Arnholz og F. Viderø under med
virkning af et kor fra den øvrige skole.

25. dec.—4. jan. var adjunkt Else Barmer med 9 gym
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nasieelever i Jämtland for at deltage i Dansk skole
ungdoms skirejser.

7. januar holdt professor, dr. phil. Axel Schou en fore
læsning for hele gymnasiet om »Havforskning«.

13. januar holdt cand, philol, fru Borghild Harmer fore
drag på norsk om Sigrid Undset for alle tre I g’er og 
realklassen.

28. januar talte lektor Michelet om den norske forfatter 
Vesås for II og III gmn.

5. og 7. februar afholdtes skolens tre årlige kabaretfore
stillinger i Østrigsgades skoles aula til fordel for Ry- 
sensteen Gymnasiums sommerhus med assistance fra 
samtlige klasser.

5. marts foretoges den årlige tuberkuloseundersøgelse af 
skolens personale og afgangsklasserne.

8., 9., 10. marts underviste rejselektor i engelsk Colonel 
Young i enkelte timer i I, II og III gns. og realklassen.

15. marts havde skolenævnet indbudt til møde for ele
vernes forældre. Viceskoledirektør mag. art. Kr. Thom
sen Jensen talte om »Aktuelle skoleproblemer«.

22. marts talte dr. phil. Valfrid Palmgren Munch-Peter
sen for gymnasiet om Karin Boye.

2. april fejredes H. C. Andersens 150 års fødselsdag. Alle 
skolens elever og lærere samledes i gymnastiksalen, 
hvor adjunkt Elly Mogensen talte om digteren. Tove 
Petersen fra III gmn. læste eventyr og Kirsten Herbert 
Jørgensen fra 4 mb sang romancer af H. C. Andersen 
fra skoleoperaen »Under piletræet«, der opførtes på 
Efterslægtselskabets skole som et led i H. C. Ander - 
sen-festlighederne under medvirken af flere elever fra 
Rysensteen.

4. maj-talen blev holdt af lektor Gerda Nielsen. 2 ma 
og 4 mb repræsenterede Rysensteen i skoleelevernes 
tog til Amalienborg.
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TALE VED H. C. ANDERSENS FØDSELSDAG 
2. APRIL 1955

Når vi i dag har gjort det usædvanlige at samles her, 
før vi går ud i den festsmykkede by, så ved I jo alle 
sammen, hvem det er, vi vil fejre, og hvem byen flager 
for — ham, for hvis skyld kongen selv, som i et rigtigt 
eventyr, er rejst til Odense for derfra at tale til hele 
verden.

Et øjeblik vil vi her tænke på, hvorfor denne dag i så 
mange måder er gjort til en mærkelig dag. Ja, vi har jo 
også lov til at spørge, om der virkelig er mening i at 
feste så meget.

Kunne vi spørge H. C. Andersen selv, ville vi få at 
vide, at han var fuldt tilfreds med det. Med barnlig hen
rykkelse modtog han enhver form for hyldest; hans 
kamp for at vinde anerkendelse og berømmelse — og for 
at vinde menneskers kærlighed, også som den giver sig 
udtryk i et godt ord og et venligt nik, er kendt af alle. 
Lidt mindre kendt er det måske, at han mest af alt søgte 
denne berømmelse for at bringe dens blomster hjem til 
dette land og til vennerne her for atter og atter at vise 
dem: I har ære af mig — det var med rette, at I hjalp 
mig frem. — Han elskede sin fødselsdag og mindede al
tid sine venner om den i god tid.

Men at han selv ville glæde sig over dagen i dag, det 
er jo ikke svar nok på vore spørgsmål. Mange danske 
har vist tænkt på den med blandede følelser. Er det tu
ristreklame, det hele? Er det nu også så meget, som vi 
gør det til? — Den lille tvivl om de fleste ting — det 
man kalder skepsis, er noget af en national egenskab her
hjemme. Ofte kan vi regne den for en styrke. — Denne 
skepsis ramte H. C. Andersen gennem mange år, mens 
han kæmpede sig frem mod berømmelsen. Herhjemme 
tvivlede man lidt på hans storhed, her var hans særheder 
iøjnefaldende, han blev anerkendt med forbehold, med 
en stadig prøven af kvaliteten i det, han skrev. Ude tog 
man ham tidligere, mere ukritisk til sig. Selv kæmpede 
han fortvivlet og harmfuld mod den danske skepsis, som 
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han nu og da kaldte: »Det københavnske grin«. Han led 
under den, fordi han i hjertet mest af alt ønskede aner
kendelse uden forbehold her. Han så ikke, at denne skep
sis var en af hans egne værdifulde egenskaber, som han 
havde arvet fra det danske folk, den skepsis, der lærte 
ham at kræve det agte og forkaste det uagte, som han 
siden har lært os det igen — og mange, mange andre, —- 
i »Kejserens ny klæder« og »Nattergalen«.

Men i dag, nu, skal vi lade vor skepsis over for H. C. 
Andersen vige. Det, der frem for alt skal være i vore 
tanker, er dette: I dag, den 2. april 1955, i en verden, 
der er delt og angst for krig, fejres overalt den samme 
mand. Hans eventyr udkommer i dag i nye udgaver på 
alle Sovjetunionens sprog. I Chile og Jerusalem opkaldes 
gader efter ham. Allerede for et år siden forespurgte man 
fra Japan, hvordan dagen skulle fejres.

Ud over alle skel og grænser er eventyrene nået. De 
taler til alle jordens mennesker om godhed og renhed, 
om sand kærlighed og om naturens små og store vidun
dere, og om at det gode og ægte vinder sejr, fordi det må. 
Prøv at tænke på, hvad det vil sige, at alle jordens men
nesker i deres barndom har lært at kende de samme hi
storier, der siger noget væsentligt om utallige menneske
lige ting: Alle tænker vi nu og da i H. C. Andersens tan
kebaner og anlægger hans målestok og bruger hans ord; 
at »han er stor og aparte, han skal nøfles«, og »at en 
lille fjer let kan blive til fem høns« er et par eksempler 
herpå. Og tænk også på, hvor dejligt det egentlig er, at 
alle verdens børn, hvor de end bor, kan le ad Gedebukke- 
bensoverundergeneralkrigskommandersergenten!

Hvordan det har kunnet gå til, at eventyrene, trods 
ofte dårlige oversættelser, har kunnet blive fælles eje for 
hele jorden, ja, det forklares vel bedst, når vi gør os 
klart, at H. C. Andersen, når han digtede, formåede at 
virkeliggøre sit ideal og sin bedste stræben, sådan som 
han udtrykker den i nattergalens ord til Kinas kejser: 
»Om aftenen vil jeg sidde på grenen ved vinduet og 
synge for dig, at du kan blive glad og tankefuld tillige!
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Jeg skal synge for dig om de lykkelige og om dem, som 
lide! Jeg skal synge om ondt og godt, der rundt om dig 
holdes skjult —«. Så enkle og almene — og så væsent
lige tanker ville han lægge ind i sin digtning, og det lyk
kedes ham at gøre det med humor og alvor, så det blev 
forståeligt for alle.

En stor kender af litteratur har sagt: »Næst Det ny 
Testamente har intet bragt kærlighedens evangelium så 
vidt omkring som H. C. Andersens eventyr«.

I det håb, som vi trods alt alle har, at der er et fælles
menneskeligt grundlag, noget alle elsker og forstår, et 
håb, som vi ser en lille bekræftelse på i alt det, der sker 
verden over på denne dag, vil også vi sende en taknem
melig tanke til ham, der har kunnet tale til børn og 
voksne i alle lande.

Elly Mogensen.

k

MUSEUMSBESØG O. LIGN.

1 ma: Glyptoteket (timel. Birthe Christensen).

2 mb: Nationalmuseets I afd. (lekt. Gerda Nielsen). 
Danmarks Akvarium (lekt. Aase Køie).

3 ma: Frilandsmuseet (lekt. V. Westerkjær). 
Ballerup kirke (rektor).

3 mb: Rosenborg (lekt. Gerda Nielsen).
Besøg på Kastrup Glasværk m. m. (adj. Dehn Jen
sen og E. Barmer).

Realklassen: Hellesens Enke og V. Ludvigsen (lekt.
F. Hjerting).
Stjernekammeret på Bellahøj skole (adj. E. Bar
mer og V. Borchsenius).

I gns.: Glyptoteket. Nationalmuseets I. afd. (rektor).
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III gns: Den franske samling på Ordrupgaard (adj.
E. Barmer).

III gns + mn: Fysiologiske demonstrationer på Rocke- 
fellerinstituttet (adj. J. Dehn-Jensen og K. Blem- 
sted).

Nogle gymnasieelever var med hr. Dalsgaard på Edv. 
Munch-udstillingen på Statens Museum for Kunst.

★

LEJRSKOLER, EKSKURSIONER m. m.

30. august var 4 ma på tur til Sorø med adj. Margr. Lom- 
holt-Thomsen og skolekøkkenlærerinde D. Malmer. 
Man beså kirken, akademiet og Ankerhus Hushold
ningsskole.

11. september var III gns på historisk ekskursion med 
lekt. Gerda Nielsen til Kronborg og Helsingør; bor
gerhuse og klostret besås.

14. —16. september var II gns på lejrskole i Studenter
hytten, Vintre Mølle, under ledelse af lekt. E. Holm 
og adj. K. Blemsted. Man studerede Odsherreds geologi, 
arkæologi og historie, herunder køkkenmøddinger og 
kirker.

20. september var adj. Margr. Lomholt-Thomsen og lekt. 
Aa. Køie i Roskilde med 2 mb.

4. oktober var II ns. på ekskursion til Sydøstsjælland 
med lekt. E. Holm og adj. K. Blemsted for at studere 
herregårde og geologi.

13. oktober var 4 mb på tur til Nordsjælland (bl. a. 
Kronborg og Gurre) med adj. Margr. Lomholt-Thom
sen.
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J. november var realklassen på ekskursion under ledelse 
af adj. V. Borchsenius og adj. J. Dehn-Jensen til Has
lev Andelsmejeri, Holmegaards Glasværk, væksthuse 
på Gisselfeld og Herlufsholm.

19. nov. var III gmn på ekskursion til Helsingør med 
rektor. Man studerede Kronborg, Marienlyst og bor
gerhuse.

4. maj var II gmn på geologisk ekskursion til Fakse og 
Stevns med besøg på Holmegaard Glasværk; turen lede
des af lekt. Aa. Køie og lekt. E. Holm-Christensen.

2. maj var I gmg med lekt. Aa. Køie og adj. M. Lom- 
holt-Thomsen på geologisk-historisk ekskursion til Skå
ne med besøg på Kulien, i kulgruberne og på lervare
fabrikken ved Höganäs; desuden besøgtes flere histori
ske lokaliteter.

5. maj besøgte 4 mb Kählers keramikfabrik, Holme
gaards Glasværk og Herlufsholm med adj. K. Blemsted. 
og M. Lomholt-Thomsen.

Til maj måned er planlagt en lejrskole for alle tre I g’er 
på Bornholm under ledelse af rektor Lading, lektor 
E. Holm, adj. K. Blemsted, adj. J. Dehn-Jensen og 
timelærer Birthe Christensen. Fast ophold får eleverne 
i Gudhjem; Bornholms historie og geologi studeres un
der dagture pr. bus.

Tre søndage i efteråret var hold på 8—40 elever på 
maletur i Københavns omegn, og tre eftermiddage blev 
der holdt »malestue« på skolen for elever, som ikke 
længere har tegning som fag. Resultatet af arbejdet, et 
halvt hundrede oliebilleder var udstillet i forældreugen.
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I pinseferien rejser Inger Laursen og Ruth Lynghøft, 
3 ma, Ulla Aagesen, Johnne Iversen og Eva Thorvil, 
3 mb, som skolens repræsentanter til foreningen »Nor- 
den«s skoleungdomsstævne i Oslo.

Til den kommende sommerferie er planlagt følgende 
skolerejser:
27 elever fra 4 ma rejser med adj. Karen Schøbel Niel
sen og skolekøkkenlærerinde D. Malmer til Harzen.
12 elever fra 4 mb rejser med adj. K. Blemsted og gym
nastiklærerinde L. Suhr til Jämtland.
15 elever fra II gns rejser med adj. Else Barmer og adj. 
M. Lomholt-Thomsen til Norge.

★

IDRÆT

I skolens boldkampe vandt 3 ma i langbold.
Skolen deltog i de københavnske skolers idrætsdag i 

september med 9 klasser. 2 ma vandt Københavnsmester
skab i langbold og I gma i svømning.

4 ma og I g mb har i morgentimerne fået undervis
ning i Østerbros svømmehal hele skoleåret.

★

ORKESTER OG KOR

Skolens musikalske elever har medvirket til festliggø- 
relse af translokationen, juleafslutningen og kabaretfore
stillingerne. — Ved translokationsfesten spilledes Poul 
Schierbecks Præludium for Strygere, op. 43, og 6 sange. 
Til jul opførtes Arthur Arnholtz’s Et Hellig-tre-Kongers- 
spil med musik tilrettelagt af Finn Viderø, en solist sang 
Grundtvigs og Carl Nielsens »Forunderligt at sige«, og 



17

orkestret akkompagnerede til 4 sange og salmer. Til ka
baretten kom orkestret ved fem tidligere elevers og et 
par forældres og læreres hjælp op på 28 mand og ind
ledte sammen med kor med Chr. Dalsgaards »Velkom
men til kabaret«; som mellemaktsmusik spilledes Schu
berts Balletmusik af »Rosamunde«. Desuden fremførte 
eleverne fra 2 ma Oehlenschlægers og Oluf Rings »Kir
sten Piil«.

15 elever har i det forløbne år fået undervisning på 
strygeinstrumenter ved skolens mellemkomst; lærerne har 
været hr. Niels Heie (violin og viola) og hr. Jørgen Pe
tersen (violoncel). Instrumentalundervisningen vil blive 
fortsat næste sæson, og interesserede bedes henvende sig 
til rektor eller undertegnede sanglærer. Skolen ejer nogle 
violiner og violonceller, som uden vederlag udlånes til 
begyndere.

Chr. Dalsgaard.
ir

SKOLENS LÆRERE 1954—55

Rektor cand. mag. Aagot Lading (ved skolen siden 1943): 
historie i III gmn, I gns; latin i 4 ma; religion i 3 ma.

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

Lektor cand. mag. I. Brøgger-Jensen (1930): engelsk i 
III gns, II gmn, II gns, I gmn a og b, 2 mb; religion 
i alle gymnasieklasserne.

Lektor cand. mag. Gerda Nielsen (1928): dansk i II gmn, 
I gns, 2 ma; historie i III gns, 3 mb, 2 mb.

Lektor cand. mag. Eva Holm Christensen (1931): mate
matik i II gmn, I gmn a; regning og matematik i 4 ma 
og 1 ma.
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Lektor cand. mag. Vibeke Westerkjær (1937): tysk i III 
gns, I gns, 4 mb, 3 ma; dansk i 4 mb, 3 ma; religion i 
4 mb.

Lektor cand. mag. Aase Køie (1936): naturkundskab i 
II gns, I gmn b; naturhistorie i 4 ma, 2 mb, 1 ma, 
1 mb; geografi i 4 ma, 2 mb, 1 mb.

Lektor cand. mag. Elisabeth Holm (1944): historie i II 
gns, I gmn a, 3 ma, 2 ma, 1 mb; tysk i r, 2 ma; hånd
arbejde i 3 ma, 2 ma, 1 ma og b.

Lektor cand. mag. Frode Hjerting (1943): fysik og kemi 
i III gmn, II gmn, I gmn a og b, r.

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

Adjunkt cand. mag. Margrete Lomholt-Thomsen (1947): 
tysk i II gmn, II gns, I gmn a og b; dansk i 4 ma, 
2 mb; engelsk i 4 mb, 1 ma.

Adjunkt cand. mag. Karl Blemsted (1948): naturkund
skab i III gmn, II gns, I gmn a; naturhistorie i 4 mb, 
3 ma og b, 2 ma; geografi i 4 mb, 3 mb; fysik og kemi 
i 4 ma og b, 3 ma, 4 ma + b (1 time).

Adjunkt cand. mag. ]ens Dehn-]ensen (1954): natur
kundskab i III gns, I gns; naturhistorie i r; geografi 
i r, 3 ma, 2 ma, 1 ma; fysik og kemi i 3 mb, 2 ma og 
b, 1 ma og b; skrivning i 1 mb.

Adjunkt cand. mag. Maren Sleth (1951): engelsk i I gns, 
r, 4 ma, 3 ma, 2 ma, 4 ma + b (1 time); latin i I gns; 
oldtidskundskab i II gmn, I gmn b.

Adjunkt cand. mag. Elly Mogensen (1951): Dansk i III 
gns, II gns, I gmn b, 1 ma; historie i II gmn, 4 ma; 
engelsk i 3 mb; skrivning i 2 ma, 1 ma.
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Adjunkt cand. mag. Vibeke Borchsenius (1953): matema
tik i III gmn, I gmn b; regning og matematik i r, 2 
ma, 4 ma -f- b (1 time).

Adjunkt cand. mag. Else Barmer (1952): fransk i III gns, 
II gns, I gmn a, r; dansk i 3 mb; engelsk i 1 mb.

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

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

Timelærer Chr. Dalsgaard: sang i alle klasser, tegning 
i 2 ma og b, 1 ma og b; latin i 4 mb.

Professor, dr. phil. Hans Sørensen: fransk i III gmn, 
I gmn b.

Timelærer Birthe Christensen: historie i I gmn b, r, 4 mb, 
1 ma; religion i 4 ma, 3 mb, 2 ma og b, 1 ma og b; 
dansk i r.

Vakancelærer, gymnastiklærerinde Lillemor Suhr: gym
nastik i I gmn b, r og hele mellemskolen.

Vakancelærer, skolekøkkenlærerinde Dorothy Malmer: 
skolekøkken i 3 ma og b.

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

Lektor Elisabeth Holm: Frikvartersinspektion på gym- 
nasiesiden.

Lektor Brøgger-]ensen: Inspektionen på legepladserne.

Adjunkt Frode Hjerting er blevet udnævnt til lektor 
pr. 1. august 1954.
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Gymnastiklærerinde fru Gerda Kroll har i en del af 
skoleåret varetaget overlærer fru Ellen Schmidts timer. 
Stud. mag. Bente Dalberg-Pedersen har vikarieret for 
gymnastiklærerinde Lillemor Suhr.

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

Skolebetjent er hr. Erik Olsen.

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 kunne for 1954 uddeles i to portioner, som 
blev givet til lektor I. Brøgger-Jensen og lektor Vibeke 
Westerkjær.

PENSA I EKSAMENSKLASSERNE 1954—55 
4. mellemskoleklasse a og b.

Religion, a kl.: G. Tolderlund-Hansen: Den danske fol
kekirke i nutiden. Nogle salmer.
b kl.: Apostlenes gerninger: kap. 15—28 (efter Bibel
bogen m. noter). Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie 
f. skole og hjem (m. enkelte overspringelser).

Dansk, a kl.: Genboerne. Af »15 historier fra vor egen 
tid« (udg. af Dansklærerforen.): Tove Ditlevsen: En 
æggesnaps. Finn Gerdes: Søn af huset. Hans Povlsen: 
Kaspar. Edith Rode: En ønskeseddel. Clausen og Han
sen: Dansk læsebog for mellemsk. III (12. udg.): s. 
35—52; 54—57; 75—84; 120—44; 156—92; 264—77. 
Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker (11. opl.): 



21

s. 6, 20—25, 47—56, 86—93, 107—16. Stil hver 14. 
dag.
b kl.: Hostrup: Genboerne. Clausen og Hansen: Dansk 
læsebog f. mellemsk. III (8. udg.): s. 5—-13; 36—39; 
42—60; 142—64; 179—90; 191—210; 216—28; 264 
—79; 287—90; 291—95; 295—302. Falbe Hansen og 
Keller: Svenske læsestykker (6. opl.): s. 20—25; 37 
—40; 47—56; 112—16. Stil hver 14. dag.

Til eksamen opgives: a kl.: Genboerne. Tove Ditlev- 
sen: En æggesnaps. Hans Povlsen: Kaspar. Læsebogen: 
s. 37—52; 54—57; 120—44; 156—85; 265—77. 
Svenskbogen: s. 20—25; 47—56; 107—46.
b kl.: Genboerne. Læsebogen: s. 36—39; 42—55; 
56—60; 142—64; 179—90; 191—210; 216—28; 264 
—70; 287—90; 291—95; 295—302.
Svenskbogen: Alt det læste.

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 (19. udg.): Den nyeste tid. 2. verdenskrig og tiden 
derefter som læsestof.
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, 
Island og Finland.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mel
lemskolen II: fra pighuder—bogen ud. Sofus Franck, 
N. P. Andersen og P. L. Jørgensen, Plantelivet, Bota
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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 
—159.

Engelsk. O. Friis Hansen og Chr. Nielsen, Engelsk læse
bog for mellemskolen IV med øvelseshefte: a, kl. stk. 
1—10; 14—18; 24; 28—30. b kl.: stk. 1—6; 8—20; 
22—30.

Til eksamen opgives: a. kl.: stk. 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 
18, 24, 28, 29, 30.

b kl.: stk. 8, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 30.

Tysk, a kl.: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, 
Tysk III: stk. 2, 4, 6, 7—9, 11, 13, 15—16, 18—19, 
23, 25, 27, 29, 31—33, 35, 39 og tilsvarende øvebog. 

b kl.: 2, 4, 6—9, 11, 13—16, 18, 19, 23, 32, 35 og 
tilsvarende øvebog.

Til eksamen opgives: 
a kl.: læsebogen: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 
23, 27, 31, 32, 33, 35, 39.

b kl.: læsebogen: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14—16, 18, 19, 
23, 32, 35.

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

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

Dansk. Clausen og Hansen, Dansk læsebog for real
klassen (1951): s. 33—36; 43—44; 56—58; 90—91; 
109—15; 145—91; 193—98; 200—06; 206—17; 228 
—67; 281—84. Kaj Munk: Ordet. Moderne noveller 
og skitser v. Arne Olesen: s. 1—34, 75—97. Analyse 
efter Evald Jensen og A. Noesgaard, Øvelsesstykker 
i dansk sproglære. Stil med 14 dages eller 3 ugers mel
lemrum.

Til eksamen opgives: Læsebogen: s. 33—36; 43—44; 
56—58; 90—91; 109—15; 145—72; 186—91; 193— 
98; 200—06; 206—17; 228—65; 281—84. Kaj Munk: 
Ordet. Moderne noveller og skitser v. Arne Olesen: 
s. 1—34, 75—97.

Historie. Blomberg og Hæstrup, Nordens historie for 
realklassen: Fra 1914 til i dag: s. 5—9; 12—16; 19—• 
21; 25; 26—28; 31—38; 41—43; 47—55; 58; 71—88; 
100 (= Danmark og Island). Kretzschmer og Lind- 
hardt Hansen: Samfundslære for realklassen (1954): 
afsnit I (4- kap. 14), III, IV, V, VII, VIII (kun kap. 
70—71).
Til eksamen opgives det læste.

Geografi. Hellner og Humlum, Geografi for realklassen.

Naturhistorie. Wesenberg Lund: 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—20; 34—37; 49—55; 58—69; 77—85; 95 
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—118; 143—46. Askgaard og Nørregaard, Engelske 
stiløvelser for mellemskolen og realklassen I. Lund- 
Bredsdorffs grammatik. Stil hver uge, deraf halvdelen 
skolestile.

Til eksamen opgives: s. 8—14; 16—19; 34—37; 49—■ 
55; 58—68; 77—85; 95—117; 143—46.

Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk IV 
for realklassen (3. oplag): stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 
17, 27, 30, 34, 35. 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: stk. 29—44, 5L—58, 60—68, 
75—83, 88—92.

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

Læsepensa i I og II g samt eksamenspensa i de fag, hvori 
der aflægges studentereksamen i II g:

Naturkundskab, ny-spr.: W. F. Hellner: Geografi for 
det sproglige gymnasium. 2. udg., s. 109—89. S. 1—108 
repeteredes efter samme bog.

mat.-nat.: Hellner og Humlum, Geografi for det mate
matiske gymnasium.

Til eksamen opgives: Hele bogen med undt. af de 
normerede overspringelser. Humlum: Regnfattigt ager
brug med særlig gennemgang af de aride egne i Cen
tralasien.
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Engelsk, mat.-nat.: Bolbjerg og Brøgger Jensen, An 
Anglo-American Reader: s. 1—73, 83—142, 151—93, 
206—22. K. V. Olsen: English Science Reader: s. 7 
—27. K. Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske tekster: 
s. 40—71, 85—104.

Tysk. mat.-nat.: Sigtryggsson: Tyske læsestykker f. det 
matematiske gymnasium (3. udg.): stk. 2—-8, 10. Wig
gers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk IV f. realklas
sen (3. opi.): stk. 4, 6, 8, 17, 19, 23, 25, 27, 30. Gad: 
Moderne tyske noveller: s. 59—176. Schiller: Maria 
Stuart: III—V akt. Stefan Zweig: Die Weld von Ge
stern (v. Jef Jefsen): s. 44—67.

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

Religion, ny-spr. og mat.-nat.: Læst i alle tre år: I g: 
Religionen som en vigtig del af den menneskelige kul
turarv. Forskellige former for religion. Bibelen, dens 
historie og nogle tekster fra det gamle testamente. II g: 
Nogle fremmede religioner. Nogle tekster fra det ny 
testamente. Dansk kirkehistorie fra Reformationen til 
det 19. århundrede. III g: Grundtvig, Kierkegaard, 
Indre Mission og udviklingen til vor tid.

Dansk. Læst i I—III g ny-spr.: Sv. Norrild: Dansk lit
teraturhistorie (4. udg.). Hovedværker: Ordet. Eras
mus. Kærlighed uden strømper. St. Hans aftenspil. En 
landsbydegns dagbog. En dansk students eventyr. Mo
gens. Ved vejen. Vildanden. Litteraturprøver: Falken
stjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur: 
I (6. udg.): s. 9—12; 24—26; 37—40; 46—75; 81—84; 
90—92; 94—97; 98—101; 103—04; 111 — 15; 135— 
37; 155—59; 168—72; 194—98; 215—16; 218—20; 
230—31; 240; 242—48; 251—53; 263—65; 266—69; 
272—75; 276—81; 289—91; 243—46; 261—66; 276 
—78; 305—08. II (5. udg.): s. 2—3; 4—5; 14—15; 
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19; 21—22; 33—34; 37; 59—63; 110—14; 115; 126 
—31; 132—34; 140—47; 154; 162; 171—78; 179; 
186; 199—204; 215—36; 282—307; 328—34. III (5. 
udg.): 11—15; 19—26; 40—42; 45—46; 58—62; 90 
—95; 113—16; 121—24; 126—29; 131—34; 138—41; 
148—49; 153—54; 188—92; 210—14; 220—27; 233 
—41; 246—48; 269—70; 326; 327—28. Svensk: Ager
skov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog (10. 
udg.): s. 10—11; 16—17; 23—25; 33—39; 57—78; 
92—98; 100; 102; 103—04; 106—07; 110—17; 120 
—23; 124—28; 144—50; 166—70; 185—89. Oxen- 
vad: Vort sprog I (4. udg.) med tekster efter II. Reh
ling: Prøven af modersmålet. Stil hver 3. uge.

Til eksamen opgives:

Erasmus. Ved Vejen. Vildanden. Falkenstjerne og Bo
rup Jensen: Håndbog i dansk litteratur: I (6. udg.): 
24—26, 37—40, 94—96, 98—100, 113—15, 216, 
230—31, 243—46, 276—78, 278—80, 289—91, SOS- 
OS; 343—45; 376. II (5. udg.): 2; 14—15; 59—63; 
47—53; 115; 126—28; 140—44; 171—73; 174—78; 
215—22. III (5. udg.): 19—22; 40—41; 90—93; 93 
—95; 113—16; 122—23; 131—34; 140—41; 233—41. 
Norrild: Dansk litteraturhistorie (4. udg.). Oxenvad: 
Vort sprog I (4. udg.).

Læst i I—III g mat-nat.:
Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie f. gymnasiet (med 
enkelte overspringelser). Hovedværker: Erasmus Mon- 
tanus. Skt. Hans aftenspil. En dansk students even
tyr. En landsbydegns dagbog. Ved vejen. Vildanden. 
Ordet. Moderne noveller og skitser: s. 75—79. Litte
raturprøver: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog 
i dansk litteratur I (7. udg.): s. 6—9; 12—17; 27—30; 
42—45; 52—78; 94—100; 102—04; 112—23; 126— 
27; 131; 143—47; 161—64; 176—83; 197—98; 202— 
06; 221—22; 224; 226—28; 239—40; 252—55; 276; 
280—86; 352—56; 366—70; 373—75; 386—87. II 
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(5. udg.): s. 2; 6; 12; 15; 16—17; 27—30; 37—38; 59 
—65; 126—31; 132—34; 140—44; 154—57; 168—78; 
185—204; 223—35; 282—307; 312—13; 315; 319— 
20; 328—34. III (5. udg.): s. 1—10; 18—38; 40—41; 
42; 45—46; 90—93; 118—21; 122—23; 123—24; 
127; 131—34; 135—38; 152—53; 158—59; 193—98; 
210—13; 233—41; 272—76; 280—84; 326—28. 
Oxenvad: Vort sprog I med prøver efter II (3. udg.): 
s. 3—26; 33—43; 47—86; ekstemporal efter Rehling: 
Prøver af modersmålet. Svensk: Agerskov, Nørregaard 
og Roikjer: Svensk læsebog (10. udg.): s. 20—25, 87 
—103; 106; 110—18; 119—20; 120—21; 122—29; 
144—50; 160—62; 166—73; 180—87. Stil gennem
snitlig hver 3. uge.

Til eksamen opgives:
Norrilds litteraturhistorie: fra Holberg—ud (m. en
kelte overspringelser). En landsbydegns dagbog. Ved 
vejen. Ordet. Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd
bog i dansk litteratur: I (7. udg.): s. 64—78; 102—04; 
176—80; 239—40; 284—86; 289—90; 352—55. II 
(5. udg.): s. 59—63; 154—57; 189—99; 223—30. III 
(5. udg.): s. 19—26; 40—41; 90—93; 135—38; 233 
—41; 272—76. Moderne noveller og skitser (v. Arne 
Olesen): s. 75—87. Oxenvad: Vort sprog I (3. udg.).

Historie. Læst i I—III g ny-spr.:
Munch og Müller: Verdenshistorie I (9. udg.), II (8. 
udg.), III (7. udg.), IV (10. udg.). Maria Nielsen: Nor
dens historie I-II suppl. m. Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie: tiden efter 1920. Kretzschmer og 
Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymnasiet (3. 
udg.). Billeder efter Ilsøe: Danmarks historie i billeder 
(3. udg.) og skolens billedsamling. Kilder: Maria Niel
sen og A. Schiødte: Historiske læsestykker: s. 37—43; 
115-—118. Th. A. Müller: Frederik d. Store. H. Mül
ler: Kilder til Danmarks historie III. Neerbek: Kilde
steder fra Kristian d. Il’s historie: s. 4—10.
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Til eksamen opgives:
Verdenshistorie fra år 800—1500; 1789—1848; 1919 
—39. Nordens historie fra år 1014—1533; 1848— 
1939. Samfundslære: Kap. I, II, IV, VI, VIII. Tekster: 
Th. A. Müller: Frederik d. Store. H. Müller: Kilder 
III: s. 5—32. Billeder: En gruppe billeder fra Bayeux- 
tapetet; en gruppe billeder fra Mariakirken og klostret 
i Helsingør. Ilsøe: nr. 36, nr. 145—49, nr. 150, nr. 259, 
nr. 284. P. Munch IV (10. udg.): s. 81: Kong Vilhelm 
udråbes til konge.

Læst i I-III g mat-nat.:
Munch og Müller: Verdenshistorie I-IV. Maria Niel
sen: Nordens historie I-II. Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie (fra 1920). Kretzschmer og Lind- 
hardt Hansen: Samfundslære for gymnasiet. Kildetek
ster fra Th. A. Müller: Frederik den Store, Maria 
Nielsen: Historiske læsestykker, Fussing og Knudsen: 
Landbruget og bonden. Hakon Müller: Kilder til 
Danmarks historie III-IV.

Til eksamen opgives:
Verdenshistorie: ca. 800—1500; 1789—1848; 1919— 
39. Nordens historie: 1014—1533; 1848—1939. Sam
fundslære: Kap. I, II, IV, VI, VIII. Tekster: Th. A. 
Müller: Frederik den Store: s. 71—79. Maria Niel
sen: Historiske læsestykker: s. 105—115; 128—29. 
Hakon Müller: Kilder til Danmarks historie III: s. 
5—14; 24—27. Billeder: En gruppe billeder fra Bay- 
eux-tapetet; nogle Christian II portrætter; alterbords
forside fra Thorslunde; en gruppe billeder fra Sans
souci; Constantin Hansen: Den grundlovgivende rigs
forsamling. Hoyer-Oberstdorf: Im Anfang war das 
Wort.

Oldtidskundskab, ny-spr. og mat-nat.: Læst i I-III g: 
Homer (Kragelunds udg.): Iliaden I, IV (v. 846—999), 
VI; Odysseen V, VI. Aischylos: Perserne. Sofokles 
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(Thor Langes overs.): Antigone. Hastrup og Hjortsø: 
Herodot i udvalg, s. 21—27; 30—60. Hartvig Frisch: 
Sokrates’s domfældelse og død. Gudelæren efter Se
chers mytologi. Kunsthistorie efter Bundgaard: Den 
græske kunsts historie (2. udg.) og Bruhn og Hjortsø: 
Klassisk kunst.

Til eksamen opgives:
Iliaden I og VI. Antigone. Herodot: s. 21—-24; 30— 
56. Sokrates’s forsvarstale. Kunsthistorie.

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.: Læst i I-III g:
Sundorph: Varmelære, lyslære, mekanisk fysik, elek
tricitetslære. Barmwater: Astronomi. 36 fysiske øvel
ser.
Til eksamen opgives:
Sundorph: Varmelære (7. udg.): s. 14—28; 49—52. 
Lyslære (6. udg.): s. 17—31; 37—42; 49—58. Meka
nik (7. udg.): s. 11—18; 20—30; 35—54; 63—72. 
Elektricitet (8. udg.): s. 1—8; 41—56; 78—83; 98— 
103; 132—43. Barmwater: Astronomi (7. udg.): s. 9— 
18; 21—29; 43—72.

Af de udførte øvelser opgives:
1. Glødende kobbers temperatur. 2. Isens smeltevarme. 
3. Udvidelseskoefficienter. 4. Lufttermometret. 5. Luf
tens normalmassefylde. 6. Boyle-Mariottes lov. 7. Sam
lelinser. 8. Goniometer. 9. Gitterforsøg. 10. Wheat
stone’s bro. 11. Joules lov. 12. Kundt’s rør. 13. Fald- 
maskiner. 14. Kasteparablen. 15. Stjernekort.
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Kemi. mat.-nat.: Læst i I-III g:
Kobberø: Kemi for gymnasiet.

Til eksamen opgives.
Kobberø: Kemi for gymnasiet (1. udg.): s. 30—46; 
48—61; 70—79; 102—22; 129—32; 171—87.

Matematik, mat.-nat.: Læst i I-III g:
Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I-III.

Til ekamen opgives:
Efter anordning af 9. marts 1935, stk. B: punkt 4, 9, 
10, 11, 12 samt y ~ ex og y = In x, 14, 16, 19 (kun 
hyperblen), 25, 31, 34, 35, 37.

Engelsk, ny-spr.: Læst i I-III g:
Sherriff: Journey’s End (v. Skovgaard); Bolbjerg og 
Brøgger-Jensen: An Anglo American Reader: s. 1—73; 
131—41; 173—87; 206—22; Howard Spring: Fame is 
the Spur I. Shakespeare: Julius Cæsar. Skovgaard: 
Modern Historical Reader: s. 44—103; 114—27; 152 
—76. The Dickens Reader s. 1—57, Rebecca Sharp 
and the Crawleys: s. 2—65. Galsworthy: Loyalties (v. 
Skovgaard). A Hundred English Poems (Rev. ed.): s. 
1—7; 8, 11—14; 27—29; 35; 49—52. Modern English 
Poems (v. Bredsdorff). Lee Masters: Spoon River An
thology (v. Skovgaard). Bredsdorff: From Beowulf to 
Kipling. Bodelsen: The Government and Institutions 
of England.

Til eksamen opgives:
Julius Cæsar: III, 1 og IV, 3. Modern English Poems 
(Bredsdorff): s. 18—20, 30—32, 34—39. Østerberg: 
English Poems: s. 3—5, 49—52. Dickens Reader: s. 
3—20. Thackeray: s. 31—46. Loyalties: III, 1. Mo
dern Historical Reader (Skovgaard): s. 44—56, 114— 
23. Spoon River Anthology (v. Skovgaard): XI-XXV.
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Tysk. ny-spr.: Læst i I-III g:
Lessing: Nathan d. Weise I og III akt. Goethe: Faust 
I: v. 1—32; 243—353, 354—601; 1530—1867; 2605 
—-3216; 3374—3834; Trüber Tag; Nacht; 4405— 
4612. Højberg Christensen u. Sigtryggsson: Goethe 
Auswahl: s. 7—13; 21—24; 35—45. Schiller: Wilh. 
Tell: I-IV akt. Østergaard: Tyske digte (5. udg.): 
Goethe: nr. 1, 3, 4, 5, 21, 23, 24, 25, 26. Schiller: nr. 
2, 3. Heine: nr. 3. Ring Hansen u. Stærmose: Kultur
geschichtliche Lesestücke: nr. 1, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32. Ingerslev og Vibæk: 
Deutschland I: nr. 5, 9. Gad: Moderne tyske noveller: 
s. 5—58. Th. Mann: Buddenbrooks: I-IV Teil kap. 4 
incl.

Til eksamen opgives:
Nathan d. Weise: I, 2, 6; III, 7, 8. Goethe Auswahl: 
s. 1O1S—13; 21—24; 4112—45. Faust I: v. 1—32; 243 
—353; 482—601; 1635—1743; 4405—4612. Wilh. 
Tell: II, 2. Tyske digte: Goethe: 1, 3, 4, 5, 25, 26. 
Schiller: 2, 3. Heine: 3. Kulturgeschichtliche Lesestü
cke: nr. 5, 13, 20, 28.

Fransk. Læst i I-III g ny-spr.
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: s. 6—59; 
67—69; 75—83; 88—92. C. F. Jung: Fransk læsebog: 
s. 42—122; 131—152. Henrik Madsen: Moderne fran
ske forfattere: s. 37—52. Bruun og Roskjær: La France 
occupée et délivrée: s. 65—92. Henriques og Willemoes: 
Fransk litteratur i udvalg: s. 50—55; 73—87; 90— 
111; 115—31; 144—54; 222—24; 309—12; 334—39: 
360—82. Tage Brüel: Moderne franske skribenter IV: 
s. 23—44; 71—74. Willer og Mogensen: Marianne: s. 
1—14. Desuden filmteksten La Fin du Jour (s. 3—18) 
og tre af skoleradioens teksthefter. I grammatik er 
der læst efter Sten og Hyllested: Fransk grammatik 
for gymnasiet samt Erik Bruun: Fransk øvehefte for 
gymnasiet.
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Læst i I-III g mat.-nat.:
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: s. 6—67; 
69—79. Jung: Fransk læsebog: s. 42—58. Henrik 
Madsen: Moderne franske forfattere: s. 7—37. Bruun 
og Roskjær: La France occupée et délivrée: s. 3—23, 
65—113. Henriques og Willemoes: Fransk litteratur 
i udvalg (1938): s. 87—108; 132—40; 230—300. Tage 
Brüel: Moderne franske skribenter: s. 11—20. 1 film- 
tekst og 2 af radioens tekster i tilknytning til udsen
delser. Sten og Hyllested: Fransk grammatik for gym
nasiet, Erik Bruun: Fransk øvehefte for gymnasiet og 
E. Breuil: Lecons illustrées de francais er benyttet.

Latin, ny-spr.: Læst i I-III g:
L. Høeg: Cæsar og andre forfattere (1. udg.): s. 1—76. 
L. Høeg: Ciceros taler: s. 9s—2 833 ; 511—7418; 861— 
11025. Kragelunds grammatik.

Til eksamen opgives:
Cæsar og andre forfattere: s. 6011—76t0. Ciceros taler: 
s. 9s—283S; 51—62.
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ORDENSREGLER

1) Eleverne skal møde præcis til timer og morgensang.

2) Eleverne skal opholde sig i skolegården i frikvartere
ne, med mindre de har særlig tilladelse til at være 
inde.

3) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden til
ladelse.

4) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i 
almindelighed kun sygdom. Eleven skal altid med
bringe skriftlig meddelelse om, hvad hun har fejlet, 
og om fraværelsens varighed, første dag hun igen er 
i skole. Efter smitsomme sygdomme kan fordres læge
attest for smittefrihed.

5) Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan 
rektor give en elev lov til at forsømme en enkelt dag 
efter skriftlig anmodning fra hjemmet senest dagen 
før. Anmodninger om fritagelse samme dag vil i al
mindelighed 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-trakte
menter, må ikke finde sted uden rektors tilladelse.

8) Forsætlig beskadigelse af skolens materiel vil medføre 
erstatningspligt.

9) Skolen udleverer de nødvendige lærebøger til låns til 
eleverne. Eleverne må altid holde bøgerne forsynet 
med helt omslag med tydeligt navn. Tilføjelser i bø
gerne må ikke finde sted.

Konfirmationsforberedelse bedes så vidt muligt hen
lagt til 3die mellemskoleklasse.



34

GYMNASIEFORENINGEN »GORGO«
1. sept.: Generalforsamling.
23. sept.: Forfatterinden Grethe Heltberg læste op af egne værker.
3. nov.: Filmsaften.
10. dec.: Julefest med »Østreborgerdyd« på Østre Borgerdyd

skole.
16. febr.: Politiadvokat Lotinga holdt foredrag om ungdoms

kriminalitet.
9. marts: Pastor Schultz fortalte om rejsen med »Jutlandia« til 

Korea.
1. april: Underholdningsmøde med »Vestreborgerdyd«.

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 rysensteenere, 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:

29. sept. rusmodtagelse for årets studenter og realister. Lektor 
Skovgaard holdt rustalen. Derefter fortalte Else Larsen, f. Olsen, 
om Sydafrika.

9. febr. generalforsamling. Derefter viste fuldmægtig, cand. jur. 
Grete Petersen en farvefilm fra sin rejse til Italien og Grækenland.

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.
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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.

I sommeren 1954 var der 50 beboere, 25 gymnasiaster, 24 nye 
studenter og realister, 1 ældre student. Desuden har huset været 
besøgt i efterårsferien 1954 og påskeferien 1955. 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 fredag den 12. august 1955 
kl. 10.


