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Fra festen
i Nationalmuseet 
på skolens
75 års dag



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

matematisk-naturvidenskabelig retning). Den 1ste sep
tember 1956 havde den 382 elever.

*

Skolenævnet — valgt i henhold til lov af 1949 om 
det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn — har i 
1956—57 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, Åboulevard 864, N. 
Husmoder fru Kamma Rathmann, Bjørnsonsvej 24.

Rektor og 2 af lærerrådet valgte repræsentanter, lek
tor 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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VIBEKE BORCHSENIUS
Ved udgangen af dette skoleår forlader adjunkt Vibeke 

Borchsenius sin stilling ved Rysensteen Gymnasium for 
at følge sin mand, som er blevet udnævnt til professor i 
Aarhus. Det betyder et stort tab for skolen, idet fru 
Borchsenius ikke blot er en fin matematiker og en dygtig 
lærer, men også er afholdt og respekteret af både elever 
og kolleger for sin loyale og redelige karakter og sit lige
vægtige og menneskeligt forstående sind.

Hun kom til skolen for fire år siden med en fornem 
faglig udrustning. Foruden sin skoleembedseksamen og 
magistergrad havde hun et studieår i Cambridge bag sig. 
Både universitetet og Statens Lærerhøjskole havde arbej
de til hende, men hun foretrak en egentlig skolegerning, 
og den lykkedes smukt for hende. Hendes klare, rolige, 
venlige og tålmodige undervisning gjorde eleverne tryg
ge og førte dem så langt, det var muligt.

Vi siger hende tak for den tid, hun har været ved Ry
sensteen og ønsker hende en god fremtid i Aarhus, hvor 
hendes to små sønner skal vokse op, og hvor hendes 
sjældne matematiske evner sikkert vil blive taget i brug 
af universitetet eller en gymnasieskole. Aagot Lading

•k

1881 - 1. SEPTEMBER - 1956

Den 1. september 1956 kunne skolen fejre sit 75-års 
jubilæum. Allerede kl. 8 samledes mellemskolens ele
ver med deres lærere i gymnastiksalen, hvor lektor 
Gerda Nielsen fortalte os om Rysensteen Gymnasiums 
(tidl. L. Engelhardts Skoles) historie. Derefter fik nogle 
af eleverne lejlighed til at prøve deres kundskaber i en 
quiz og dobbel-konkurrence, arrangeret af adjunkt Ma
ren Sleth. Til sidst sang vi en sang, forfattet til lejlig
heden af adjunkt Margr. Lomholt-Thomsen. Efter at 
mellemskoleeleverne havde taget en løbetur gennem hele 
skolen i en lang række og var blevet trakteret med is, fik 
de fri resten af dagen.
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Den officielle fest, hvori gymnasieklasserne og real
klassen deltog, fandt sted i Nationalmuseets festsal kl. 
10. Til stede var, foruden skolens lærere og elever, re
præsentanter for skolemyndighederne, andre skoler og 
skolens forældrekreds; desuden havde vi den glæde at se 
en række af skolens tidligere lærere og blandt dens gamle 
elever nogle af de allerførste fra frk. Engelhardts tid.

Lærerrådets formand, lektor I. Brøgger-Jensen, bød 
velkommen, hvorefter vi sang morgensang: »Morgenha
nen atter gol«. Rektor talte derefter om »Skolen i 75 
år«, hvorefter elever fra alle skolens trin fra 1. mellem 
til III g reciterede »Skoleårene«, der var skrevet i anled
ning af skolens jubilæum.

Efter at vi sammen havde sunget vor translokations
sang, »Herrens frygt er visdoms kilde«, glædede fire tid
ligere elever os med musik og sang: Annelise Johansen, 
der på flyglet spillede »Humoreske bagateller« af Carl 
Nielsen, Inger Meinertz, der akkompagneret af Mette 
Høeberg spillede A-dur-suiten for cello af Caix de Her- 
velois og Kirsten Hermansen, der med Mette Høeberg 
ved flyglet sang sange af Schubert (Geheimes, Die Fo
relle), Lange-Müller (Aakanden), Carl Nielsen (Sænk 
kun dit hoved) og Otto Mortensen (Køreturen).

Lykønskninger og gaver bragtes skolen af en række 
gæster. Bl. a. talte viceskoledirektør, fru Philippa Hans
sen, rektor Gertrud Areskog, Stockholm, Skolenævnets 
formand, civilingeniør Sv. Aa. Jungløv, Rysensteener- 
samfundets formand, fru Marie Moustgaard. Højtidelig
heden i museets sal sluttede med, at man sang en af hr. 
Dalsgaard til lejligheden skrevet og komponeret sang.

I det smukke eftersommersolskin samledes til sidst alle 
festens deltagere, unge som gamle, i Museets »Løvegård«, 
hvor der serveredes forfriskninger.

Om eftermiddagen havde vi reception på selve skolen, 
som var fyldt med dejlige blomster, der var sendt som 
gave fra skolens venner. Det var os en stor glæde ved 
denne lejlighed at møde et aldeles overvældende stort an
tal af skolens tidligere elever. V. W.



6

SKOLEN I 75 ÄR

Sært, som en jagende tid kan fæste sig ved mindedage. 
Ordene er hentet fra en anmeldelse af mindeskriftet for 
J. N. Madvig, hvis 150-års-dag vi fejrede før H. C. An
dersens. Men er det alligevel så sært? Bunder det ikke 
i noget, som vi undertiden giver os lidt tid til at tænke 
over, når vi begynder på faget historie i skolen, det, at 
uden minderne - uden historien, kunne vi også sige - 
bliver vi som den, der har mistet hukommelsen. Vi ville 
ikke vide, hvorfra vi kom, og derfor heller ikke, hvor 
vi skulle hen. Der ville blive noget underlig retningsløst 
og tilfældigt over alt, hvad vi gjorde. Vi ville være ude 
af stand til at veje vore muligheder fremover eller blot 
at prøve os selv og vort liv, som det er nu. Og det uprø
vede liv er, som Sokrates sagde, ikke værd at leve. Der
for er sansen for historie - også sansen for jubilæer og 
mindedage - trangen til med passende mellemrum at 
glæde sig over noget godt og betydningsfuldt, som en
gang kom ind i verden, eller give rum for vemod over, 
at det gik bort igen, vel egentlig en sund sans, et beva
rende instinkt i mennesket.

Vi er på historisk grund, hvor vi nu er samlet. Der 
kunne fortælles megen fædrelandshistorie og byhistorie 
i tilknytning til det allernærmeste nabolag her, hvor Ab
salon byggede borg ved havn, hvor Dronning Philippa 
førte forsvar og Carl Gustav stormede. Der kunne også 
fortælles lærdomshistorie. Søjlerne i denne sal har båret 
loftet i det gamle kongelige bibliotek. Griffenfeld, der 
som bekendt blev student, da han var 12 år, skal have 
lænet sig op ad en af dem. Men det er den mere besked
ne, men ikke uvæsentlige form for lærdomshistorie, der 
hedder skolehistorie, jeg bør holde mig til idag. Også 
hvad den angår, vil jeg sige, at vi er på historisk grund 
her i Stormgade- og Vestervoldgadekvarteret. Det er 
ikke et tilfældigt sted, vi har valgt at samles. Det er 
ikke kun, fordi vor gymnastiksal derhjemme i skolen i 
Tietgensgade er for lille, eller fordi vi under vore gæster 
en bedre skæbne end at prøve vore stive klapbænke, at 
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vi er søgt herhen. Det er også, fordi vi gerne ville kom
me vor skoles oprindelse og fortid så nær som muligt.

Selve Nationalmuseet har på en måde noget at gøre 
med den. Efter 1864 var der en hel del lærere fra Søn
derjylland, som måtte søge sig en eksistens i København. 
Nogle af dem stiftede den kendte Haderslev-Læreres 
Skole. En adjunkt fra Flensborg lærde skole med en le
vende interesse for arkæologi fik en assistentstilling ved 
Nationalmuseet med en beskeden løn, siden suppleret 
med en professortitel. Det var Conrad Engelhardt, Laura 
Engelhardts far. Man kan for så vidt sige, at Museet 
skaffede det daglige brød til den lille Laura og hendes 
søster Ellinor, der senere i livet kom til at blive hendes 
bedste medarbejder. Da hun havde oprettet sin skole, 
støttede direktøren for Nationalmuseet, Sophus Müller, 
den ved at sende sine døtre til den. En af dem blev se
nere lærerinde der - sådan er det ofte gået i denne skole. 
Jeg mindes Gerda Müllers religionstimer. Utallige gange 
sagde hun: hjemme i Prinsens Palæ. Hjemmet i Museet 
var for hende idealet af et hjem.

Så fint som i Prinsens Palæ boede Laura Engelhardt 
ikke i sin barndom, men ellers rart nok - her i byens 
udkant. Hun boede i Stormgade 16 - på hjørnet af Ve- 
stervoldgade - dejlig frit med grønne lindetræer udenfor 
i Filosofgangen, der førte forbi Vartov hen til Halmtor
vet, den nuværende Rådhusplads. På den anden side af 
gangen rejste volden sig; bag den, der hvor H. C. Ander
sens boulevard nu er, lå stadsgraven. Der så ud som ved 
Kastellet eller på Christianshavns vold. Tivolisøen er et 
minde om den. På volden må vi formode, den lille Laura 
har leget og den unge Laura sværmet, hvis hun gjorde 
den slags. Hendes skolevej gik i den modsatte retning, 
ind over Stormbroen til Gammel Strand, hvor Nathalie 
Zahles skole oprindelig lå, først 1877 flyttede den helt 
ud på Nørrevold.

Dansk pigeskole-historie kan man ikke fortælle uden 
at standse ved Nathalie Zahles navn, men skal vi be
gynde med begyndelsen, må vi længere tilbage, til den 
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stærkt skoleinteresserede tid i slutningen af det 18. år
hundrede. Det var Borgerdydens tid, den tid, da selska
bet for Efterslægten satte det som sit første formål »at 
befordre og betrygge den tilvoksende ungdoms lyksalig
hed« og mente at kunne gøre det ved en skole!

Pigerne blev ikke glemt. Sekretæren for Borgerdydsel
skabet oprettede en skole for fattige pigebørn af middel
standen samme år, som drengene fik Borgerdydskolen, 
og samtidig oprettedes en skole for døtre af mere vel
stillede familier. Men hvad lærte de? 32 timer håndar
bejde og 1 time regning stod der på skemaet for de fat
tige piger. 13 timer håndarbejde og 1 time regning for 
de velstillede piger, der også skulle have sprog og litte
ratur og fruentimmernetheder, bl. a. tegning. Af nutidens 
pigeskoler er Christianshavns Døttreskole den eneste, der 
er tilbage fra den tid.

Det 19. århundredes vrimmel af små private pigein
stitutter kender vi bedst fra karikaturen i Heibergs 
Aprilsnarrene. Så ringe var de nu ikke alle. Adskillige 
gav god sprogundervisning, og professor Maribo, til hvis 
udmærkede drengeskole Grundtvig digtede Morgenhanen 
atter gol, som vi lige har sunget, oprettede også en Dan
nekvindeskole, præget af de nye grundtvigske tanker. 
Den gik senere op i N. Zahles skole. Men en højere un
dervisning i offentlige skoler var indtil almenskoleloven 
af 1903 så godt som helt forbeholdt drenge. Og selv for 
dem var mulighederne små. I København var der kun 
Metropolitanskolen, så også de fleste drenge, der skulle 
lære noget ud over det, folkeskolen gav, måtte søge pri
vatskole.

Laura Engelhardt gik altså i N. Zahles skole, blev se
nere lærerinde der, lærte, hvordan en skole skulle drives. 
Og den 1. september 1881 begyndte hun for sig selv i 
familien Engelhardts spisestue med een lille pige. Hvad 
der drev hende til i en alder af 25 år at begynde sin egen 
skole, ved jeg ikke sikkert. Hun følte sig kaldet til læ
rergerningen. Men hun har vel også haft en udpræget 
selvstændighedstrang. Og så et ønske om at få mere ud 
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af det, rent økonomisk. Almindelige lærerlønninger den
gang var næppe til at leve af.

Originale pædagogiske ideer tror jeg egentlig ikke frø
ken Engelhardt havde, men hun var en god pædagog og 
havde lært godt hos frøken Zahle, havde også sans for 
det, der lå i tiden, som de grundtvigske tanker. Særpræ
get for de gode pigeskoler - uden at man teoretiserede 
noget videre over det - var en respekt for virkeligheden, 
for pligt og plan og orden, nøjagtighed og grundighed 
i tilegnelsen. Det lyder koldt og tørt, men var det ikke. 
Der var et meget tillidsfuldt og varmt forhold mellem 
lærere og elever, der var arbejdsglæde og munterhed, og 
klasselærersystemet gjorde hver enkelt klasse til et over
kommeligt og hjemligt præget milieu for børnene. Det 
ville føre for vidt - og jeg er ikke den rette til at gøre 
det - at fortælle småtræk til belysning af frøken Engel
hardts måde at være på i sin skole; men så meget kan 
jeg sige, at hun må have haft en egen personlighedskva
litet, og hun var i stand til at skabe atmosfære i sin 
skole. Det mærkes meget stærkt på hendes gamle elever 
og lærere, når de taler om hende og skolen. Ved 100-års- 
dagen for hendes fødsel, som vi også markerede på sko
len den 25. februar, sagde en af eleverne fra Stormgade
tiden i en meget smuk mindetale om hende, at hun hav
de gemyt - sind og sans for fryd og smerte, at hun ikke 
besad egentlig humor, men at hun var fængslende. Og 
om skolen sagdes det, at gamle Engelhardtere ofte min
dede hinanden om »den tryghed, den munterhed, den 
varme og godhed, som var vor skoles atmosfære, den 
særegne frodige og frugtbare jordbund, hvoraf ikke blot 
kundskaber, men livsfylde spirede frem«.

En anden gammel elev, der kom til skolen som en lille 
moderløs pige, har også fortalt om den varme og godhed, 
den mødte hende med - og så det mærkelige i den skole: 
man forudsatte ikke, at "børn var uartige. Nej, det har 
vi da vist aldrig forudsat, og vore elever er det da også 
kun en sjælden gang. Men frøken Engelhardt forudsatte 
noget andet, og det hører også med til billedet som bibe
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len på Bertha Dorphs portræt af hende. Hun tog det 
for givet, at børn er syndige mennesker i dybeste alvor
lige kristne forstand. Det var et led i hendes pædagogik 
at sætte indskrifter med gode ord og formaninger op 
rundt om overalt på skolen. Jeg har fået fortalt, at der 
over legepladsen stod skrevet: Hvor der snakkes meget, 
der syndes meget. Det må også tages med, når vi sam
menligner før og nu og måske synes, at skolen er blevet 
køligere og strengere end i frøken Engelhardts tid. Så 
alvorstunge ord tror jeg ingen af os nu om dage havde 
hjerte til at sætte op for en flok sludrende pigebørn i 
deres frikvarter.

Når vi sammenligner, må vi også huske, at Laura En
gelhardts skole først og fremmest var en barneskole. Den 
havde elever fra 1. klasse, ja en tid var der også børne
have. Men hurtigt blev den eksamensskole. Fra 1886 
havde den ret til at afholde præliminæreksamen, fra 
1897 4. klasses hovedeksamen, der var et skridt på vejen 
til studentereksamen. 1903 dimitteredes de første 5 stu
denter. Det var udtryk for vækst og tilpasning, vækst 
med byens vækst og tilpasning til ændringerne i kvin
dernes samfundsstilling, som gjorde det nødvendigt for 
dem ikke blot at have kundskaber, men også at have 
brev på dem.

I 1895 fik skolen sin egen bygning i nærheden, henne 
i Rysensteensgade. Lejligheden i Stormgade havde haft 
sin hygge med de uregelmæssige klasser med blandet in
ventar og køkkenet, hvor man fik frokostmælk, om vin
teren med isklumper i; men efterhånden blev det for 
trangt. Frøken Engelhardt holdt igen - skolen måtte 
ikke blive for stor. Men byggefeberen rasede i kvarteret, 
efter at myndighederne havde besluttet at sløjfe den ræk
ke bastioner, som hollænderen Henrik Rüse - adlet un
der navnet Rysensteen - havde været med til at bygge 
efter Svenskekrigene. Nu kom efterhånden rådhuset til 
at ligge på Gyldenløves bastion, Glyptoteket ved Hoicks, 
og på Rysensteens bastions grund ved havneløbet nær 
Langebro og med udsigt over Kalveboderne, omtrent som 



11

fra Hotel Europa nu, kom bl. a. frk. Engelhardts nye 
skole til at ligge.

»Hvad går der af dig, min fødeby - hvilken byggen 
og roden,« hedder det i Kaalunds digt, der klager over 
voldenes fald: »Med skubkarrer triller de minderne væk.« 
I stedet for voldgrave med blomstrende tjørne og vug
gende siv får København boulevarder som i Paris, hvor 
»vi kan os sole og nyde i mag vor konditoris på fortovs
stole.« Han kritiserer også stilforvirringen: »nypittore
ske, forfløjne, forlorne murstensideer,« - og vi moderne 
mennesker synes vel heller ikke, der er noget særlig 
smukt ved bygninger som skolen i Rysensteensgade eller 
den, vi nu har i Tietgensgade, som er fra omtrent samme 
tid. Men de var fine skoler, da de blev til, dyre, også i 
drift. Efterhånden blev det for dyrt for forældrene, ikke 
mindst da omsider også lærerlønningerne steg med de sti
gende krav til uddannelse. Dyrtiden under den første 
verdenskrig blev afgørende. Efter en langtrukken kamp 
overgav en hel række private skoler sig til stat og kom
mune. Blandt dem var Laura Engelhardts, der ved den 
store skoleovertagelse i 1918-19 - en administrativ op
gave, der blev lagt i hænderne på fru Holm Christensens 
far, kontorchef Olsen - kom til at høre under Køben
havns Kommune. Hædret med fortjenstmedaljen i guld 
gik frøken Engelhardt af som rektor efter 38 års trofast 
skolegerning. Hun døde først i 1941 og overlevede i 10 
år sin efterfølger, rektor Maria Nielsen.

Efter kommunens overtagelse af skolen fik den navnet 
Rysensteen Gymnasium. Det betød mere end en navne
forandring. Ved indsættelsen af den nye rektor talte 
skoledirektør Fossing om, at fremtidig skulle rig og fat
tig mødes i denne skole. Det var en væsentlig forandring: 
demokratiseringen. Men der var også noget andet, som 
hænger sammen med, at en ny lærertype blev fremher
skende, den akademisk uddannede lærer med skoleem
bedseksamen. Overgangen her kom ikke brat. Kendte og 
betydelige kvindelige akademikere som Elna Munch, 
Nina Bang, Ellen Jørgensen, Kirstine Meyer havde alle
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rede som lærere været knyttet til Engelhardts skole, og 
mænd som Oscar Schlichtkrull, der blev den første rek
tor for Holte Gymnasium. På den anden side fortsatte 
adskillige af de bærende kræfter i den gamle pigeskole 
i mange år; dygtige faglærere og samvittighedsfulde pæ
dagoger uden universitetsuddannelse gjorde stadig for
trinlig fyldest. Vi husker frøken Floor og frøken Sner- 
tinge, og vi har iblandt os i dag frøken Hee og frøken 
Bredenbeck og frøken Bohn.

Men meget af det gamle forsvandt alligevel, bl. a. for
di underskolen efterhånden afvikledes. Det blev forbi 
med, at utålmodige små piger hentede deres lærerinde 
til time efter frikvarteret og bemægtigede sig hver sin 
hånd, eller når de var for mange, hver sin finger for rig
tig at mærke kontakten med hende. Skolen blev mere 
voksen, og den fik under Maria Nielsen et mere akade
misk præg, end den havde haft før - og jeg tror også, 
end den har haft senere. Medens demokratiseringen i før
ste omgang virkede sådan, at unge ubemidlede piger med 
alvorlige studiehensigter satte sig på skolebænken ved 
siden af de bedrestillede hjems døtre, der ofte kun ville 
være studenter for almendannelsens skyld, har den fort
satte demokratisering ført med sig, at også piger fra gan
ske jævne hjem søger til gymnasiet uden at have planer 
om at studere bagefter.

Maria Nielsen kom kun til at lede Rysensteen Gym
nasium i 12 år. Da skolen for 25 år siden skulle have 
fejret 50 års jubilæum, lå hun for døden, ikke 49 år 
gammel. Den 11. september døde hun. For mange af os, 
som var hendes elever, er mindet om hende en værdi, vi 
vil bevare livet ud, mindet om en sjældent ren og smuk 
personlighed. Hun var meget forskellig fra frøken En
gelhardt - også i det ydre - høj og lys og med noget 
fornemt og lidt køligt reserveret over sit væsen. Fornem
heden kunne hun have fået hjemmefra, hun var vokset 
op som datter af klosterlægen ved Vemmetofte adelige 
jomfrukloster og tilhørte gennem sin mormor slægten 
Moltke. Men hendes fornemhed havde intet med slægts- 
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stolthed og fine fornemmelser at gøre. Hun følte sig 
dybt solidarisk med sine fattige og jævne elever, der ger
ne ville studere. Hun bekymrede sig for dem og hjalp 
dem med råd og dåd under studierne. Hendes far døde 
tidligt, og hun havde selv prøvet at være en fattig stu
dent, fremmed i København, og hun så, at også køben
havnerpigerne havde det svært, når de skulle læse lek
tier og studere uden at have eget værelse. Hun var der
for blandt dem, der tog initiativet til Kvinderegensen, 
og den sidste officielle funktion, hun deltog i, var grund
stensnedlæggelsen på Amager Boulevard.

Som skoleleder var hun meget betydelig. Hvis der 
kom til at stå respekt om Rysensteen Gymnasium, og det 
gjorde der, skyldtes det i første række hende. Men hun 
forstod også at knytte gode medarbejdere til sig i et 
samarbejde præget af åbenhed og loyalitet og en levende, 
men udogmatisk pædagogisk interesse. En af hendes al
lerbedste hjælpere var den mærkelige vismand, lektor 
Chr. Jensen, der ud fra sine hyggelige og særprægede, 
dybtgående og inciterende daglige fysiktimer i Rysen
steen Gymnasium kom til at betyde så meget for hele 
den danske skoles fysikundervisning. Men der er mange 
andre. Lektor frøken Baruel, der begyndte i Laura En
gelhardts skole, har vi haft hos os lige til nu. Lektor 
Sørensen og lektor Skovgaard er heller ikke fjern fortid. 
Mange husker også endnu frøken Schiødte, der i sin her
lige danskundervisning aldrig kunne komme længere end 
til Holberg. Og frøken Langkilde, der underviste i hi
storie på en helt anden måde end Maria Nielsen. Hun 
fortalte ud fra sin omfattende viden, og hørte os godt 
gammeldags i lektien. Maria Nielsen lagde grunden til 
en helt anden historieundervisning - den med billeder og 
tekster, speciale-studier og foredrag. Hun var selv en 
fin historiker med videnskabelige tilbøjeligheder, skolet 
hos det store trekløver ved Københavns Universitet, Ers- 
lev, Fredericia og Steenstrup. Men sigtet i hendes reform 
af undervisningen var at lette arbejdet for eleverne ved 
at gøre hukommelsesstoffet mindre, ved at lade dem op
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leve historien gennem øjet såvel som gennem øret og ved 
at bygge mere på deres tænkeevne end på deres klæbe
hjerne. Hun ville også give samfundslæren og de mellem
folkelige forhold i nutiden bedre plads. Moderne histo
rieundervisning står i gæld til hende.

Med al denne studiealvor og en vis kølig ydre form 
havde hun sans for børn som børn og unge som unge 
med behov for leg og latter, komediespil og friluftsliv. 
Jeg mindes hende fra skolens sommerhus. Det er også et 
initiativ, som vidner om hendes varme følelse for ele
verne. Hun kunne ikke holde sommerferie og vide, at 
nogle af hendes piger ikke kom ud til skov og strand og 
åbne marker. Det første år var hun selv med i skole
sommerhuset, et skovløberhus lånt af Vemmetofte klo
ster. Der kunne hun sidde om aftenen helt studentikost 
og drikke punch og le og synge studenterviser med os. 
D. v. s. synge kunne hun vist egentlig ikke - og der var 
noget mærkeligt ved hendes latter. Syntes jeg da. Man 
kan tænke så følelsesbetonet, når man er ung, om et men
neske, man beundrer og holder af. Jeg syntes altid, det 
var lige som der var noget i hende, der gjorde modstand, 
når hun lo, som om der var sorg bag ved. Og måske var 
det sådan. Hun var et ensomt menneske, der tidlig hav
de kendt sorg, hendes ungdom havde været præget af 
forsagelse og arbejde og alvorlig, i kristen ansvarsfølelse 
bundende anfægtelse med hensyn til livskaldet. - Men 
som der står i biblen: Mangfoldige er den enliges børn. 
Hun følte omsorg for de unge piger, der var hende be
troet, og de bragte hendes liv sorger og glæder, men i 
hvert fald rigdom, og hendes venskab for de mennesker, 
hun samarbejdede med, bragte hende også glæde. Hun 
ville vist gerne have levet dengang, da hun skulle dø. 
For os, der gennem skolen var kommet til at stå hende 
nær, var disse septemberdage for 25 år siden tunge. Vi 
tænkte jo også på, hvordan det skulle gå Rysensteen. 
Hvem skulle lede skolen videre?

Det blev rektor Anne Marie Bo, og med hende er vi 
nået til nutiden. Hun har været rektor for nogle af de 



15

gymnasiaster, som sidder her i dag. I 19 år ledede hun 
skolen på sin kloge, sunde og djærve måde. Selvstændigt 
førte hun skolens tradition videre og skabte nye eller lod 
medarbejderne skabe dem. Hun havde været en god ven 
af Maria Nielsen og var på linje med hende med hensyn 
til historieundervisningens metodik. Hendes forhold til 
eleverne var lidt mere robust, præget af usentimental 
moderlighed. Hun havde erfaringer med både piger og 
drenge hjemmefra og fra Lyngby Statsskole. Hun fik et 
godt samarbejde med den lærerkreds, som fandtes, og 
de nye lærere, som kom til. Jeg vil ikke sige noget om 
dem, der endnu bærer skolen dag for dag, kun nævne 
enkelte af dem, vi nu må savne - som den fine og dyg
tige dansk- og sproglærer, lektor Ellen Hasselriis, der 
tidligt gik bort. Og et par mænd, som vi har mistet på 
en lykkeligere måde, vor fransklærer Erik Bruun, nu 
rektor i Rønne, som er kommet for at ønske til lykke 
i dag. Og professor Axel Schou, som sikkert sender os 
en venlig tanke fra sin geografkongres i Rio.

En af de første opgaver, fru Bo fik, var at flytte sko
len fra Rysensteensgade til Tietgensgade. Byen udvik
lede sig stadig mod vest, og presset på skolen steg. Der
for gav kommunen os den rummelige gamle skolebyg
ning, hvor vi nu har boet siden 1932, og hvor vi stort 
set har det godt, selv om der er et og andet, vi kunne 
ønske. En særlig arv fra Maria Nielsen var institutionen 
skolens sommerhus. For penge givet til en mindefond fik 
fru Bo en af skolens gamle elever, arkitekt Rigmor An
dersen, til at bygge det dejlige hus, vi nu har oppe ved 
Kulhus i Hornsherred ned mod Isefjorden. Det drives 
ved hjælp af overskuddet fra vor årlige kabaret. Det her 
nævnte er noget for vor skole særegent. Alt det gode, 
som vi har så at sige altid, og som andre skoler også 
har - lejrskoler og ekskursioner, skolerejser og lignende 
vil jeg ikke komme ind på. Men een ting til af det, der 
begyndte i fru Bo’s tid, må jeg også nævne som noget 
særligt, at vi har en venskabsskole i Stockholm, og at 
både lærere og elever gennem en årrække har haft me- 



16

gen glæde og berigelse af forbindelsen med »Södra 
Flick«, der på mange måder står for os som idealet af 
en skole. Det er en stor glæde for os at have rektor, dr. 
Gertrud Areskog hos os i dag.

Den vanskeligste af alle opgaver for fru Bo blev vel 
den at klare skolen igennem krigstiden. Mange underlige 
minder har vi fra de år - ikke så forskellige måske fra, 
hvad andre skoler har oplevet, og dog har vi oplevet 
tingene på vor måde, og vi tænker med taknemmelighed 
på fru Bo’s holdning under vanskelighederne og på den 
styrke og hjælp, vi fik gennem skolens trygge fællesskab 
i de ellers onde år. Vi tænker også med tak på de skoler, 
som ydede os gæstfrihed, da vi var fordrevet af tysker
ne, den Classenske legatskole og Christianshavns Gym
nasium, hvor vi oplevede befrielsesdagene i 1945.

Inden fru Bo forlod skolen, foretog hun sammen med 
lektor fru Gnudtzmann en undersøgelse af, hvordan de 
ca. 1000 studenter, der havde forladt skolen, siden den 
var blevet kommunal, havde brugt deres eksamen. Det 
viste sig, at betydeligt over halvdelen udnyttede den til 
en videregående uddannelse, selv om kun knapt Vs kom 
på universitetet eller højere læreanstalter. Men gymna
sieuddannelsens betydning skal ikke måles alene efter 
erhvervsmæssig nytte. Almendannelse er en værdi i sig 
selv for enhver, som har evner og lyst til at tage imod 
den, og en værdi ikke blot for den enkelte selv.

Vor skoles bomærke er en bastion med et flyvende 
banner. Lad det minde os om, at vi har en skanse at 
holde, den højere pigeskoles. At vi står der, er ikke vort 
valg. Det er Københavns Kommune, der afgør, hvor 
længe vi skal stå der. For de fleste af os står vel fælles
skolen som det naturlige og rigtige i al almindelighed. 
Men det har haft sin uvurderlige betydning, at vi her i 
landet havde en højere pigeskole med en selvstændig 
form, før vi fik fællesskolen, sådan at det ikke udeluk
kende var den gamle drengeskole, der kom til at præge 
den. Og det er stadig en overvejelse værd, om ikke et 
stort skolevæsen som Københavns også i fremtiden kan
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have noget ud af at bevare et par skoler, der er eksklu
sive på denne måde. Det kunne jo give variation og rig
dom i helhedsbilledet. Vore piger kommer sjældent til 
os, fordi de gerne vil gå i en pigeskole, sommetider 
tværtimod, lige så lidt som drenge ønsker at komme i 
Efterslægten, fordi det er en ren drengeskole; de ønsker 
det, fordi det er Efterslægten. Og det er godt sådan, for 
så bliver vor skole ikke et kloster med en tilstræbt og 
ønsket isolation. Den er åben ud mod livet, men den 
giver unge piger med studieinteresser en arbejdsro, som 
de måske ikke altid så let finder i fællesskolen.

Alt i alt tror jeg, den højere pigeskoles skanse er værd 
at holde en tid endnu. Om vi får lov til det - ja det 
hviler, som det hedder hos Homer, i gudernes knæ. I 
dag er vi taknemmelige for det, der har været, og glade 
for det, som er - for skolelivet, som det leves i Rysen- 
steen, jævnt og muntert og virksomt år for år - og syvår 
for syvår, mens vi ser kuld efter kuld af små piger vokse 
i alder og erkendelse og blive kloge på himmel og jord.

Aagot Lading.

(Tale ved skolens jubilæum 1. september 1956).

★
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SKOLEÅRENE

Til jubilæumsfesten havde lektor Vibeke Westerkjær skre
vet nogle vers om skolelivet år for år. De reciteredes af ele
ver fra de forskellige klassetrin, fra en lille ny undrende 1. 
mellem-elev til de latinterpende og tvivlrådige 4. mellem’er 
og de glade realister. Sidst kom gymnasiasterne, hvis afsnit 
gengives her:

I g:
Nogle af os havde held, slap igennem nåleøjet!
Og nu spørger man med rette: havde vor forventning 

løjet?
Helt så glat som nok vi tro’de går gymnasiets år vel 

ikke
her må pukles, skal det frugte, ellers må man la’ det 

ligge-
Alle disse rare fag, som I har i mellemskolen, 
skrivning, tegning, håndarbejde, svundet er som dug for 

solen.

III gmn:
Men i stedet lyser op hele universets under, 
som fysikken er så god til at skildre nu om stunder: 
stjernehimlen, som vi før tro’de skabt for romantikken, 
nøgternt måles op, når blot man er dus med mat’ma- 

tikken!
Teknisk fremskridt, tidens løsen, letter vore ydre kår, 
men et tomrum vil der skabes, hvis vi ikke andet får.

III g spr.:
Næsten alle kan vi møde litt’raturen som en ven.
Læser vi den med forstand, kan vort sind få kraft af

den:
Holbergs humor og fornuft, Heibergs lethed, Blichers 

dybde,
Oehlenschlægers varme glæde, Poul Møllers sunde sans, 
H. C. Andersen, hvis hjerte tolker livets poesi, 
folkevisens ægte toner, Kingos stærke forsynstro,
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Herman Bangs forsømte sjæle, Martin Hansens stærke 
blik:

Alt er med at spejle Danmark, stort og småt i sind og 
skik.

Vil vi se ud over grænsen, øjner vi et kildevæld, 
som vi øste af i tiden for at blive helt os selv: 
gammelnordisk kraft og stejlhed faldt for middelhavets 

charme, 
og vort sinds kontakt med syden gav det spænding, gav 

det varme.
Hellas gav begreb om skønhed, mennesket på ondt og 

godt, 
og, med begge ben på jorden, åbent blik for stort og 

småt.
Shakespeares kraft og dybe visdom, Lessings modne 

tolerance,
Goethes verdenskloge digtning gav mod sværmeri 

balance.

II g:
Skal vi samle, hvad vi lærte her i skolen år for år, 
vel kalejdoskopisk broget det os tit for øje står. 
Men til sidst de mange stumper samles i et kostbart 

billed’, 
skrøbeligt, men smukt og rigt: alt, hvad mennesket har 

villet.

Bag det hele dæmrer dog end en kundskab, som vi fik, 
medens livet i os gro’de og lidt klarhed vandt vort blik: 
trods al evne, vilje, lykke er vor egen visdom lille, 
og vi nynner ganske stille: Herrens frygt er visdoms 

kilde.

¥
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EKSAMINER I MAJ-JUNI 1956

Til studentereksamen indstilledes 39 elever, 20 af ny
sproglig retning af 19 af matematisk-naturvidenskabelig 
retning. Alle elever bestod. De opnåede resultater var 
følgende:

Nysproglig retning:
Hanne Bidstrup g + (12,97), Laila Biankensteiner mg+ (14,33), 

Inge Bruun mg (13,91), Helle Elmgreen mg (14,13), Merete Holm 
mg-4- (13,30), Inge Jacobsen mg (13,73), Hanne Jespersen mg + 
(14,33), Birte Jørgensen mg+ (14,24), Hanne Larsen mg-4- (13,42), 
Hanne Lindberg mg-4- (13,58), Agnete Hee Lindhardt mg (13,77), 
Inger Meinertz mg4- (13,43), Inge-Lise Mouridsen mg+ (14,27), 
Annie Nielsen mg (14,03), Eva Nielsen mg+ (14,32), Eva Marie 
Nielsen mg + (14,20), Hanne Oldau mg-r (13,29), Birgitta Peter
sen mg (13,95), Inge Thording mg+ (14,44), Karen Trollegaard mg 
(13,92).

Matematisk-naturvidenskabelig retning:
Kirsten Als mg (14,03), Anne Birgit Christensen mg + (14,25), 

Inger Agnete Christensen mg-r (13,59), Margit Tang Christiansen 
mg (14,16), Gerd Sekker Hansen mg-r (13,64), Kirsten Hoffmann 
mg (13,80), Inge Lise Janniche mg-r (13,31), Kirsten Jessen mg-r 
(13,29), Lis Johansen mg-r (13,63), Bente Jørgensen mg (14,16), 
Astrid Kjær mg (14,03), Inger Koch mg (13,69), Nini Kølendorf 
mg-r (13,60), Anette Lydolph mg-r (13,40), Ellen Margrethe 
Munkstrup mg (14,00), Inge Merete Møller mg-4- (13,36), Greta 
Nielsen mg-r (13,07), Grethe Nielsen mg-r (13,42), Inga Olsen 
ug-r (14,55).

Til realeksamen indstilledes 25 elever, der bestod med 
følgende resultater:

Elin Andersen mg+ (14,23), Bente Bach mg (13,99), Jonna Blan- 
kensteiner mg-4- (13,54), Merete Bramsen mg+ (14,23), Hanne 
Baasch g+ (12,83), Gunvor Tang Christiansen mg+ (14,20), Jette 
Høegh Eriksen mg-4- (13,16), Birthe Hansen mg (14,05), Kirsten 
Hansen mg (14,09), Liselotte Jakobsen mg (14,12), Inge Herløv 
Jensen mg (14,09), Kirsten Jensen mg+ (14,17), Lotte Jeshøj g + 
(12,95), Hanne Harder Jørgensen mg-4- (13,52), Inger Persson mg 
(13,69), Lotte Poulsen mg (13,72), Gerd Enna Rasmussen g + 
(12,66), Lise Lahn Rasmussen mg-4- (13,62), Elfriede Rostrup mg-4- 
(13,51), Jytte Roth ug-r (14,54), Lene Rømer mg+ (14,21), Merete 
Sally mg-4- (13,34), Lena Scheibelein mg (14,03), Ena Schwartz 
mg-r (13,48), Birthe Kistrup Steffensen mg (13,94).
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Til mellemskoleeksamen indstilledes 57 elever, der alle 
bestod. Heraf oprykkedes 13 i det nysproglige gymna
sium, 12 i det matematisk-naturvidenskabelige gymnasi
um, 2 i det klassisk-sproglige gymnasium og 29 i real
klassen.

1 elev afsluttede sin skolegang med mellemskoleeks
amen:

Ann Mari Hansen, eksamensresultat: mg (14,05).

PRÆMIER FOR FLID OG DYGTIGHED
tildeltes ved afslutningen d. 23. juni 1956 følgende elever:

Laila Biankensteiner, Helle Elmgreen, Hanne Jespersen, Birte 
Jørgensen, Inge-Lise Mouridsen, Annie Nielsen, Eva Nielsen, Eva 
Marie Nielsen, Birgitta Petersen, Inge Thording, Karen Trollegaard 
(III gns.); Anne Birgit Christensen, Margit Tang Christiansen, Bente 
Jørgensen, Inga Olsen (III gmn.); Elin Andersen, Merete Bramsen, 
Gunvor Tang Christiansen, Liselotte Jacobsen, Kirsten Jensen, Jytte 
Roth (realklassen); Lisbeth Falster Jacobsen, Ida Sikker Hansen, 
Birgit Jensen, Elsemarie Berg Olesen (II gns.); Bodil Schiødt Han
sen, Laila Job, Marie-Louise Kyhn, Birgit Løvgreen Nielsen, Kir
sten Nielsen (II gmn. a); Nina Ankerlin, Annelise Guldbrandsen, 
Kirsten Poulsen (II gmn. b); Kirsten Jensen, Margrethe Krabbe, 
Kirsten Aaskov (Igns.); Hanne Skaaning (Igmn.).

Følgende udenlandske boggaver uddeltes således:
En bog fra The American Library til Inge Thording (III gns.). 

To bøger fra Institut Francais til Eva Nielsen (III gns.). En bog fra 
Foreningen Norden til Astrid Kjær (III gmn.). To bøger fra For
eningen Norden til Lene Rømer (realklassen).

A

AF SKOLENS DAGBOG

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

1. september fejredes skolens 75-års jubilæum.
24.-29. september, i »Børnebogsugen«, vistes i skolens 

bibliotek en udstilling: »Min bedste bog«, der bestod 
af bøger udlånt af elever fra 1. og 2. mellem.
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29. september spilledes årets »Håndboldkamp« mellem 
realklassen og lærerne; det lykkedes denne gang læ
rerne at tilkæmpe sig pokalen.

5. oktober opførte dr. Hans Riitting tysk marionetko
medie for 2., 3. og 4. mellem.

15. -20. oktober deltog Kirsten Rathmann og Jytte Roth 
fra I gns og Annette Buemann Jørgensen fra I gmn i 
Foreningen »Norden«s møde for gymnasiaster på 
Hindsgavl.

22. oktober foredrag for realklassen og 4. mellem a og b 
af instruktionssygeplejerske på Rigshospitalet, frk. 
E. Mahrt-Olsen og sygeplejerske frk. Tea Spiro om 
sygeplejeuddannelsen.

29. oktober besøgte realklassen sygeplejerskeskolen på 
Rigshospitalet.

30. oktober, Nordens Dag, festligholdtes i gymnastiksa
len, hvor lektor Gerda Nielsen læste Jonas Lie’s for
tælling »Ørnen«, og elever, der havde deltaget i nogle 
af Foreningen »Norden«s arrangementer for skoleele
ver, fortalte om deres indtryk derfra.

5. -10. november indsamledes der på initiativ af elever i 
I gmn til Ungarnshjælpen 1.112 kroner, der indsend- 
tes til Røde Kors.

13. november holdtes der for gymnasiet og realklassen 
foredrag af skoleinspektør, fru Thora Haastrup, om 
et besøg i Polen, specielt i polske skoler.

5. -10. november afholdtes forældreugen, hvor elevernes 
forældre havde lejlighed til at overvære skolens under
visning. I 36 timer var der besøg af forældre i klas
serne. 5. nov. afholdtes møde for 1. mellems forældre. 
Rektor indledte med oplysninger om skolens arbejde. 
Adjunkt Else Barmer talte om danskundervisning i 
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mellemskolen. Aftenen sluttede med tebord. 84 for
ældre deltog i dette møde. Den 8. nov. var der møde 
for forældre til alle skolens elever. Lektor Brøgger- 
Jensen fortalte om sine indtryk fra forskellige former 
af engelske skoler, som han netop havde besøgt under 
sin orlov i oktober. Derefter genopførtes af elever fra 
alle skolens trin »Skoleårene«, der var skrevet til sko
lens 75-års jubilæum. 266 forældre deltog. Ved begge 
møder havde forældrene lejlighed til at træffe lærerne 
personlig.

1. december arrangerede III g’erne dans med underhold
ning for alle gymnasieklasserne, realklassen og lærer
ne. III gns opførte en vittig parodi på teen-age-man- 
nequinopvisning.

7.-8. december havde gymnasieklasserne besøg af 
M. Schydlowski fra l’Institut Francais.

12. december reciterede skuespillerinden Eleonore Schelde- 
rup, Benediktsbeuern, Goethes Faust I for de tre sprog
lige gymnasieklasser.

13. december gik 4 ma mellem 8 og 9 med brændende 
lys og i hvide dragter fra klasse til klasse for at synge 
Lucia-viser fra Värmland for os.

19. december gav fru Kamma Rathmann realklassen er
hvervsvejledning, specielt med henblik på forretnings
livet.

21. december opførte 4 mb en fornøjelig nissekomedie 
for os.

22. december havde skolen juleafslutning. Salen var 
smukt pyntet af 4 mb. Rektor læste juleevangeliet, og 
derefter opførte elever fra realklassen Arnholtz og 
Viderø: Et Helligtrekongerspil under medvirkning af 
kor og orkester fra den øvrige skole.

8. januar holdt professor, dr. phil. Axel Schou, en fore
læsning for gymnasiet, realklassen og 4 ma om Brasi-
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lien, som han nylig havde berejst i anledning af sin 
deltagelse i geografkongressen i Rio.

22. og 29. januar gav lektor Ivar Roset fire lektioner i 
III gmn a og III gns i norsk sprog og litteratur.

2. og 3. februar fandt årets tre kabaretforestillinger sted 
i Østrigsgades skoles aula. Assisteret af deres lærere 
medvirkede ca. 310 elever under ledelse af frk. Mo
gensen, fru Holm-Christensen og hr. Dalsgaard.

19. februar fandt den sædvanlige tuberkuloseundersøgelse 
af skolens personale og afgangsklasserne sted.

18. , 19. og 20. februar besøgte Colonel Young de sprog
lige gymnasieklasser og 3 mb.

20. februar havde vi besøg af docent fil. d:r Karin 
Tarschys fra »Högre allmänna läroverket för flickor 
på Södermalm«, vor venskabsskole i Stockholm.

22. februar holdt lektor, dr. phil. Valfrid Palmgren 
Munch-Petersen foredrag om Pär Lagerkvist for gym
nasiet og realklassen.

23. februar læste fru Märta Hellner svensk for 4 mb.

28. februar gav fru Lise Stürup II gns og II gmn en 
time i erhvervsorientering.

20. marts afholdtes der møde for eleverne i 3. og 4. mel
lem med deres forældre, hvor overlærer Kaj Sørensen 
fra Centralarbejdsanvisningens erhvervsvejledning ind
ledte om: »Vore pigers erhvervsønsker«. Derefter vi
stes en film i tilknytning til emnet.

1 .-2. april gav overbetjent Andersen færdselsundervis
ning i 1., 2. og 3. mellem.

26 .-29. maj deltager et par af skolens elever i Forenin
gen »Norden«s skoleungdomsmøde i Helsingfors.

★
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MUSEUMSBESØG O. LIGN.

1 ma: Glyptoteket (lekt. G. Nielsen); Thorvaldsens 
Museum (lekt. V. Westerkjær). 1 mb: Thorvaldsens Mu
seum; Kommunebiblioteket i Lyrskovsgade; Gutenberg- 
hus (adj. E. Barmer). 2 ma: Nationalmuseet I afd. (rek
tor); Gutenberghus; Kommunebiblioteket i Lyrskovsgade 
(adj. M. Lomholt-Thomsen). 2 mb: Nationalmuseets I 
afd. (lekt. G. Nielsen). 3. m a og b: Statens Hushold
ningsråd (fru D. Malmer); 3 mb: Rosenborg (lekt. E. 
Holm); Kommunebiblioteket i Lyrskovsgade (lekt. K. 
Schøbel Nielsen); 4. m a og b: Carlsberg Bryggerierne 
(lekt. K. Blemsted og cand. mag. J. J. Kock).

I gns: Folketinget; I gns og mn: Nationalmuseets An
tiksamling (lekt. E. Holm). II gns: Nationalmuseets I 
afd. (lekt. G. Nielsen); II gns og mn: Glyptoteket (cand. 
mag. A. Lindhard). III g ns og mn a og b: Folketinget 
(adj. Birthe Christensen og lekt. E. Holm). III g ns og 
mn a og b: Fysiologiske demonstrationer på Rockefeller 
Instituttet (lekt. K. Blemsted, adj. Dehn-Jensen, cand. 
mag. J. J. Koch).

★

LEJRSKOLE OG EKSKURSIONER

11 .-14. september afholdtes lejrskole for II gm og ns 
under ledelse af rektor, lekt. Gerda Nielsen, lekt. 
K. Blemsted og adj. Dehn-Jensen. Fra Studenterhyt
ten, Vintre Møller, studeredes Ods- og Hornsherreds 
geologi, historie og erhvervsliv.

1. april var II gns og mn på geologisk-historisk ekskur
sion med rektor, lekt. Gerda Nielsen, lekt. K. Blem
sted og adj. Dehn-Jensen til Vallø, Stevns Klint, Vem
metofte, Fakse Kalkbrud, Lystrup og Gisselfeldt.

10. maj var realklassen på tur til Sydsjælland med adj. 
Dehn-Jensen og frk. Haugsted.
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ORKESTER OG KOR

Musikalske elever har medvirket til festliggørelse af 
translokationen, juleafslutningen og kabaretforestillin
gerne. Ved translokationsfesten spilledes menuetten fra 
Mozarts Es-dur symfoni og seks sange. Til jul opførtes 
med stort kor Arnholtz og Viderø’s Et Helligtrekongers- 
spil; en solist sang H. C. Andersen og Niels W. Gade’s 
Barn Jesus i en Krybbe lå, og orkestret akkompagnerede 
til fire salmer og sange. Ved kabaretten indledte det for
stærkede skoleorkester (22 musici) og et unisont kor med 
Chr. Dalsgaards Velkommen til Kabaret; som mellem
aktsmusik spillede orkestret med firehændigt klaver 
Franz Schuberts Marche militaire no. 1, og endvidere 
foredrog et kor nogle gamle sea shanties.

Tolv elever har i det forløbne skoleår ved skolens 
mellemkomst fået undervisning på strygeinstrumenter; 
lærerne har været hr. Karlo Ernst (violin) og frk. Inger 
Meinertz (violoncel). Instrumentalundervisningen vil 
blive fortsat næste sæson, og interesserede bedes henvende 
sig til rektor eller skolens sanglærer. Skolen ejer et antal 
violiner og violonceller, som uden vederlag udlånes til 
begyndere.

★

IDRÆT

I skolens boldkampe vandt 3 ma i langbold og II gm 
i håndbold.

Skolen deltog i de københavnske skolers idrætsdag i 
september med 10 klasser. III gmb vandt Københavns
mesterskab i håndbold.

1 ma og b, 4 ma, I gmn og I gns har i morgentimerne 
fået undervisning i Østerbros svømmehal hele skoleåret.
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SKOLENS LÆRERE 1956-57.

Rektor, cand. mag. Aagot Lading (ved skolen siden 
1943): historie III gns, II gmn, 2 ma; latin i 4 ma.

Lektor, cand. mag. 1. Brøgger-Jensen (1930): engelsk i 
II gns, I gns, II gmn, I gmn, 4 mb; religion i alle gym
nasieklasserne.

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

Lektor, cand. mag. Eva Holm-Christensen (1931): mate
matik i III gmn a, I gmn; regning og matematik i 
3 ma, 2 ma.

Lektor, cand. mag. Vibeke Westerkjær (1937): tysk i III 
gns, II gns, 3 ma, 2 ma; dansk i 1 ma.

Lektor, cand. mag. Aase Køie (1936): naturkundskab i 
III gmn b, I gmn; naturhistorie i 4 mb, 3 ma, 3 mb, 
2 mb; geografi i 4 mb, 3 mb.

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

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

Lektor, cand. mag. Karen Schøbel Nielsen (1940): dansk 
i III gmn a, II gns, 3 mb; tysk i 4 mb, 3 mb, 2 mb, 
4 m a og b (1 time).

Lektor, cand. mag. Karl Blemsted (1948): naturkund
skab i III gmn a, II gns, I gns; naturhistorie i 4 ma, 
2 ma, 1 mb; geografi i 2 mb, 1 ma, 1 mb; fysik i 
2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.
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Adjunkt, cand. mag. Margrete Lomholt-Thomsen (1947): 
tysk i I gns, I gmn, II gmn; dansk i 4 mb, 2 ma; en
gelsk i 3 ma, 2 mb; religion i 2 ma.

Adjunkt, cand. mag. ]ens Dehn-]ensen (1954): natur- 
kundskab i III gns, II gmn; naturhistorie i r, 1 ma; 
geografi i r, 4 ma, 3 ma, 2 ma; fysik i 4 ma, 4 mb, 
3 ma, 3 mb, 4 ma og b (1 time), r; skrivning i 2 ma, 
1 ma.

Adjunkt, cand. mag. Maren Sleth (1951): engelsk i III 
gns, r, 4 ma, 2 ma, 1 ma; latin i III gns; oldtidskund
skab i III gns, III gmn a, III gmn b.

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

Adjunkt, cand. mag. og mag. scient. Vibeke Borchsenius 
(1953): matematik i III gmn b, II gmn; regning og 
matematik i 4 ma, 2 mb, 4 ma og b (1 time).

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

Adjunkt, cand. mag. Birthe Christensen (1956): historie 
i III gmn b, r, 3 ma, 1 mb; dansk i r, 2 mb; religion 
i 4 ma, 4 mb, 3 ma, 3 mb, 2 mb, 1 ma, 1 mb.

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

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

Professor, dr. phil. Hans Sørensen: fransk i III gmn b, 
II gmn.
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Timelærer, cand. mag. Annelise Lindhard: fransk i III 
gns, I gmn; latin i II gns, I gns; oldtidskundskab i 
II gns, II gmn, I gns, I gmn; engelsk i 4 ma og b 
(1 time).

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

Vakancelærer, gymnastiklærerinde Helle-Vibeke Haug- 
sted: gymnastik i III gns, III gmn a og b, II gns, II 
gmn, I gns, I gmn, r, 4 ma, 4 mb.

Gymnastiklærerinde, stud. mag. Bente Dalberg-Pedersen: 
gymnastik i 3 ma, 3 mb, 2 ma, 2 mb, 1 ma, 1 mb.

Inspektionen har i hovedsagen været fordelt således: 
Lektor Gerda Nielsen: Inspektionen for mellemskolen. 
Lektor Elisabeth Holm og adjunkt Birthe Christensen: 

Inspektionen for gymnasiet.
Lektor Brøgger-]ensen: Inspektionen på legepladserne.

Adjunkt Karl Blemsted er blevet udnævnt til lektor 
pr. 1. august 1956.

Lektor Aase Køie har haft orlov hele skoleåret for at 
gøre en studierejse til Peru; som vikar for hende har vir
ket indtil efterårsferien: cand. mag. Agnethe Behrndt 
Andersen, siden efterårsferien: cand. mag. J. J. Koch. 
Under adj. Else Barmers studierejse til Italien vikarierede 
stud. mag. Birgit Bjerre; som vikar for lektor Brøgger- 
Jensen, der studerede skoleforhold i England, virkede 
stud. mag. Kirsten Evers. Lektor Hjerting var i Tysk
land, Østrig og Schweiz på studierejse; hans timer læstes 
af cand. mag. S. Lanstsen; under adjunkt M. Lomholt- 
Thomsens deltagelse i Sonnenberg-stævnet vikarierede 
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stud. mag. Hanne Larsen. Under forskellige læreres og 
rektors sygdom har desuden stud. mag. Eva Marie Niel
sen virket som vikar.

Cand. mag. E. Christoffersen har fået uddannelse i 
praktisk pædagogik som lærerkandidat hos lektor Brøg- 
ger-Jensen, adjunkt Maren Sleth og timelærer cand. mag. 
Annelise Lindhard i fagene engelsk og latin.

I årets løb har skolen haft besøg af undervisningsin
spektørens faglige medhjælpere, lektor Kjeld Winding, 
lektor Jobs. Reumert og lektor Oscar Nielsen.

Cand. mag. Lis Bakander har i år afsluttet den i fjor 
påbegyndte undervisning af 2 elever fra III gns sammen 
med 1 elev fra III gns fra Efterslægtselskabets skole i 
matematik for nysproglige, der vil studere medicin. Alle 
tre elever bestod prøven.

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

Skolebetjent er hr. Erik Olsen.

k

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 1956 uddeles i tre portioner, som 
blev givet til adjunkt Margrete Lomholt-Thomsen, ad
junkt Elly Mogensen og adjunkt Maren Sleth.
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PENSA I EKSAMENSKLASSERNE 1956—57

4. mellemskoleklasse a og b.

Religion.G. Tolderlund-Hansen: Den danske folkekirke 
i nutiden. Nogle salmer.

Dansk, a kl.: Læst: Hauch: Søstrene på Kinnekullen. 
Hostrup: Genboerne. Blicher: Røverstuen. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III (12. 
udg.): s. 49—54, 90—94, 104—120, 120—142, 208— 
31, 265—77, 296. Falbe-Hansen og Keller: Svenske 
læsestykker (8. opl.): s. 26—40, 56—59, 112—16. Stil 
hver 14. dag.
b. kl.: Hostrup: Genboerne. Clausen og Hansen: Dansk 
læsebog for mellemskolen (10. udg.): s. 32—36, 45— 
46, 61—66, 122—124, 142—167, 179—211, 291—302, 
320. 15 historier fra vor egen tid (udg. af Dansklærer
foreningen): H. C. Branner: Et barn og en mus. Tove 

. Ditlevsen: En æggesnaps. Finn Gerdes: Søn af huset.
Hans Povlsen: Kaspar. Hilmar Wulff: Men jeg er sa
botør alligevel. Falbe Hansen og Keller: Svenske læse
stykker (11. opl.): s. 20—37, 104—116. Stil hver 14. 
dag.
Til eksamen opgives:
a. kl.: Hostrup: Genboerne. Clausen og Hansen: Læse
bog III: det læste, undtagen s. 120—142 (Præsten i 
Vejlby). Blicher: Røverstuen. Svenskbogen: det læste 
pensum.
b. kl.: Hostrup: Genboerne. Læsebogen: s. 45—46, 63 
—66, 142—164, 179—210, 291—295. 15 historier fra 
vor egen tid: alt det læste. Svenskbogen: s. 20—37, 
107—112.

Historie, a kl.: L. Schmidt: Lærebog i historie for mel
lemskolen II (19. udg.): Fra 1815 til vore dage. 2. ver
denskrig og tiden derefter som læsestof.
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b. kl.: Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen 
II B (18. udg.): hele bogen, (2. verdenskrig og tiden 
derefter som læsestof).
Til eksamen opgives:
a kl.: Det læste undtagen 2. verdenskrig og tiden der
efter.
b kl.: Fra 1815—1939.

Geografi. Bruun og Böcher: Geografi f. mellemskolen II. 
Til eksamen opgives: U. S. A., Danmark, Island, Nor
ge, Sverige og Finland.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellem
skolen. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. 
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi for mellem
skolen.
Til eksamen opgives: hele stoffet.

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, a kl.: Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
læsebog for mellemskolen IV med øvehefte: stk. 1 —10, 
14—18, 24, 28—31.
b. kl.: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk læse
bog for mellemskolen IV med øvelseshefte: stk. 1—-26, 
28—30.
Til eksamen opgives: a kl.: 3—8, 10, 15, 18, 24, 30.
b kl.: stk. 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 
28, 29, 30.
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Tysk, a-kl.: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: 
Tysk III (m. øvebog): stk. 2, 4, 6—9, 11, 13—16, 
18—20, 23, 25, 31—33, 35, 37, 39.
b-kl.: Samme bog: stk. 2, 4, 6—9, 11, 13, 15, 16, 18, 
19, 23, 27, 29, 31—33, 39, 41, 42.
Til eksamen opgives: a kl.: Læsebogen: Det læste pen
sum undt. stk. 20, 33, 35, 37.
b kl.: De læste stykker, undt. stk. 2, 8, 29.

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 realklas

sen (1951): s. 33—36, 145—53, 155—61, 161—72, 
186—91, 193—95, 206—216, 237—65. Herman Bang: 
Ved vejen. Moderne noveller og skitser v. Arne Ole
sen: s. 75—97. 15 historier fra vor egen tid: s. 40—46, 
112—129.
Analyse efter Evald Jensen og A. Noesgaard: Øvelses
stykker i dansk sproglære. Stil med 14 dages eller 3 
ugers mellemrum.

Historie. Kierkegård og Winding: Danmark siden 1901: 
s. 29—84. Kretschzmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for realklassen (1954): afsnit I (-4- kap. 14), 
III, V, VII, VIII, (kun kap. 70—71), IX.
Til eksamen opgives: det læste, undt. samfundslærens 
afsnit IX.

Geografi. Hellner og Humlum, Geografi for realklassen.

Naturhistorie. Wesenberg Lund: Biologi for realklassen.

Fysik. Sundorph: Fysik for realkl. II (elektricitet) og 
III (astronomi).
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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—68, 77—85, 95— 
118, 161—166.
Askgaard og Nørregaard: Engelske stiløvelser for mel
lemskolen og realklassen I. Lund-Bredsdorffs gramma
tik. Stil hver uge, deraf halvdelen skolestile.
Til eksamen opgives: s. 8—19, 34—37, 49—55, 58— 
68, 77—85, 95—117.

Tysk. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen, Tysk IV 
stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 27, 30, 34. Gram
matik og stiløvelser efter tilsvarende øvebog.
Til eksamen opgives: Læsebogen: Det læste pensum.

Fransk. Bruun, Holst, Jensen og Roskjær: Elementært 
fransk: s. 14—150, 156—161, 171—176.
Til eksamen opgives: s. 116—150, 156—161, 171 — 
176. Grammatik desuden efter: Bruun: Fransk gram
matik for realklassen.

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.: Læst i I og II g: W. F. Hell- 
ner: Geografi for det sproglige gymnasium.
Til eksamen opgives ikke: hvede, kul og jern.
Verdenshandelsvare: Bomuld.
mat.-nat.: Læst i I og II g: Hellner og Humlum: Geo
grafi for det matematiske gymnasium. (1. udg.).
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Til eksamen opgives: Geologi, klimatologi, mennesket, 
bomuld, kul, mineralolie, kul og transport.

Engelsk, mat-nat.: A. Bolbjerg og I. Brøgger-Jensen: An 
Anglo-American Reader: s. 1—115, 131—-142, 151—
155, 160—187, 206—222, 230—238 ........... 225 ns.
Kaj Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske 
tekster: s. 5—71 ................................................. 82 ns.
London Calling Europe: Forskellige tekster . 15 ns.

I alt 322 ns.

Tysk, mat.-nat.: Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det 
matematiske gymnasium (3. udg.): stk. 1. Nydahl: Le
bendige deutsche Dichtung (1954): stk. 1—8, 10, 11. 
Nydahl: Menschen und Schicksale (1954): stk. 1—3, 
5, 7, 8. Gad: Moderne tyske noveller (1945): s. 85— 
102. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (ausgewählt 
von Jef Jefsen, 1949): s. 7—21, 44—54.

///. gymnasieklasse
(ny-spr. og mat.-nat. a og b).

Religion, ny-spr. og mat.-nat.: Læst i alle tre år: I g: 
Religionens plads i den menneskelige kulturarv. Pri
mitiv religion. Bibelen, dens historie og tekster. Ud
valgte stykker af Det gamle Testamente.
II g: De vigtigste fremmede religioner. Nogle tekster 
fra Det ny Testamente. Dansk kirkehistorie fra refor
mationen til det 19. århundrede.
III g: Grundtvig, Kierkegaard, Indre Mission og ud
viklingen til vor tid. Nogle spørgsmål fra den kriste
lige etik.

Dansk. Læst i I-III g ny-spr.:

Kursorisk:
Wessel: Kærlighed uden strømper. Oehlenschläger: St.
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Hansaftens spil. Heiberg: En sjæl efter døden. P. M. 
Møller: En dansk students eventyr. J. Knudsen: Den 
gamle præst. Kaj Munk: Ordet. Falkenstjerne og Bo
rup Jensen: Håndbog i dansk litteratur (6. udg.) I: s. 
46—62, 90—92, 94—96, 98—104, 108—13, 131—33, 
135—37, 296—98, 305—8, 342, 347—51, 351—52, 
376. II: s. 25—29, 40—41, 92—102, 123, 154—57, 
167—69, 180—82, 186—90, 191, 198—216, 234—42, 
299—322, 346—52. III: s. 1—10, 21—25, 44—46, 
110—13, 115—16, 120—25, 130—33, 140—42, 143— 
47, 150—51, 196—200, 229, 304, 307—08, 311—18, 
323—24. K. Togeby: Moderne danske og norske digte: 
s. 39—40, 76—80. Agerskov, Nørregaard og Roikjer: 
Svensk læsebog: s. 45—51, 51—53, 80—82, 92—98, 
100—104, 105—6, 107—9, 110—17, 124—29, 136— 
42. Ferlov, Monrad-Møller og Tolderlund-Hansen: 
Svensk og norsk litteratur: s. 245—46, 253—54, 264— 
68, 279—82, 285—86, 294—98, 316—18.

Statarisk:
Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie. H. Karlsson: 
Dansk grammatik for gymnasiet. Holberg: Erasmus 
Montanus. H. Bang: Ved vejen. Ibsen: Et dukkehjem. 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog (6. udg.). I: 
s. 5—8, 27—30, 62—70, 86—90, 113—15, 189—90, 
214—15, 216, 230—31, 272—75, 276—80, 356—57, 
366—67. II: s. 2, 5—6, 23, 66—70, 79—92, 134—36, 
150—53, 166, 184—85, 227—34, 242—47. III: s. 11 — 
16, 18—21, 39—41, 42—43, 74—78, 116—18, 125— 
27, 128, 129—30, 214—20, 233—34, 254—55, 257— 
62, 262-—66, 322. K. Togeby: Digte: s. 73—76, 139— 
44. Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog 
(9. udg.): s. 27—30, 64—78? 87—92, 104—5, 106—7, 
120—27, 160-—64, 189—93. Ferlov, Monrad-Møller 
og Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk litteratur: s. 
252—53, 321—26, 326—28.

Til eksamen opgives: Det statarisk læste.
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Læst i I-III gmn a:
Kursorisk last: Holberg: Erasmus Montanus. Oehlen
schläger: Hakon Jarl. Goldschmidt: Maser. Kaj Munk: 
Ordet. Abell: Anna Sophie Hedvig, Moderne novel
ler og skitser (v. Arne Olesen). Jakob Knudsen: Parti- 
culier. Sigrid Undset: Småpiker. Branner: De blå un
dulater. Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i 
dansk litteratur I (7. udg.): 6—9, 27—30, 52—64, 
164—65, 202—206, 221—224, 224—30, 240—44, 
252—55, 259—63, 276, 280—84, 287—88, 352—60, 
378—79, 386—87. II (5. udg.): 2, 3, 4, 5, 12, 14—15, 
33—34, 37—38, 45—59, 67, 96—110, 115, 126—31, 
138—40, 150—51, 154, 168—69, 199—204, 215—223, 
231—35, 276—82, 312—13, 315, 319—20, 328—34.
III (5. udg.): 11—15, 22—26, 41—42, 95—106, 118 

—121, 122—23, 123—24, 128—29, 131—34, 146, 
152—53, 158—59, 188—98, 210—13, 215, 217—19, 
220—27, 242—44, 246—47, 280—84, 326—28, 334. 
Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog (10. 
udg.): 26—27, 33—37, 52—53, 87—92, 98—99, 100 
—101, 106, 117—18, 119, 120—22, 162—64, 180— 
84, 194—97. Ferlov, Monrad-Møller og Tolderlund- 
Hansen: Svensk og norsk litteratur (1954): 83—92, 
197—202, 240, 241, 252, 264—68, 274—75, 294—98, 
321—26.

Statarisk last: Norrild: Dansk litteraturhistorie for 
gymnasiet (3. opl.): Blicher: En landsbydegns dagbog. 
Bang: Ved vejen. Ibsen: Vildanden. Falkenstjerne og 
Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I (7. udg.): 
42—45, 64—78, 102—04, 112—15, 161—64, 176—80, 
224, 239—40, 284—86, 289—90, 387. II (5. udg.): 
16—17, 59—63, 140—44, 154—57, 171—73, 174—78, 
189—99, 223—30. III (5. udg.): 1 — 10, 19—22, 40— 
41, 45—46, 90—93, 135—38, 233—41, 272—76. 
Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet. Agerskov, 
Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog (10. udg.): 20 
—25,53—55,92—98, 100,102—03, 160—62, 171—73, 



38

185—93. Ferlov, Monrad-Møller og Tolderlund-Han
sen: Svensk og norsk litteratur for gymnasiet (1954): 
75—79, 206—08, 262—64, 310, 316, 318, 326—28, 
329. Stil hver tredie uge.
Til eksamen opgives alt det statarisk læste.

Læst i I-III g mat.-nat. b:
Kursorisk last: 15 historier fra vor egen tid: Erasmus 
Montanus. Kærlighed uden strømper. En dansk stu
dents eventyr. En landsbydegns dagbog. En sjæl efter 
døden. Mogens. Gengangere. Falkenstjerne og Borup 
Jensen: Håndbog i dansk litteratur I (6. udg.): 46— 
70, 81—84, 85, 98—100, 103—04, 135—37, 155—56, 
156—59, 161—65, 168—72, 179—82, 189—90, 200 
—201, 215—16, 220, 235—38, 242—43, 251—53, 
263—65, 266—67, 267—68, 272—75, 279—80, 289 
—91, 296—98, 305—08, 355, 363—65, 376, 377, 378, 
379—81. II (5. udg.): 2, 4, 5, 19—22, 33—34, 37—38, 
110—13, 128—31, 144—47, 154, 158—63, 168—70, 
173, 174—78, 179—86, 199—204, 211—14, 223—31, 
282—307. III (5. udg.): 22—26, 45—46, 58—62, 113 
—16, 121—24, 126—27, 128—29, 138—40, 148—49, 
152—54, 188—92, 210—14, 246, 247—48, 269—70, 
326—27, 327—28, 329—31. Agerskov, Nørregaard og 
Roikjer: Svensk læsebog (10. udg.): 9—11, 16—17, 
40—42, 57—64, 64—76, 122, 124—28, 144—50, 166 
—70. Ferlov, Monrad-Møller og Tolderlund-Hansen: 
Svensk og norsk litteratur: 252, 261—63, 264—68, 
292—94, 321—26.

Statarisk last: Sv. Norrild: Dansk litteraturhistorie for 
gymnasiet. Karlsson: Dansk grammatik for gymn. St. 
Hansaftens spil. Ved vejen. Vildanden. Håndbog I 
(6. udg.): 24—26, 37—40, 94—96, 98—100, 113—15; 
194—98, 216, 218—20, 230—31, 243—46, 246—48, 
276—78, 343—45, 376. II (5. udg.): 14—15, 47—53, 
59—63, 115, 126—28, 140—44, 171—73, 189—99, 
215—23,231—36,238—41. III (5. udg.): 11—15, 19— 
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22, 40—41, 90—93, 93—95, 122—23, 131—34, 140— 
41, 233—41. Svensk læsebog (10. udg.): 20—25, 51 — 
52, 92—98, 102—03, 104—05, 110—17, 120—22, 
150—54. Svensk og norsk litteratur: 75—79, 173—75, 
172.—74, 294—98, 316. Stil c. hver 3. uge.
Til eksamen opgives det statarisk læste.

Historie.Læst i I—III g ny-spr.:
K. M. Carstens: Håndbog i verdenshistorie I—III 
suppl. med P. Munch: Verdenshistorie IV (11. udg.). 
Maria Nielsen: Lærebog i Nordens historie I—II, 
suppl. med Kierkegaard og Winding: Nordens historie 
(3. udg.). Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for gymnasiet (3. udg.). Tekster: Iknatons 
solsang. Th. A. Müller: Frederik den Store. Udvalg af 
Maria Nielsen: Historiske læsestykker. Hakon Müller: 
Kilder til Danmarks historie efter 1660, III og IV. 
Danmarks riges grundlov af 1953. Billeder fra skolens 
billedsamling og fra Usøe: Danmarks historie i bille
der.

Til eksamen opgives:
Før 1815: Højmiddelalderen, Karl V’s og Filip IPs 
tidsalder, Enevælden af Guds nåde og den oplyste ene
vælde, Danmark 1157—1559. Efter 1815: U.S.A. 
Verdenshistorien 1914—39, Nordens historie 1814— 
1918. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfunds
lære, kap. I, IV—VIII, XII. Tekster: Th. A. Müller: 
Frederik den Store. Maria Nielsen: Historiske læse
stykker: s. 106—15, 128—29. Hakon Müller: Kilder 
til Danmarks historie III: s. 5—16, 24—27. Danmarks 
riges grundlov af 1953. Billeder: en gruppe billeder 
fra Bayeux tapetet. Rembrandt: Dr. Tulps anatomi. 
En gruppe billeder fra Sanssouci. En gruppe billeder 
til Ü. S. A.s historie. Thorslunde-Alterbordsforsiden. 
Constantin Hansen: Den grundlovgivende rigsforsam
ling.
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Læst i I-III g mat.-nat. a:
Munch og Müller: Verdenshistorie I (1949), II (1949), 
III (1937), IV (1952). Kierkegaard og Winding: Nor
dens historie (1949). Kretzschmer og Lindhardt Han
sen: Samfundslære for gymnasiet (1953). Billeder fra 
skolens billedsamling og Ilsøe: Danmarks historie i 
billeder. Tekster fra kilder til Danmarks historie efter 
1660 III (1933) og Th. A. Müller: Frederik den Store 
(1936).

Til eksamen opgives:
Romerriget. Verdenshistorie 1815—1919. Nordens hi
storie 1523—1814. Danmarks historie 1814—1939. 
Samfundslære, kap. I, II, IV, VI, VII, VIII. Billeder: 
En gruppe billeder fra Pompeji. En gruppe billeder fra 
Bayeux tapetet. En gruppe billeder af romanske kir
ker i Danmark. Skema over landsby på fællesskabs
tiden. Glimmingehus. København 1611. Tekster: Th. 
A. Müller: Frederik den Store. Kilder til Danmarks 
historie efter 1660 III, s. 5—32.

Læst i I-III g mat.-nat. b:
Munch og Müller: Verdenshistorie (I-IV). Kierke
gaard og Winding: Nordens historie. Kretzschmer og 
Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymnasiet. Kil
der fra Th. A. Müller: Frederik den Store. Kilder til 
Danmarks historie IV og V. Billeder fra Ilsøe: Dan
marks historie i billeder og fra skolens billedsamling.

Til eksamen opgives:
Verdenshistorie 1517—1789, 1815—1919. Nordens hi
storie 1380—1660. Danmarks historie 1720—1801, 
1848—1939. Samfundslære, kap. I, VI, IX. Th. A. 
Müller: Frederik den Store. H. Müller: Kilder til Dan
marks historie IV: 33—36, V: stk. 2—4, 6, 8—10, 
14—18, 25, 26. Ilsøe: Danmarks historie i billeder: 
nr. 76—77, 80—81, 88, 96—97, 102, 144, 150, 204, 
256, 293, 298, Lystrup.
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Oldtidskundskab, ny-spr.: Læst i I—III g:
Homer (Kragelunds udg.): Iliaden I, II v. 207—278, 
VI, Odysseen V, VI. Hastrup og Hjortsø: Herodot i 
udvalg: s. 1—27, 30—38, 57—60. Sofokles: Antigone. 
Sofokles: Ødipus. Hartvig Frisch: Sokrates’s domfæl
delse og død. Gudelære efter Sechers mytologi. Kunst
historie efter Bundgaard: Den græske kunsts historie 
(2. udg.) og Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst (3. udg.).

mat.-nat. a og b: Læst i I-III g:
Homer (Kragelunds udg.): Iliaden I, II v. 207—335, 
VI. Odysseen I, VI. Hastrup og Hjortsø: Herodot i 
udvalg: s. 1—29, 30—38, 57—60. Sofokles: Antigone 
(Thor Lange). Sofokles: Ødipus (Thor Lange). Hartvig 
Frisch: Sokrates’s domfældelse og død. Gudelære efter 
Sechers mytologi. Kunsthistorie efter Bundgaard: Den 
græske kunsts historie (2. udg.) og Bruhn og Hjortsø: 
Klassisk kunst (3. udg.).

Til eksamen opgiver alle tre klasser: Iliaden I, II v. 
207—78, VI. Herodot: s. 1—24. Sokrates’s forsvars
tale, Kriton. Sofokles: Antigone. Kunsthistorie.

Naturkundskab, ny-spr.: Læst i III g: Simonsen: Biolo
gi. Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi (12. udg.). 
Til eksamen opgives ikke: Biologi: økologi. Fysiologi: 
s. 98—114, 118—120, 128—bogen ud.

mat.-nat. a: Læst i III g: Simonsen: Biologi, (10. udg.) 
Krogh og Rehberg: Lærebog i menneskets fysiologi, 
(13. udg.).

Til eksamen opgives ikke: I fysiologi: bevægelsesfysio
logi, centrernes fordeling (afsnittet ud), orienterings
sanserne, lugte- og smagssans, side 141—143, side 156 
—bogen ud.

mat.-nat. b: som III g ny-spr.
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Fysik, mat.-nat. a og b: Læst i I-III g:
Sundorph: Varmelære, lyslære, mekanisk fysik. Barm- 
water: Astronomi. III gmn a desuden: Møller Jørgen
sen, Ove Larsen og Frits Nielsen: El-lære for gymna
siet. III gmn b desuden: Sundorph: Elektricitetslære. 
36 fysiske øvelser.

Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære (7. udg.): 
s. 17—24, 28—38. Lyslære (6. udg.): s. 8—13, 17—31, 
37—43, 45—48. Mekanik (6. udg.): s. 1—17, 23—43, 
49—52. Barmwater: Astronomi (8. udg.), s. 1—48, 95 
—97. III gmn a desuden: Møller Jørgensen, Larsen og 
Nielsen: El-lære, s. 1—18, 21—47. III gmn b desuden: 
Sundorph: El-lære (8. udg.), s. 1—16, 21—37, 56—85, 
98—110.

Af de udførte øvelser opgives:
1. Glødende kobbers temperatur. 2. Luftens normal
massefylde. 3. Mættede vanddampes tryk. 4. Luftter
mometret. 5. Goniometer. 6. Kundts rør. 7. Lydens ha
stighed. 8. Kompensationsmetoden. 9. Wheatstones 
bro. 10. Konstantans specifikke modstand. 11. Falden
de plade og yo-yo. 12. Mariottes lov. 13. Gitterforsøg. 
14. Stjernekort. 15. Bestemmelse af e/m.

Kemi. Læst i I-III g mat.-nat. a og b:
III gmn a: Kobberø: Kemi (1. udg.). III gmn b: Kob- 
berø: Kemi (2. udg.).

Til eksamen opgives:
III gmn a: Kobberø: Kemi (1. udg.), s. 24—60, 70— 
79, 102—115, 129—136, 146—154, 170—193. III 
gmn b: Kobberø: Kemi (2. udg.), s. 24—62, 74—81, 
96—103, 115—129, 143—146, 149—152, 172—194.

Matematik, mat.-nat. a og b: Læst i I-III gmn a og b: 
Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I (4. udg.), II 
(4. udg.) og III (3. udg.).
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Til eksamen opgives:
III gmn a: Efter anordning af 8. april 1953 § 13, 
punkterne 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24—26, 
28, 29 (kun ellipsen), 34—37. III gmn b: Efter anord
ning af 8. april 1953 § 13, punkterne 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 18, 19 (ikke regning med logaritmer og 
potens- og rodstørrelser), 24—26, 28, 29 (kun ellipsen), 
34—37.

Engelsk, ny-spr.: Læst i I—III g:
Sherrif: Journey’s End. Bolbjerg og Brøgger-Jensen: 
An Anglo American Reader: s. 1—73, 83—92, 115— 
125, 131—150, 173—222, 239—247. Howard Spring: 
Fame is the Spur I. Galsworthy: Loyalties. Rebecca 
Sharp and the Crawleys: s. 2—65. The Dickens Rea
der: s. 50—88, 95—114. Skovgaard: Modern Histo
rical Reader: s. 5—16, 74—90, 124—179. Shakespea
re: Julius Cæsar. Lee Masters: Spoon River Anthology 
(v. Skovgaard). A Hundred English Poems (Rev. ed.): 
s. 3—5, 6—8, 9—13, 23, 24—25, 25, 27—28, 29, 35— 
43, 43, 45—52, 80—81, 85—91, 92—97, 130—132. 
Bredsdorff: Modern English Poems: s. 23, 34—38. Du
plikeret tekst: Keats: On a Grecian Urn, Brooke: The 
Great Lover, Heaven.

Til eksamen opgives:
Loyalties III, 1. Rebecca Sharp: s. 17—31. Dickens 
Reader: s. 68—88. Modern Historical Reader: s. 5— 
16. Julius Cæsar: I, 2 og III, 1 og 2. A Hundred Engl. 
Poems: s. 3—5, 9—10, 10, 23, 27—28, 29, 38—40, 
51—52, 86—88, 92—97. Modern Engl. Poems: s. 34 
—38. Duplikeret tekst: Keats: On a Grecian Urn. 
Brooke: The Great Lover.

Tysk. ny-spr.: Læst i I—III g:
Lessing Nathan der Weise I og III akt (Reclam). Bran
ner u. Stærmose: Deutsche Klassiker (4. opl.): s. 85— 
95. Goethe: Faust I (v. Hendriksen): v. 1—32, 243— 
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601, 1530—1867, 2605—3216, 3374—3834; Trüber 
Tag, Feld; Nacht, offen Feld; v. 4405—4612. Højberg 
Christensen u. Sigtryggsson: Goethe-Auswahl: s. 7— 
13, 21—24, 35—45. Schiller: Wilhelm Teil (Reclam): 
I-IV akt. Østergaard: Tyske digte (5. udg.): II: nr. 1-6, 
8, 12, 17, 18, 20, 21, 23—26. III: nr. 2—4, IV: nr. 3, 
7, 10—12. VII: nr. 1—4. Gad: Moderne tyske novel
ler (1945): s. 5—58, 85—102. Thomas Mann: Budden
brooks (Fischer 1930): s. 9—37, 42—67, 78—189. 
Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (v. Jefsen): s. 
7—21, 44—53. Ring Hansen u. Stærmose: Kulturge
schichtliche Lesestücke: nr. 1, 2, 5, 13, 16, 17, 19, 17, 
29, 30.

Til eksamen opgives:
Lessing: Nathan der Weise: III akt, 4.-7. scene (inch). 
Branner u. Stærmose: Deutsche Klassiker (4. opl.): s. 
86—90 (Aus Lessings Laokoon). Goethe: Faust I (v. 
Hendriksen): v. 243—353, 1635—1867, 2677—2804, 
3414—3543, 3587—3619, 3776—3834, 4405—4612. 
Goethe-Auswahl (1. udg.): s. 1018—131S; s. 35—-45. 
Schiller: Wilhelm Tell: I, 2; III, 3; IV, 3. Østergaard: 
Tyske Digte (5. udg.): II Goethe: nr. 1, 3, 4, 23, 24, 
25; III Schiller: nr. 2 og 4; IV Romantik: nr. 3. Ring 
Hansen u. Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: 
nr. 5, 13, 19. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (v. 
Jefsen): s. 9—13.

Fransk. Læst i I—III g ny-spr.:
E. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: s. 1—83, 
86—92. Jungs læsebog: s. 1—138. Willer og Mogen
sen: Marianne: s. 1—58. Henriques og Willemoés: 
Fransk litteratur i udvalg: s. 17—39, 50—55, 64—74, 
88—109, 145—78, 185—91, 204—11, 226—31, 320— 
25, 327—33. Tage Brüel: Moderne franske skribenter 
IV, historikere II: 11—74. Derudover skoleradiotek
ster.
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Læst i I-III g mat.-nat. a:
Fransk efter naturmetoden: kap. I—XXV m. øvelser. 
Grønkjær: Lærebog i fransk for begyndere: s. 65—84, 
93—104. A. Laugesen: Lecture faciles: s. 9—24, 28— 
30. Jung: Fransk læsebog: s. 1—5, 42—58, 92—122, 
131—52. Henrik Madsen: Moderne franske forfattere: 
s. 10—23, 28—37, 43—52, 63—71, 92—111. Bruun 
og Roskjær: La France occupée et délivrée: s. 65—92. 
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg 
(1950): s. 8—17, 47—55, 58—63, 73—87, 90—111, 
144—54. Marianne efter Seignobos: Histoire sincere 
de la nation francaise: s. 6—52. Desuden to af skole
radioens teksthefter. Grammatik efter: V. Sten og 
Hyllested: Fransk grammatik for gymnasiet og Bruun: 
Fransk øvehefte for gymnasiet.

Læst i I-III g mat.-nat. b:
Naturmetodens franskkursus: kap. 1—24. Grønkjær: 
Lærebog i fransk: s. 65—84, 93—104. Laugesen: Lec
ture fagiles: s. 9—24, 28—30, 34—64. Jung: Fransk 
Læsebog: s. 1—5, 42—58, 112—22, 131—52. Bruun og 
Roskjær: La France occupée et délivrée: s. 65—92. 
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg: 
s. 82—112, 143—46, 228—91, 47—50, 55—63, 208— 
20. Skoleradioens fransktekster: Rapsodies parisiennes 
I-III; Poésies de Ronsard et de Verlaine. Sten og Hyl
lested: Fransk grammatik.

Latin, ny-spr.: Læst i I—III g:
L. Høeg: Cæsar og andre forfattere (2. udg.): s. 1— 
5910, 77—8O20, 113—114, 128—131. L. Høeg: Ciceros 
taler (2. udg.): s. 98— 3 223, 51—62, 86—10202.

Til eksamen opgives:
Cæsar og andre forfattere: s. 5 021—5910, 77— 8820, 128 
—131. Ciceros taler: s. 98—283S, 51—62.
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GYMNASIEFORENINGEN »GORGO«

Følgende møder er afholdt:
27. sept.: »Teen-age« møde, arrangeret med assistance af et af 

stormagasinerne.
22. okt.: jazz-foredrag om blues af Børge Roger-Henrichsen.
19. nov.: »Italien«, foredrag af lektor Fanny Baruel.
20. febr.: Generalforsamling, filmsaften.
3. april: Dr. med. Halfdan Lefévre: Begivenhederne i Ungarn. 

Forevisning af films fra Ungarn.

RYSENSTEENER-SAMFUNDET
Rystensteener-samfundet 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 Rysensteener-samfundet 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.

Rysensteener-samfundet har i det forløbne år afholdt følgende 
møder:

25. okt. rusmodtagelse for årets studenter og realister. Lektor Fan
ny Baruel fortalte om sin Italiens-rejse.

4. april generalforsamling. Derefter foredrag af professor, dr. 
phil. Axel Schou om »Churrasco på Cobacabana — og andre op
levelser i Brasilien«.

Formand for Rysensteener-samfundet: fru Marie Moustgaard, 
Hasselvej 20, Vanløse. Tlf. Damsø 6432.

Foreningens kontingent er 3 kr. årligt, hvoraf en del går til at 
støtte skolens sommerhus.

Indmeldelse i Rysensteener-samfundet 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 1956 var der 53 beboere, 39 gymnasiaster, 13 nye 
studenter og realister, undtagelsesvis 1 elev fra 4. m. Desuden har 
huset været besøgt i efterårsferien 1956, påskeferien 1957 og jule
ferien 1956. Der betaltes i sommerferien 3,00 pr. dag; men der 
gaves hele og halve fripladser.

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, 2 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 mandag den 12. august 1957 
kl. 10.
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ORDENSREGLER
1) Eleverne skal møde præcis til timer og morgensang.

2) Eleverne skal opholde sig i skolegården i frikvarterer
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.


