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ÅRSSKRIFT
fr

RØNNE STATSSKOLE
SKOLEÅRET
7973-7974

BORNHOLMS TIDENDE

Rektor træffes som regel skoledage
(undtagen mandag)
kl. 10—11 på kontoret i skolen (indgang fra Søborgstræde),
telefon (03) 95 06 28
Elevtelefon: (03) 95 31 44
(Eleverne kan ikke tilkaldes eller træffes gennem
skolens telefon).
Lærerværelsets telefon: (03) 95 38 77

Rønne Statsskole
Rønne Latinskole stiftedes for at afhjælpe præstenøden på
Bornholm af Byrge Gunnarsson, ærkebisp i Lund, på lands
tingsmødet ved Åkirke den 23. august 1512. Ved kirkeom
væltningen i 1536 lukkedes den, men genoprettedes 1550 af
øens første lutherske provst, Arvid Pederssøn. Senere knytte
des til den en dansk skole for Rønne by. I tidens løb er sko
lens former adskillige gange blevet ændret, idet snart den ene,
snart den anden afdeling har været lukket. Sit nuværende
navn fik den 1903.
Den oprindelige skolebygning stod på kirkepladsen; ca.
1790 flyttede skolen til sin nuværende plads.
Efter bombardementet i 1945 er skolen blevet udbygget og
de gamle bygninger fra midten af 1800-tallet er successivt ble
vet erstattet med nye, således at skolen i 1970 stod færdig
bygget i sin nuværende udformning.

Skolenævn
Nævnsmedlemmer:
Cand, oecon. N. Degett, Rønne.
Kontorchef Fritz Olsen, Rønne.
Forstander K. Hansen, Bornholms Højskole.
Gdr. H. J. Punch, Rø.
Suppleanter:
Fru Rigmor Jørgensen, Nexø.
Gdr. C. H. Schiørring, Olsker.

Valgt af skolen:
Lektor P. Nørgaard.
Lektor Arne Jørgensen.

Lærerrådets formand:
Adjunkt J. Butzbach.
Rektor er nævnets formand.
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Lektor Lars Glistrup
Den 24. februar døde lektor Lars Glistrup i en alder af 82
år. Glistrup blev cand. mag. i 1918 med fysik som hovedfag
og kom året efter tilbage til den skole, hvor han havde været
elev i syv år, indtil han forlod den som student. Ved Rønne
Statsskole blev han, til han trak sig tilbage i 1963, efter at
han i 1933 var blevet lektor og i 1944-45 fungerede som kon
stitueret rektor.
I disse 44 år var Glistrup skolens kemi- og fysiklærer. Det
viste sig hurtigt, at Glistrup havde udmærkede pædagogiske
evner. Han udviste stor tålmodighed i sin undervisning, og det
var ham magtpåliggende, at alle i klasserne kunne følge med.
Tidligere elever mindes med glæde hans undervisning og hans
stærke retfærdighedssans og fremhæver hans ubestridte vilje
til at hjælpe dem, der havde svært ved faget.
Efter de anbefalinger, Glistrup havde fra professor Niels
Bohr, hos hvem Glistrup arbejdede under de sidste år af sine
studier, er det klart, at muligheden for en videnskabelig løbe
bane stod ham åben, men da fødeøen kaldte, var han ikke i
tvivl, og han fortrød det aldrig.
Lars Glistrup var stolt af sin bornholmske herkomst. Han
blev efterhånden den, der kendte generationerne ved Rønne
Statsskole, og han mistede aldrig interessen for sine gamle
elever. Han står for dem som et symbol på noget, som for
svandt med ham.
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Skolens struktur
Skolen har fællesundervisning for drenge og piger. I over
ensstemmelse med skoleloven af 1958 har skolen 3 gymnasiek
lasser med nysproglig og matematisk-naturvidenskabelig ret
ning, den sidstnævnte med matematisk-fysisk og naturfaglig
gren. På den sproglige linie findes en forsøgsordning, hvori
fransk indgår som 2. fremmedsprog og tysk som 3. fremmed
sprog.
I gymnasiet gives i tilslutning til 2. realklasse (evt. 3. real
klasse) en fortsat almendannende undervisning, som tillige gi
ver det nødvendige grundlag for videregående studier, og slut
ter med en prøve (studentereksamen). Det er en betingelse
for optagelse i gymnasiet, at eleven opfylder de betydeligt
større krav, der i denne afdeling stilles om modenhed og
kundskaber.
Følgende fællesfag har samme timetal for alle gymnasieele
ver: religion, dansk, fransk, oldtidskundskab, historie, legem
søvelser og musik.
Ved optagelse i det matematiske gymnasium skal eleverne
vælge mellem fortsat undervisning i engelsk eller tysk. Des
uden skal eleverne både på sproglig og matematisk linie væl
ge enten fransk eller russisk.
I 2. og 3. g kan eleverne vælge mellem musik, kunstfor
ståelse og dramatik. Forudsætningen for disse valgmuligheder
er, at der mindst melder sig 7 elever pr. hold, og at der kan
skaffes de fornødne lærerkræfter.

Højere Forberedelseseksamen
Formålet med Højere Forberedelseseksamen er primært at
give en uddannelse, der åbner mulighed for optagelse på et
seminarium. Endvidere kan denne eksamen efter nærmere be
stemmelser give adgang til visse højere uddannelser.
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Undervisningen omfatter følgende:
Fællesfag: Dansk, kristendomskundskab, historie, biologi,
geografi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, musik eller
formning og legemsøvelser.

Tilvalgsfag: Biologi, matematik, engelsk, samfundsfag,
sang og musik, formning, tysk og fransk eller russisk, fysik,
kemi, psykologi og legemsøvelser.
Realeksamen og 10. klasse-prøve med tilfredsstillende resul
tat i væsentlige fag giver principielt adgang til kursus. Det er
imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have
en af disse prøver. Ansøgere, der ad anden vej har skaffet sig
det grundlag, som undervisningen bygger på, har adgang på
lige fod med ansøgere, som har en forudgående prøve eller
eksamen. I færdighedsfagene matematik, fremmedsprog og
fysik stilles der dog krav om ganske bestemte forkundskaber.
Hvis man ønsker at følge undervisningen på kursus, er der
lige som for skolens andre elever mødepligt og pligt til at
deltage i skolearbejdet. Der er mulighed for at indstille sig
som privatist til eksamen uden at have deltaget i undervisnin
gen på et HF-kursus. Inden indstilling til eksamen som selv
studerende forlanges det dog, at eksaminanden har gennem
gået laboratoriekurser i fysik, kemi og biologi. Skolen og dens
faglærere er i øvrigt parat til at råde og vejlede selvstuderen
de med hensyn til arten og omfanget af deres eksamenslæs
ning og laboratorieøvelser.
Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, at man
er fyldt 18 år inden 1. februar i det år, eksamen finder sted.
Eksamen omfatter alle de fag, hvori der er undervist, undta
gen gymnastik, musik og formning som fællesfag. Ved eksa
men holdes der både skriftlige og mundtlige prøver. Eksamen
kan aflægges samtidig i alle eller flere fag eller i enkelte fag
ad gangen og kan suppleres med prøver i yderligere tilvalgs
fag. Er man kursist er der dog pligt til at følge kursuseksa
men.
Tilmelding til et HF-kursus sker ved indsendelse af en ind
meldelsesblanket, som fås på skolen. Indmeldelse skal ske se
nest 1. april. Undervisning på HF-kursus er gratis, ligesom
lærebøger udlånes gratis. Der kan søges understøttelse fra
Statens Uddannelsesstøtte.
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Karaktergivning og Eksamensordning
Foruden års- og eksamenskarakterer gives der en stand
punktsbedømmelse i december og marts måned. Karaktererne
kan følges af et vidnesbyrd i de enkelte fag.
Ved studentereksamen gives karakterer for nedenstående
skriftlige prøver, der hver tæller med én karakter. Sproglige
studenter: dansk, engelsk og tysk samt fransk for forsøgsli
nie; mat.-fys. studenter: dansk, matematik og fysik; natur
faglige studenter: dansk, matematik og biologi.
Antallet af mundtlige fag, hvori der prøves til studenterek
samen, vil normalt være seks. Heraf prøves i latin, oldtid
skundskab, geografi og matematik for den sproglige linje og i
geografi, oldtidskundskab, kemi og engelsk eller tysk for den
matematiske linje ved udgangen af 1. g eller 2. g.
I stedet for karakterbog får klasserne standpunktsbedøm
melserne og års-/eksamenskarakterer udleveret på løse ark.
Disse ark skal ikke underskrives hjemme, og forældrene bedes
selv være opmærksomme på, når der gives standpunktsbe
dømmelser. I øvrigt gælder bestemmelserne i Undervisningsmi
nisteriets cirkulære af 26. marts 1973 om evaluering og med
delelser til hjemmene:
Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser.
Dersom en elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for
fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor
skriftlig underrette eleven og forældremyndighedens indeha
ver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens
tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart
før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et
lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har mod
taget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at
det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af
elevens forsømmelser i henhold til § 7 i undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen
m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse for
hold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksa
men ved skoleårets slutning.
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En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at del
tage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fort
sætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom
der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klas
se, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver
lærer lige så mange stemmer, som hans-hendes fag har årsog eksamenskarakterer; derudover har lærerne i legemsøvel
ser og musik-formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der
underviser vedkommende elev, fremsætter en motiveret udta
lelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og
stemmer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Derefter
foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og
skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stem
me i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helheds
standpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor afgørel
sen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke
bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde ele
ven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyn
dighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om
eleven skal fortsætte i næste klasse.

Endvidere gælder følgende regler for reeksamination (cirk.
af 28/3-1973).
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12.
marts 1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v.
ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes følgende
bestemmelser:
1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller
2. gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller dero
ver, og som ved den afsluttende prøve til studentereksa
men i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse
har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive un
derkastet ny prøve i faget i august-september.
b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller
2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes,
har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er
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udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive
underkastet prøve i faget i august-september.
2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke ele
ver der i henhold til 1 ønsker sig prøvet i august-septem
ber.
3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksa
menskarakteren den ved reeksaminationen opnåede. For
en elev, der i henhold til lb ønsker sig prøvet, medtæller
prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for,
at man kan bestå studentereksamen.
4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den
under la nævnte prøve eller som af sygdom forhindres i at
aflægge den prøve i august-september, som de i henhold
til la eller lb var berettiget til, kan underkastes prøve i
faget ved den efterfølgende maj-juni eksamenstermin.
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Undervisning og læremidler
Ifølge lov af 11. juni 1954 er undervisningen i statens sko
ler vederlagsfri. Læremidler, der benyttes ved undervisningen,
udlånes gratis til eleverne.
Til læremidler henregnes:
1. Lærebøger, atlas og leksika.
2. I rimeligt omfang hæfter og papir til skriftlige arbejder
som afleveres på skolen.
3. Materialer til formning.

For udlånte læremidler gælder følgende regler:
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger.
3. Hver bog skal straks efter modtagelsen forsynes med ele
vens navn på det af skolen anviste sted.
4. Bøgerne skal til enhver tid være forsynet med et — ikke
laset —• omslag.
5. Mishandling af bøger medfører erstatningspligt.
6. Der må ikke i bøgerne skrives andre notater end de af
læreren meddelte.
7. De lånte bøger skal af eleverne personligt afleveres til bog
inspektor, når de ikke bruges mere, eller når elevforhol
det til skolen ophører. Dog kan lånte lærebøger (ikke ord
bøger, atlas o.l.) i visse tilfælde købes af de elever, der
ønsker det. Henvendelse herom sker til boginspektor i
slutningen af skoleåret eller ved udmeldelse.
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Eksaminer 1973
Studentereksamen ■— sproglig linie:
a
Andersen, Anette, Styrmandsgården, Ibsker.
Bendtsen, Verner, Fabriksvej 16, Rønne.
Bladt, Ole, Rosenvej 11, Rønne.
Gregersen, Ketty, Splitsgårdsvej 43, Klemensker.
Grenaa, Dorte, Sandflugtsvej 40, Rønne.
Grumsen, Lene, Svaneke fyr, Svaneke.
Grunwald, Jesper, Sejersgård, Østermarie.
Hald, Vivi, Laxegade 4, Årsdale.
Jensen, Hanne Skovgaard, Plantagevej 2, Østerm.
Jørgensen, Vibeke, Torvegade lb, Nexø.
Koefoed, Vivian, Smedegård, Nyker.
Kofod, Lene, Kløvermarken 16, Nexø.
Kraul-Jensen, Benja, Drosselvangen 4, Rønne.
Kure, Birgitte, Toftegård, Østerm.
Larsen, Jan, Harbovej 24, Rønne.
Nielsen, Hannah, Strandbygård, Østerlars.
Pepke, Bo, Nordskovvej 18, Rønne.
Rasmussen, Maj-Britt, Bondegade 6, Rønne.
Skovgaard, Anne-Marie, Fuglsangsvej 6, Rutsker.
Strand-Holm, Ellen-Marie, Klemenskervej 27, Rø.
Winther, Jeanne, Jens Koefoedsvej 11, Rønne.
b
Andersen, Bernhard, Dalegårdsvej 3, Olsker.
Andersen, Hasse, Paradisvej 34, Nexø.
Andersen, Joel Pepke, Dampmøllegade 28, Rønne.
Burgedahl, Anzi, Strandvejen 121, Gudhjem.
Clausen, Anita, Skovgårdsvejen 25, Vestermarie.
Frank, Jette, Kannikeengen 1, Åkirkeby.
Frederiksen, Gitte W., Lærkevej 33, Rønne.
Gottlieb, Birgitte, Nellikegade 2, Rønne.
Grützmeier, Marianne, Østerled 67, Rønne.
Hald, Inge, Baunet 16, Åkirkeby.
Jensen, Arne, Vellensbyvejen 40, Rønne.
Juul, Carl-Johan, Rundløkkevej 1, Åkirkeby.
Jørgensen, Annette, Stormgade 10, Rønne.

11

Kjøller, Marie-Louise, Dyrendalsvej 9, Nylars.
Kofoed, Anne-Lisbeth, Nørrebakke 29, Rønne.
Langevad, Hans-Henrik, Torvet 7, Åkirkeby.
Larsen, Bodil, Sigtegård, Gudhjem.
Mogensen, Finn, Set. Clemensgade 22, Klemensker.
Sonne, Birgitte, Lillegade 24, Rønne.
Stentoft, Gurli, Thorkildsvej 78, Rønne.
Thisen, Ulla, Fuglesangsvej 9, Rutsker.
Tolstrup, Hanne, Lykkesvej 11, Åkirkeby.

Matematisk linie:
x
Aggerholm, Verner, Skarpeskadevej 1, Årsballe.
Anker, Poul, Sandflugtsvej 9, Rønne.
Christiansen, Tommy, Byvangen 9, Rønne.
Finne, Ruth, Udmarksvej 14, Hasle.
Frandsen, Birgitte, Kannikeengen 24, Åkirkeby.
Gummesen, Jørgen Ole, Nellikegade 2, Rønne.
Hansen, Elisabet Tornb., Strandvejen 51, Rønne.
Hansen, Evabeth Videslet, Kirkedalsvej 28, Rutsker.
Hansen, Per Thornberg, Byvangen 29, Rønne.
Hansen, Søren Juul, Kalmarvej 1, Rønne.
Jensen, Gert Uttenthal, Klintebykirkevej 1, Nexø.
Jensen, Jens, Smallesund 98, Rønne.
Jørgensen, Anne, Grønnegade 15, Rønne.
Knoop, Else Merete, Nygade 2, Klemensker.
Knudsen, Rose-Marie, Skarpeskadevej 2, Årsballe.
Kofoed, Poul, Melsted Langgade 24, Gudhjem.
Kromann, Lars, Storegade 25, Allinge.
Kiirstein, Anders, Haslevej 60, Rønne.
Larsen, Lejf, Søsende 2, Klemensker.
Møller, Allan, Hammershusvej 22, Allinge.
Møller, Jesper, Nordskovvej 23, Rønne.
Nielsen, Finn Ole, Industrivej 1, Klemensker.
Nielsen, Kim Estrup, Slåenvej 10, Rønne.
Olsen, Tommy, Langelinie 11, Rønne.
Pedersen, Jette, Årsballevej 37, Årsballe.
Poulsen, Johnny, Elses Løkkevej 4, Nexø.
Vang, Søren, Nørresand 15, Gudhjem.
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y
Andresen, John, Kildestræde 26, Nexø.
Bidstrup, Ole, Svanekevej la, Rønne.
Boss, Anders, Storegade 22, Svaneke.
Hansen, Bent Brandt, Storegade 16, Svaneke.
Harild, Lars, Strandgade 7, Nexø.
Holm, Birger, Pingels Alle 56, Rønne.
Holm, Jens Mynster, Set. Pedersgade 7, Rønne.
Ipsen, Bodil, Tværvej 8, Knudsker.
Jensen, Jørgen Lie, Grevens dal 28, Gudhjem.
Kristiansen, Olaf, Blykobbevej 20, Rønne.
Kromann, Anders, Storegade 25, Allinge.
Kure, Thor, Havrehøjsvej 9, Østermarie.
Marker, Birte, Piberegård, Åker.
Mogensen, Dan, Kirkevangen 9, Svaneke.
Mortensen, Peter, Lindebergvej 16, Nexø.
Nielsen, Hanne, Pingels Alle 14, Rønne.
Nybroe, Ole, Merkurvej 5, Rønne.
Olesen, Niels Peter, Storegade 45, Rønne.
Olsen, Erik, Harilds Løkkevej 22, Nexø.
Pedersen, Gert Wandahl, Gustav Møllersvej 8, Nexø.
Pihl, Iris, Nyvej 4, Østermarie.
Riis, Jens, Vægtergade 1, Nexø.
Simonsen, Hans-Jørn, Blemmelyngvejen 5, Rønne.
Sommer, Finn, Ole Thulesgade 1, Svaneke.
Thors, Anne, Sandflugtsvej 30, Rønne.

HF-eksamen
h

Andersen, Lasse, Østergade 62, Rønne.
Bjørke, Jørgen, Lærkevej 14, Rønne.
Christensen, Finn, Lynggårdsvej 15, Olsker.
Hansen, Helen, Asen 67, Nexø.
Hansen, Lis Lund, Harbovej 8, Rønne.
Hansen, Marianne, Sveasvej 11, Rønne.
Jensen, Kirsten, Ibsker forsamlingshus, Ibsker.
Jørgensen, Annelise, Mejsevangen 6, Rønne.
Kofoed Signe, Skovsholm, Svaneke.
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Lund, Birger, Hovedgaden 11, Nyker.
Munch, Inge, LI. Madsesgade 47, Rønne.
Møller, Lisbeth, GI. Postvej 41, Nexø.
Ovesen, Per, Kirkevej 8, Olsker.
Pihl, Helle, Gulerodsgade 7, Hasle.
Steenberg, Randi, Nørregade 8, Gudhjem.
Svendsen, Tage Clement, Svanekevej 61, Østermarie.
Torgersen, Ebbe, Sygehusvej 10, Rønne.
f
Andersen, Torben, Gustav Møllersvej 11, Nexø.
Bendtsen, Jørn, Allevej 8, Rønne.
Brandt, Thomas, Rø skolevej 6, Rø.
Caspersen, Inger, Boulevarden 7, Nexø.
Darre, Ingrid, Udemarksvej 12, Rutsker.
Holm, Jørn, Ferskesøstræde 23, Nexø.
Holm, Preben, Borgergade 19, v. 66, Rønne.
Ipsen, Jens Peter, Stangevej 11, Gudhjem.
Ipsen, Søren, Vesterbro 11, Åkirkeby.
Jensen, Jørn, Nørregade 2, Rønne.
Karlsen, Michael, Tejnevej 33, Sandkäs.
Larsen, Tine, Møllebakken 9, Svaneke.
Marcker, Erik, Lisegårdsvejen 1, Ibsker.
Müller, Niels, St. Torvegade 27, Rønne.
Pedersen, Henrik, Hammerodde Fyr, Allinge.
Pedersen, Johnny, Stengade 48, Rønne.
Pedersen, Jørn, Døvredalsvejen 4, Bodilsker.
Petersen, Jens, Pilestræde 18, Rønne.
Petersen, Nils, Byledsgade 102, Rønne.
Riddersborg, Bent, Østergade 30, Rønne.
Sonne Jørgen, Torvegade 11, Nexø.
Søndergaard, Jens, Storegade 93, 2, Rønne.

z

Lærerne og undervisningen
Fag- og timefordelingen har været følgende (tallene i pa
rentes angiver ansættelse ved Rønne Statsskole)
B: Adjunkt P. Balle (1972): Fysik 3xF, Ix, Matematik 2zN,
lu, lp.
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JB) Adjunkt Jette Brandt (1973): Tysk 3b, 2b, lb, Iq, Fransk
2x, lz.
Bu: Adjunkt J. Butzbach (1970): Biologi 3a, 3b, 3xyF. Geo
grafi 3zN, 2xN, la, 2q.
By: Timelærer J. Bysted (1965): Gymnastik 3z, 2by, lax, Izu.
E: Lektor P. Ellasen (1949): Dansk 3y, 2b, lp, Iq.
Ex: Lektor P. Exsteen (1953): Matematik 3yF, 3yN, 2xF,
2xN, ly.
Gk: Timelærer P. Gilkær (1972): Formning 3ab, 2b, 2x, 2y,
i pqSH: Timelærer S. Halborg (1972): Psykologi IP, IQ.
TH: Adjunkt P. Thule Hansen (1972): Historie 3b, 3y, 2z, lb,
lu, lp. Samfundsfag 2PQ. Russisk 2by, IQ.
Sk: Adjunkt P. Skovgaard Hansen (1972): Geografi 3xN,
3yN, 2xF, 2yzF, 2yN, 2zN, lb, 2p.
OH: Adjunkt O. Hartelius (1972): Dansk 2a, 2p, 2q. Russisk
lbz.
He: Rektor B. Henriksen (1964): Biologi 3zF, lp.
HJ: Studielektor P. Holst-Jensen (1938): Fransk 3b, 2a, la,
1 Q.
Hy: Adjunkt G. Hylsberg (1970): Matematik 2yzF, 2yN, lz.
Gymnastik 3by, Iby, 2PQ.
JH: Adjunkt J. Højmark (1974): Dansk 3z, la, lx, Iq.
MJ: Timelærer B. Munch Jensen (1968): Kemi 2x, 2y, 2z, lx,
ly, lz, lu, 1PQ.
PJ: Adjunkt P. Johansen (1972): Fysik 3xN, 3zF, 2zN, lu,
IQ. Matematik la, lb, Iq.
Jg: Adjunkt Aksel Jørgensen (1973): Matematik 3xN, 2a,
2 PQ. Fysik 3yN, 2PQ, 1P.
AJ: Lektor Arne Jørgensen (1954): Tysk 2a, la, lu, 2PQ, lp.
Gymnastik 3ax, lpq.
Jø: Adjunkt Asta Jørgensen, (1966): Engelsk 2b, lb, 2pq, lp.
Latin la.
Jn: Adjunkt J. Jørgensen (1971): Biologi 3yzN, 2yN, 2zN, Iq,
2PQ.
JJ: Adjunkt J. T. Jørgensen (1968): Fysik 3yF, 3zN, 2yzF,
ly. Matematik 2p, 2q.
RJ: Timelærer Rigmor Jørgensen (1962): Pigegymnastik, alle
klasser.
K: Lektor C. H. Kibsgaard (1953): Historie 3a, 2b, 2y, 2p.
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Oldtidskundskab 2b, 2y, lx, 2a.
Kø: Timelærer A. Kønigsfeldt (1971): Musik 2b, 2z, Ib, ly,
Iz, lp, lq.
FL: Adjunkt F. Lindberg (1973): Matematik 2b, lx, 1PQ. Fysik
2xF, 2xN, 2yN, Iz.
L: Adjunkt Lone Lowry (1971): Engelsk 3b, 2P, 2Q.
MD: Timelærer Hanne Mailand (1972): Formning 3xz, 2a, 2z.
KM: Adjunkt Kirsten Mortensen (1973): Engelsk 3a, 2a,
1PQ.
M: Adjunkt Merete Munk (1974): Dansk 3b, 2y, Ib, ly, lu.
No: Adjunkt B. Nolsøe (1971): Matematik 3xF, 3zF, 3zN.
Ng: Studielektor P. Nørgaard (1938): Biologi 3xN, 2xN.
PI: Lektor J. Plichta (1955): Fransk 3x, 2b, lb, lu, 2Q. Gym
nastik 2ax, 2z.
Ra: Adjunkt E. G. Rasmussen (1967): Historie 3x, 3z, 2a, 2x,
2q. Religion 3x, 3z, 2a, 2x, lq.
SC: Timelærer Åse Schiøtz-Christensen (1973): Historie la,
lx, ly. Fransk 2y. Oldtidsk. la, lz, lu. Samfundsfag lp.
S: Lektor Aage Strømø (1940): Engelsk lx, ly, lz.
MS: Adjunkt M. Svendsen (1974): Dansk 3x, 2z, lz. Engelsk
la.
T: Lektor E. Thykier (1972): Fransk 3a, 3y, ly. Latin 2b, lb.
Oldtidskundskab 2x, 2z, lb, ly.
Ve: Adjunkt Hanne Vensild (1973): Religion 3a, 3b, 3y, 2b,
2y, 2z, lp. Historie lz, lq. Samfundsfag lq.
V: Lektor K. Voss (1944): Dansk 3a, 2x. Fransk 3z, 2z, lx.
W: Adjunkt K. Winkler (1971) Tysk 3a. Musik 2a, 2xy, la,
lx, lu.
0: Timelærer N. Østergaard (1971): Formning 2PQ, lp, lq.

l .aug. 1973 blev candd. mag. Jette Brandt, Kirsten Morten
sen og adjunkt Finn Lindberg ansat som adjunkter ved sko
len. Fra samme tidspunkt har cand. mag. Åse Schiøtz-Chri
stensen læst de ikke besatte timer i historie, samfundsfag og
fransk.
1. januar 1974 ansattes candd. mag. Jens Højmark og Merete
Munk og 1. februar cand. mag. Mogens Svendsen som adjunk
ter ved skolen.
Ved skoleårets slutning i juni 1973 forlod lektor Niels Ko-
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foed igen skolen for at vende tilbage til sin tidligere stilling i
København.
Cand. scient Birgitte Vollmond har i efterårssemestret gen
nemgået kursus i praktisk pædagogik i biologi med rektor og
lektor Nørgård som vejledere.
Under Lone Lowrys sygdom i febr. har cand. mag. Erik
Haslund vikarieret i embedet.
Skolen har i skoleåret måttet tage afsked med 2 veltjente
kolleger, lektor A. Birkebæk og lektor R. Frellsen.
Lektor Birkebæk blev i 1942 ansat ved skolen og har i de
mange år undervist i tysk, latin og oldtidskundskab. Foruden
at være en levende, indsigtsfuld og hyggelig lærer har hr.
Birkebæk i mange år virket som administrativ inspektor, og
hans store og nøjagtige viden om skolelovgivning og admini
strative spørgsmål har lettet ikke mindst alle medarbejderne i
administrationen for det store arbejde i papirjunglen.
Lektor Frellsen blev ligeledes ansat her i 1942 og har i de
forløbne år undervist i musik og dansk. Især vore realelever
kunne takke hr. Frellsen for, at de efter skoletiden havde så
gode og præcise kundskaber, at dialektproblemerne i dansk
helt blev elimineret. Hr. Frellsen har i lærerkollegiet haft
nøglepositionen som skemalægger, og hans overlegne evner på
dette felt har lettet dagligdagen både for elever og kolleger —■
og gør det heldigvis stadig.
Samtidig med at skolen takker begge lektorerne for de
mange års pligttro medarbejderskab skal den tilønske dem et
roligt og godt otium.

Administrativ inspektor: C. H. Kibsgaard.
Erhvervsvejledningen i gymnasiet: J. Butzbach.
Studievejledere for HF-kursus: C. H. Kibsgaard
og P. Skovgaard Hansen.
Rektors sekretær: Inger Høgh.
Inspektors sekretær: Inger Keil.

Skolepedel: Jørn Lund, Skolestræde 2, tlf. 95 03 28.
Pedelmedhjælper: Olaf Rømer.

Lærerrådsformand: J. Butzbach.
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Eleverne
Skolen har pr. 1.-4. 1974 467 elever (249 drenge og 218 pi
ger). I gymnasiet 372 elever (141 spr. og 231 mat.) og på HFkursus 95 elever.
Som følge af spareforanstaltningerne i forbindelse med lan
dets aim. økonomiske stilling har vi måttet udelade pensaop
givelserne og elevlisterne i årsskriftet.
Skolen trykker ved hvert skoleårs begyndelse en adressebog
med alle elevers adresser og telefonnumre. Eventuelle personalhistorisk interesserede uden for skolen kan købe denne
adressebog ved henvendelse til skolens kontor.

Studiekredse og fællestimer
I det forløbne år har der været afholdt 2 studiekredse, én i
Roms topografi, historie og geografi ved hr. Nørgaard og hr.
Kibsgaard og én i Kretas historie og biologi ved hr. Rasmus
sen, hr. J. Jørgensen og fru Thykier.
Studiekredsene afsluttedes med excursioner til Rom d. 3—
10. december og til Kreta den 18—26. april.
Der har i skoleåret været følgende fællestimer:
25. okt.: Ebbe Reich Kløvedal talte om »En folkelig kirke«.
14. nov.: Orientering om LAK og DGS.
21. nov.: Koncert med musikensemblet »Camerata«.
14. dec.: Poul Bille talte om »Svalernes arbejde«.
9. jan.: Film »De 5 år«.
22. jan.: Koncert med pianisten Mog. Dalsgaard.
30. jan.: Diskussion med repræsentanter for LAK og DGS.
20. marts: Koncert med Michala Sambleben.

Skoleforeninger
KFS (Kristeligt forbund for studerende og skoleungdom)
Grundlaget for KFS arbejde er Bibelen og Den danske Fol
kekirkes evangelisk-lutherske bekendelse.
KFS har til formål at udbrede Bibelens budskab om Jesus
Kristus blandt Danmarks studerende og skoleungdom, sådan
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at det kan føre til personlig tro. — Det bevirker også, at den
enkelte må tage sit forhold til Bibelen og den kristne tro op
til fornyet revision, og at gængse vrangforestillinger om kri
sten tro bliver ryddet af vejen.
KFS har i det forløbne år afholdt et møde og en bibelstudieaften om måneden, henholdsvis på skolen og hos Jens Mor
tensen.
Endvidere har der været »åbent hus«-aftner, 2 weekend lej
re og et bogbord på skolen.
Der vil i det følgende år foreligge et lignende antal arran
gementer, hvor alle er velkomne.
Det kan oplyses, at KFS i dagene 31. juli til 5. august af
holder en fællesnordisk lejr (SUM) i Åkirkeby, hvor ca. 600
unge fra alle nordiske lande samles.

Af skolen dagbog 1973-74
22. juni: Årsafslutning hvor vi ved et let traktement i festsa
len tog afsked med studenter og HF’er.
27. august: 20 elever og 2 lærere fra Gymnasium Langbargheide i Hamburg besøger skolen.
29. august: 3ab på biologi-ekskursion til Paradisbakkerne med
J. Butzbach.
14. september: 10 piger deltog under ledelse af Rigmor Jør
gensen i regionsstævnet i atletik i København. Holdet blev
stævnevinder.
4. september: 3yzN på biologiekskursion med J. Jørgensen.
19. september: 35 drenge til regionsstævne i Gentofte med G.
Hylsberg og Arne Jørgensen.
19. september: 3xyzN på geologisk ekskursion til Klippeløk
ken og Olsker med J. Butzbach, P. Skovgaard og B. Voll
mond.
19. september: 32 drenge deltog under ledelse af G. Hylsberg
og Arne Jørgensen i regionsstævnet i atletik på Gentofte
stadion, hvor skolen blev nr. 3 i det samlede regnskab og
gruppe II opnåede en andenplads.
28. september: De 10 piger, der vandt regionsstævnet i Køben
havn, deltog i finalestævnet i Kalundborg med Rigmor
Jørgensen.
Oktober: Drengenes fodboldturnering med deltagelse af enkel
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te piger afvikledes. I finalekampen slog 2 PQ 3z med 3—1.
Drengenes volleyballturnering begyndte. Hold fra alle
klasser samt 1 hold lærere deltog. Vinder blev holdet fra
3x, nr. 2 blev 2x.
1—5. oktober: Den tyske rejselektor Klaus Giebe besøger sko
len.
3. oktober: 2xz på historisk ekskursion til Nylars og Åkirke
by med Ebbe G. Rasmussen og P. Thule Hansen.
4—5. oktober: 2HF på geografisk ekskursion til Frederiks
værk med J. Butzbach og P. Skovgård.
8. oktober: 3xyzN på geologisk ekskursion til Læså med J.
Butzbach og P. Skovgård.
10. oktober: 2a på historisk ekskursion til Nylars, Åkirkeby
og Lilleborg med Ebbe G. Rasmussen.
December: 2 hold drenge deltog under ledelse af J. Plichta i
regionsstævnet i volleyball i Holtehallen i København. In
gen af holdene nåede finalen i år.
5. februar: Orienteringsmøde for forældre og elever om opta
gelse og grenvalg i gymnasiet og HF.
27. februar: Avedøre Statsskoles elever, lærere og TAP besø
ger skolen.
27. februar: Svend Kaspersen og Bent Dalum fra Ålborg Uni
versitets Center talte for alle eleverne om centrets opbyg
ning og formål.
Februar: 3 hold piger deltog under ledelse af Rigmor Jørgen
sen i gymnasieskolernes landsturnering i volleyball i Kø
benhavn. Hold C vandt en kamp.
14. marts: Skolebal.
20—22. marts: Skolekomedie. 2g opførte Rifbjergs skuespil
»Svaret blæser i vinden« Instruktør var Merete Munk.
22. marts: Studieorientering for 2—3g og HF ved et hold stu
denter fra København.
27. marts—6. april: 2a på ekskursion til Frankrig med P.
Holst-Jensen og P. Skovgård.
27. marts: Bloddonorkorpset foretog på skolen tapning af de
elever, som ønskede at give blod.
5.—14. april: 30 elever fra HF, gymnasiet og Rønne Handels
skole var på studietur til Tyskland med besøg på øen Feh
marn, i Lübeck, Celle, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Vest- og
Østberlin med Arne Jørgensen og handelslærerne K. I.
Guttmann og Vibeke Kure.
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Ordensregler
Eleverne skal møde til tiden om morgenen og være rettidigt
til stede i undervisningstimerne.
I frikvartererne må eleverne opholde sig i de almindelige
klasseværelser, på gangene, i krypten, festsalen og i foyeren,
men ikke i faglokalerne. Spisning må ikke foregå i klasselo
kalerne, men henvises til krypten. —• Det påhviler hver enkelt
selv at rydde op efter sig. — Der må ikke spises eller medta
ges drikkevarer i festsalen.
Rygning må kun foretages udendørs, i foyeren, festsalen og
i krypten.
Der må ikke cykles på skolens grund. Parkering af motor
cykler og knallerter skal foregå på den dertil beregnede plads
ved Skolestræde.
Ved arrangementer uden for den egentlige skoletid må ud
skænkning af øl, vin og spiritus kun ske efter retningslinier,
som i hvert tilfælde må aftales med rektor. Eleverne må i
skoletiden kun indtage alkoholfri drikkevarer.
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elever, som forlader
skolen i frikvarterer eller i fritimer. Hvis en elev på grund af
sygdom ønsker at forlade skolen inden skoletids ophør, må
tilladelse indhentes på kontoret eller hos inspektor.
Elever, der har måttet forsømme undervisningen, skal ved
tilbagekomsten aflevere skriftlig meddelelse til rektor om
udeblivelsens årsag og varighed.
Meddelelsen skal være underskrevet af en af forældrene el
ler en værge. Elever i 2. og 3. gymnasieklasse kan dog selv
underskrive sedlerne. Ved forsømmelse af mere end 3 dages
varighed kan der forlanges lægeattest.
Ved ethvert fravær, som ikke skyldes sygdom eller anden
tvingende årsag, må skolens tilladelse forud indhentes.
Elever i 2. og 3. gymnasieklasse modtager en skriftlig rede
gørelse, som oplyser om de rettigheder og pligter, som myn
dighedsloven pålægger dem.
Ordensduksen skal sørge for at slukke lys og lukke vin
duerne, og han er den sidste, der forlader klassen, hvis under
visningen skal foregå i andet lokale. Han har ansvaret for, at
der ryddes op i klassen efter hver time, at tavlen er ren, at
der er kridt og ren tavleklud, og at der luftes ordentligt ud.
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Ordensduksen sørger for, at der i hver time skrives fravæ
relsessedler, som lægges i seddelkassen ved kontoret.
Vinduerne på gangen må ikke stå åbne.
Klasser, der ikke retter sig efter reglerne, misligholder
gange, klasseværelser eller møbler, eller som er så støjende, at
det generer andre, kan fratages retten til at opholde sig inde i
frikvartererne. Ved hærværk og anden ødelæggelse vil der bli
ve rejst erstatningskrav over for de pågældende elever.
Flytning, ændring af telefonnummer eller af faderens stil
ling, navneforandring og lignende skal snarest meddeles på
kontoret.

Gymnastik og idræt
Skolens gymnastikdragt:
Piger: Hvid trøje, blå benklæder og tennissko til udendørs
sport. Træningsdragt anbefales.
Drenge: Hvid trøje og sorte benklæder.
Hvis man allerede har gymnastiktøj, er det ikke nødvendigt
at købe skolens dragt, men skal man alligevel købe, vil det
være praktisk at anskaffe skolens. Eleverne bedes da henven
de sig til deres gymnastiklærer inden købet.
Skolemærke til påsyning kan købes på bogdepotet.
Penge og værdisager (ure, smykker) afleveres under om
klædningen til gymnastiklæreren. Det henstilles, at eleverne
medbringer mindst muligt af den slags ting.
Har en elev mistet noget, bør det straks meldes til pedellen.
Alt gymnastiktøj, også sko og håndklæder, skal tydeligt
mærkes med navn og klasse.
Med hensyn til fritagelse for gymnastik gælder i henhold til
min. cirkulære af 8. april 1968 følgende:
»Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet — for
elever, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra ele
ven selv —■ fritages helt eller delvis for en uge ad gangen, dog
højst i 4 sammenhængende uger.
Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggel
se af lægeattest, der vil være at udfærdige på en af skolen
udleveret, autoriseret blanket.
Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.
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For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser,
gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet
også iagttagelse vil bibringe eleverne forståelse af undervis
ningen i bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved
fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter
forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, be
stemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Ulykkesforsikring
Da staten ikke yder erstatning til elever, der kommer til
skade i skolen, har Rønne Statsskole tegnet en kollektiv ulyk
kesforsikring for sine elever i Assurance-Compagniet Baltica.
Præmien er 2 kr. pr. elev og opkræves ved skoleårets begyn
delse.
Forsikringen dækker de tilmeldte elever under deres ophold
i skolen, på deres vej til og fra skolen samt under udflugter,
der arrangeres og ledes af skolen, dog kun inden for Dan
marks grænser.
Erstatningsbeløbene er følgende:
Ved død som følge af ulykkestilfælde ................
500 kr.
Til lægehjælp og hospitalsophold i tilfælde af
ulykke, indtil ................................................................
1.000 kr.
For elever, der er i sygekasse eller sygeforsik
ring, erstattes dog kun sådanne udgifter, som
sygekassen eller sygeforsikringen ikke dækker.
Ved fuldstændig og stedsevarende invaliditet ... 20.000 kr.
Ved mindre invaliditet ydes en så stor procent
del af ovennævnte beløb, som svarer til invali
ditetsgraden.

Legater m. m.
Ved translokationen 1973 har følgende elever modtaget præ
mier og legater.
Den franske regerings gave (en grammofonpi.) blev tildelt
Maj-Britt Rasmussen, 3a.
Lensgreve Moltkes legat: Lasse Schiøtte, 2y.
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Major Lundorfs legat: Anne Jørgensen 3x.
Kjeld Frederiksens mindelegat: John Andresen, 3y.
Stampes legat: Hanne Skovgård Jensen, 3a.
Lunds legat: Stud, scient. Finn Kofoed Hansen.
Lektor P. Bertelsens legat: Abonnement på Politiken, Ekstra
Bladet og Weekendavisen.

Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på Studentergården i København
er der fortrinsret for studenter fra Rønne Statsskole og ind
stillingsret for Rønne Statsskoles rektor i forbindelse med
amtmanden over Bornholms amt. Til værelset er knyttet et
legat på 64 kr. halvårlig. Ansøgeren skal have bestået forprø
ve eller 1. del af sin embedseksamen med 1. karakter.

Forældrekassen
Forældrekassens formål er gennem bidrag fra forældrene
at skaffe midler til arrangementer af forskellig art (kulturel
le, sportslige o.lign.) for derved at bringe lys og glæde ind i
det daglige arbejde og samvær. Kassen styres af skolenævnet.
Regnskab og beretning aflægges på det årlige forældremøde.

Sommerferien
Årsafslutningen finder sted fredag den 21. juni kl. 10.
Elevernes forældre, tidligere elever og andre interesserede er
velkomne til at overvære denne.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 10.
Bjørn Henriksen.
Rønne, maj 1974.
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