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Forældre og pårørende indbydes til at overvære de mundtlige 
prøver, afslutningen for mellemskolen lørdag den 21. juni kl. 9 
og afslutningshøjtideligheden samme dag kl. 10.

Det nye skoleår begynder tirsdag den 12. august kl. 10.
H. WILLY NIELSEN

Rektor træffes skoledage 12—13.

Christianshavns Gymnasium 
Prinsessegade 35 - København K

AM. 5005



Skolens plan
Christianshavns Gymnasium forbereder til mellemskoleeksa

men, realeksamen og studentereksamen efter den nysproglige og 
den matematisk-naturvidenskabelige linie.

Mellemskoleeksamen er mellemskolens afsluttende årsprøve, 
således at der prøves i det stof, som er gennemgået i 4de mel
lemskoleklasse. Denne eksamen er en betingelse for optagelse i 
realklassen og danner også den almindelige adgangsprøve til gym
nasiet, men giver ingen rettigheder.

I gymnasiet og realklassen kan opflyttes de elever, som har be
stået mellemskoleeksamen, og som skolen finder egnede dertil, 
idet man i henhold til cirkulære fra undervisningsministeriet af 
12. marts 1938 skal foretage en sådan sigtning af de tilmeldte 
elever, at kun de elever opflyttes, om hvilke man kan vente, at 
de kan gennemføre undervisningen på den normale tid.

Efter kgl. anordning af 10. marts 1938 bortfalder ved studen
tereksamen efter undervisningsinspektørens nærmere bestemmelse 
eksamen ved hver skole i 3 eller 4 af de mundtlige fag. Års
karakteren i de fag, i hvilke eksamen er bortfaldet, medregnes 
som eksamenskarakter.
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Afgangsprøver 1957
De danske stile bedømtes af adjunkt C. Lund og rektor Dinesen (stud.), 

lektor Damgaard og skolebestyrer Tir. Krogh (real) og lektor N. Heltberg 
(mell.).

De engelske stile af lektor Hunosøe og rektor H. W. Larsen (stud.) og 
adjunkt Erik Jørgensen og forstander O. Nelsson (real).

De tyske stile af lektor Nydahl og lektor J. Jefsen (stud.).
De matematiske opgaver af lektor H. B. Graversen og lektor T. Aaboe (stud.), 

skoleinspektør A. Holmskov og lektor A. Prior (real) og lektor, frk. V. Nils
son (mell.).

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver var: dansk (real) adjunkt, fru 
E. Kruchow, (4. ma) lektor Damgaard; engelsk (II mn) lektor Jens Mortensen, 
(4 mb) lektor Mammen; tysk (III ns og II mn) adjunkt Dreyer Jørgensen; 
fransk (III ns) lektor, frk. Petersson; latin (III ns) adjunkt Haarløv; historie 
(III ns) lektor Rosing, (III mn) professor, dr. phil. P. Bagge; oldtidskundskab 
(III mn) lektor P. Sørensen; naturhistorie (III mn) lektor Jørgen Pedersen; 
kemi (III mn) lektor, dr. phil. Rancke Madsen; matematik (III mn) lektor, 
fru K. Buch.

Desuden deltog lærere fra Ravnsborggades Skole, Sundbyvester Skole og 
Sankt Annæ Gymnasium i censuren ved real- og mellemskoleeksamen.

Censor i skrivning var fhv. kommunelærerinde, frk. E. Schrayh, i tegning 
kommunelærer W. Nielsen, i sløjd overlærer W. H. Jespersen og i håndarbejde 
håndarbejdslærerinde fru Ludo Hansen.

Følgende elever bestod:

Kirsten Andreasen ....... 13,83 mg
Ulla Andreasen .............. 12,86 g +
Nina Bengtsson .............. 13,82 mg
Astrid Biering ................ 13,75 mg
Bjarne Bitsch .................. 13,59 mg—
Inge Bojsen ..................... 12,83 g +
Bente Brandt .................. 13,99 mg
Else Christensen .............. 13,59 mg-r
Bente Due ....................... 13,57 mg4-
Ingeborg Hansen ........... 13,99 mg
Inger-Lise Hansen ......... 14,33 mg +

Studentereksamen, 
den nysproglige linie:

Kitty Hjort .................... 13,13 mg4-
Johanne Jessen .............. 14,03 mg
Søren Krarup ................ 13,37 mg-r-
Birgitte Lerfeldt .............. 13,17 mg-i-
Anne Nielsen ................. 14,10 mg
Hanne Boye Petersen . . 13,84 mg
Winnie Rasmussen ........ 13,55 mg-r-
Merete Sørensen .............. 12,96 g+
Ole Wass ........................ 12,91 gå-
Hans Christian Wendt . 14,36 mg +
Hanne Vidholm ............. 13,15 mg-r-

den matematisk-naturvidenskabelige linie:
Inge Lise Berg ................ 14,69 ug-r- Morten Louis-Jensen .... 13,09 mgå-
Elin Christensen .............. 13,65 mg-r- Jens Müller .....................  14,39 mg +
Leni Christensen ............ 13,08 mg-r Kirsten Olsen ............ 13,14 mg-r-
Rolf Dæhnhardt ............ 13,55 mg-r- Niels Flemming Olsen . . 13,60 mg-r-
Niels Peter Fenger ........ 14,20 mg + Birgit Sparre Petersen .. 13,91 mg
Preben Hentzen .............. 12,95 g+ Gunnar Hjorth Petersen . 13,87 mg
Erik Jønsson .................. 14,08 mg Flemming Rahr ..... 12,41 g +
Carl Jørgensen .............. 13,07 mg-r- Ib Rasmussen .................. 13,40 mg-r
Jane Kjems ..................... 13,77 mg Kirsten Reeh ................... 14,32 mg +
Birte Lenikus .................. 13,58 mg-r Kristian Snoer ..... 14,25 mg +
Godfred Louis-Jensen . . 13,53 mg-r- Ole Steen ....................... 14,54 ug-r-
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Realeksamen.
Bodil Folmer Andersen .. 14,20 mg +
Lis Antonsen ................. 13,43 mg-4-
Lone Bruun Beyer ......... 14,04 mg
Jørgen Brandt ................ 13,56 mg-4-
Hanne Mary Christensen 13,11 mg4-
Finn Damkilde .............. 13,93 mg
Grete Ellemand .............. 13,56 mg-i-
Ulla Hansen ..................  13,28 mg-^
Hanne Hemstra ............. 12,49 g +
Rut Hynne .................... 13,69 mg
Anton Ipsen ................... 12,88 g +
Niels Jacobsen .............. 14,12 mg
Hanne Krüger-Larsen .. 13,03 mg-r
Hans-Otto Lindgreen .. 11,99 g

Anne-Margrethe Lo
rentzen ..................... 13,66 mg-r

Hanne Nevdal .............. 13,72 mg
Birthe Lohse Nielsen .... 13,55 mg4- 
Erik Nielsen ................... 14,10 mg
Knud-Erik Nielsen ........ 13,00 mg 4-
Søren Køhier .................. 13,12 mg4-
Bodil Olsen ..................... 13,57 mg-4-
Jørn Petersen .................. 14,56 ug-r-
Birgitte Rostoft .............. 12,48 g +
Erik Svendsen ................ 13,42 mg-4-
Lene Svensson ................ 12,95 g —
Anne Sylvest .................. 13,92 m '
Alex Waldorff .............. 13,09 -• --

Af realklassens elever fortsatte 3 i Ins og 2 i Imn.

Mellemskoleeksamen
blev bestået af 60 elever, hvoraf 8, nemlig Jens Erik Andersson, Jens Bayer og 
Jørgen Willy Nielsen fra 4a og Henrik Andersen, Anette Danielsen, Eva Kre- 
ner, Henriette Lund og Kirsten Tybjerg fra 4b udmeldtes. 11 fortsatte i gym
nasiets nysproglige retning, 22 i den matematisk-naturvidenskabelige og 19 i 
realklassen.

Eleverne
Skolen har i det forløbne år været drevet som fællesskole med 8 mellemsko

leklasser, 1 realklasse og 7 gymnasieklasser. Elevantallet var pr. 1. september 
1957: i mellemskolen 245 (123 drenge og 122 piger), i realklassen 24 (12 dren
ge og 12 piger) og i gymnasiet 148 (82 drenge og 66 piger), ialt 417.

Lærerpersonalet
Pr. 1. august skete følgende ændringer i lærerpersonalet:
Lektor G. Tolderlund-Hansen udnævntes til rektor for Roskil

de Katedralskole.
Lektor, fru Henriette Riskær Steffensen udnævntes til lektor 

ved N. Zahles Skole.
Adjunkt E. Halkjær udnævntes til lektor.
Adjunkt ved Set. Knuds Gymnasium i Odense Ole Barfoed ud

nævntes til adjunkt ved Christianshavns Gymnasium.
Gand. mag. Børge Andersen blev udnævnt til adjunkt på prøve.
Cand. mag., frk. Mona Hansen ansattes som timelærer.

Rektor H. Willy Nielsen (WN): Naturhistorie i III 
mna, III mnb, la, Ib ............................................. 12 timer

Adjunkt Børge Andersen (An): Dansk i Illmnb, Ins, 4a 
3a, 2b; tysk i 2a.......................................................... 26 «
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Adjunkt Leif Bruun-Andersen (BA): Musik og sang i 
Hins, Illmnb, lins, Imn, 2a, la, Ib; gymnastik
(drenge) i Illmnb, I, R, 2, 1; tysk i Imn, 2 b...... 36 timer 

Adjunkt Ole Bar f oed (OB): Religion i gymnasiet og 4a,
4b, 3b, 2b, la; historie i Imn, 2b, Ib; dansk i lb; old
tidskundskab i limn; sløjd i lab................................ 29 «

Lektor Egon Bork (Bk): Tysk i Hins, 4 b, 3a; tegning i 
mellemskolen .............................................................. 23V2«

Lektor Aage Broby (By): Geografi i Uns, Ins, 4b, 3b;
fysik i R, 4b, 3b, 2b; sløjd i 4ab, 3ab, 2ab............... 27 «

Lektor Egil Christensen (EC): Geografi i Ilmn, Imn,
R, 4a, 3a, 2a, 2b, la; gymnastik (drenge) i III, II, 
4, 3 ................................................................................... 30 «

Lektor N. V. Due (Due): Fysik i Imn; kemi i Illmna, 
Imn ................................................................................. 8 «

Lektor Georg Garde (Ga): Historie i Ins, R, 2a, la;
engelsk i Hins, 3b, 2a; oldtidskundskab i Hins, Ins, 
Imn ................................................................................... 23V2«

Lektor Erik Haik] ær (EH): Matematik i Illmna, 4a, la; 
fysik i Ilmn ............................................................ 26V2 «

Adjunkt Grethe Halkjær, if. Mortensen (GH): Tysk i
Ins, R, 3b; gymnastik (piger) i II, R, 4, 2................. 26 «

Timelærer, cand. mag. Mona Hansen (Ha): Gymnastik
(piger) i III, I, 3, 1; geografi i lb................................. 16 «

Adjunkt J. Holst-Jensen (HJ): Historie i Illmnb,
lins, 4a, 4b, 3b; dansk i Hins, Imn, R; oldtidskund
skab i Illmna, Illmnb, lins .................................... 30 «

Adjunkt Inge Brandt Horsnæs, f. Petersen (BrH): Ma
tematik i Illmnb, Imn, 4 b, lb................................ 23V2 «

Lektor Th. Jøek (Jk): Fransk i Hins, Illmnb, Ilmn, R; 
skrivning i mellemskolen ........................................ 25 «

Håndarbejdslærerinde Karen Whitta Jørgensen, f. Ro-
landsen (WJ): Håndarbejde i 4b, 2............................ 4 «

Lektor Knud Kretzschmer (KK): Historie i Hins, 
Illmna, Ilmn, 3a; fransk i lins, Imn................... 24 «

Lektor J. Monrad Møller (MM): Dansk i Illmna, lins,
2a; musik og sang i Illmna, Ilmn, Ins, 2b; latin i
Ins, 4b; religion i 3a, 2a, lb .................................... 31 «

Adjunkt Inger Neerup, f. Harfot (IN): Matematik i 
Ilmn, 3 b, 2b ............................................................. I7V2 «

Lektor E. Philip sen, f. Holst (EPh): Engelsk i Ins, 4b, 
3a; latin i Hins, lins, 4a........................................ 23 «



7

Lektor K. Philipsen (Ph): Naturhistorie i Ilins, R, 4a, 
4b, 3a, 3b, 2a, 2b; fysik i 4a, 3a; kemi i Illmnb, Ilmn 26 timer

Lektor Torben Refn (TR): Engelsk i Uns, 4a, la; dansk 
i Ilmn, 4b, 3b ......................................................... 28V2 «

Adjunkt Kirsten Rickelt, f. Fledelius (Ri): Fransk i
Illmna, Ins; tysk i Uns, Ilmn, 4a; håndarbejde i 
4a, 3a, 3b, 1 .................................................................. 27Va «

Timelærer, cand. mag. Ole Thygesen (OT): Matematik
i R, 3a; fysik i Illmna, Illmnb, 2a, 2b, la, Ib ... . 25 «

Lektor Erling Vedel (Ve): Engelsk i II mn, Imn, R, 2b, 
Ib; dansk ila............................................................. 22 «
Skolebetjent er hr. E. Christensen.
Skolelæge er læge, fru I. Munkholm.
Skolesundhedsplejerske er frk. I. Olsen.
Følgende har haft kortere eller længere vikariater: cand. mag. 

Helge Bisgaard, cand. mag. Lis Engelhardt, stud. mag. Aase Gra
bau, stud. mag. Hans Graversen, cand. mag. Bendt Joensen, cand. 
mag. Svend Aage Johansen, stud. mag. Erik Stig Jørgensen, stud, 
mag. Johannes Nielsen, stud. mag. Inger Banke Rasmussen.

Som lærerkandidater har nedennævnte gennemgået kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed:
Efterår 1957: cand. mag. Sv. Aage Johansen i engelsk hos lektor

Refn og i tysk hos lektor Bork.
cand. mag. Lissa Sørensen i gymnastik hos adjunkt, fru Halkjær. 
stud. mag. Inger Banke Rasmussen i geografi hos lektor Christen

sen og i naturhistorie hos rektor.
stud. mag. Hans Graversen i naturhistorie hos rektor og i geografi 

hos lektor Christensen.
stud. mag. Gurli Nielsen i geografi hos lektor Christensen og i na

turhistorie hos rektor.
Forår 1958: cand. mag. Bendt Joensen i musik og sang hos lektor 

Monrad Møller og adjunkt Bruun-Andersen og i fransk hos ad
junkt, fru Rickelt.

stud. mag. Aase Grabau i naturhistorie hos rektor og i geografi hos 
lektor Christensen.

Skolenævn og forældremøder
Skolenævnet består af: bankdirektør I. Thomsen (formand), 

disponent A. Krog (sekretær) og læge Øhlenschlæger (valgte af 
forældrene) samt revisor H. K. Rasmussen og fru Lilian Thom
sen (valgte af borgerrepræsentationen). Lektor, fru E. Philipsen og 
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lektor Refn er lærerrådets repræsentanter. Desuden deltager rektor 
i møderne.

Forældrene var indbudt til at deltage i tre møder på skolen.
11. februar for forældre til elever i gymnasiet og realklassen. 

Rektor gav forskellige meddelelser om skolen, og derefter talte 
lektor K. Philipsen om »Skolekomediens berettigelse«.

13. februar for forældre til elever i mellemskolen. Efter rektors 
meddelelser talte tegneinspektør P. Fatum om »Fra barnetegning 
til voksenkunst«.

Begge møderne var godt besøgt, og til de efterfølgende kaffebor
de med lejlighed til samtale med skolens lærere var der ligeledes 
mange deltagere.

29. april for forældre til elever i 2 m. Redegørelse for seksual- 
belæringen ved adjunkt, fru Halkjær og adjunkt Bruun-Andersen.

Desuden gav lektor Broby en orientering om den lejrskole, der 
skal afholdes på Fanø med 3m i august måned.

Fag- og timefordelingen 195:7—58

Ill
m

n c

llr
nn

 

lin
s c g C Ke
al

kl

■5 X cS CM O)

Religion .................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Dansk...................... 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Engelsk .................... - 5 2 6 2 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5
Tysk ........................ - 4 (2) 4 (2) 5 3 4 4 4 4 5 5 -
Fransk .................... 4 4 5 5 5 5 4 - - - - - - - -
Latin ........................ - 3 - 4 - 4 - 4 4 - - - - - -
Oldtidskundskab ... 1 1 1 1 1 1
Historie .................. 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Geografi .................. - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie ......... 4 4 - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fysik og kemi .... 6 - 6 - 6 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematik & regn. . 6 - 6 - 6 - 5 7 7 6 6 5 5 4 4
Skrivning ................ 1 1 1 1 2 7
Tegning .................. 1 (1) 2 2 1 1 2 2
Håndgerning.......... 9 2 2 2 2 (2) 2 (2)
Gymnastik .............. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Sløjd ........................ - - - - - - - 2 2 2 2 2 (2) 2 (2)
Sang ........................ 1 1 1 1 2 o - - - - - 2 2 2 2

De elever i 4. mell., der har læst latin, har været fritaget for tegning, 1 
time matematik og 1 time dansk.

Ved opflytning i mat.-nat. gymnasium må eleverne vælge mellem fagene 
engelsk og tysk.
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Eksamensopgivelser
Studentereksamen

III ns
Dansk (HJ): Bang: Ved Vejen. Ibsen: Vildanden. Kirk: Fiskerne. Falken

stjerne I (7. udg.), s. 6—9, 24—26, 42—45, 102—104, 112—115, 161—164, 
176—183, 226—228, 244—247,. 280—283, 284—286, 298—299, 352—355, 
373—375. Falkenstjerne II (9. udg), s. 32-33, 75—79, 80—83, 90—92, 
168—174, 204—205, 207—212, 232—236, 263—267, 383—385. Falken
stjerne III (6. udg.), s. 1—10, 18—21, 48—50, 74—78, 114—115, 115—116, 
221—229, 229—232, 323—324. Tom Kristensen: Landet Atlantis, Ulyk
ken. Nis Petersen: Den lille, Da seeren tav. Ferlov, Møller og Tolderlund- 
Hansen (1. udg.) s. 15—16, 25n—26ø, 33n—36ø, 43—47, 57—61, 75—79, 
117—118, 123ø, 124, 139—145, 161—164, 173—175, 194—197, 242—243, 
244—245, 253—254, 285—286, 304—305, 316—318.

Engelsk (Ga): Shakespeare: Merchant of Venice, s. 72—96 (Østerberg). Two 
Centuries of English Poetry, s. 5—7, 11—15, 18—22, 23—24, 26—29, 32— 
36, 37—39, 55—58, 64—67, 68—74, 88—94. Dickens Reader, s. 68-88. 
Helweg-Møller: English Essays II, s. 5—8, 16—29, 53—56. Contemporary 
Reader (2. udg.), s. 39—54, 113—122, 128—142.

Tysk (Bk): Branner og Stærmose: Deutsche Klassiker, s. 78, linie 76—192. Ring 
Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (1946), nr. 12, 13, 
16. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II, Nibelungenlied fra Die Heer
fahrt og ud. Gellert (skoleradioens hefte), prosaen, Der Maler og Damötas 
und Phyllis. Schiller: Wilhelm Tell, akt I og IV, 3 til »Ein Pfeil durch
bohrt ihn«. Goethe: Urfaust, v. 1—248, 923—1063, 1104—1233, Trüber 
Tag. Goethe-digte (Østergaard), nr. 1, 3, 4, 5, 15, 16, 26. Schiller-digte 
(Østergaard), nr. 1, 2, 4, 9 fra Wie sich—Bis die Gl.

Latin (EPh): Nielsen og Krarup, In Verrem, in Catilinam I og III, Sallust: 
Catilina 50,5—51, 52, 54, 55,3—56. Cicero: Epistler, s. 169, 171, 172. 
Krarup: Romersk poesi (1. udg.) s. 24—26, 33, 34, 41.

Oldtidskundskab (Ga): Iliaden I, II (182—227), VI (313—529). Odysseen VI. 
Platon: Apologien, Kriton og Faidon (Gertz). Herodot: Kong Kroisos, 
kap. 29—45 (Thomsen). Aischylos: Agamemnon (Niels Møller). Bundgaard 
(2. udg.): nr. 11, 18, 22, 25, 35, 41, 53, 54, 56, 61, 64. Kretisk-mykensk 
kunst, Delphi, Olympia, Athens Akropolis og teatret på grundlag af Bund
gaard og Bruhn og Hjortsø.

Historie (KK): Lærebøger: P. Munch: Verdenshistorie; Kierkegaard og Win
ding: Nordens historie; Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære 
for gymnasiet.
Verdenshistorie ca. 1500—1789, Nordens historie ca. 1523—1814. De euro
pæiske storstaters historie 1815—1914. 1. verdenskrig. Danmarks historie ca. 
1814—1940. Samfundslære, kap. I, IV, VI, VIII, samt IX til § 70. Spe
ciale: Den danske grundlov af 1953, sammenlignet med de foregående.

Naturhistorie (Ph): Simonsen: Biologi, v. Mogens Lund (8. udg). Krogh og 
Rehberg: Eysiologi (12. udg.).

III mna
Dansk (MM): Blicher: En Landsbydegns Dagbog og Hosekræmmeren. Ibsen: 

Vildanden. Knudsen: Den gamle Præst. Falkenst’erne I (7. udg.), s. 6—9, 
24—26, 42—45, 98—100, 102—104, 121—123, 160—161, 176—180, 224, 
226—228, 239—240, 259—261, 284—285, 289—290, 312—315, 352—355, 
373—375. Falkenstjerne II (6. udg.), s. 20—21, 66—70, 140—142, 150—
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153, 166—169, 184—185, 211—216, 242—247. Falkenstjerne III (6. udg.), 
s. 1—10, 33—37, 74—78, 102—105, 113—116n, 221—229, 257—266, 323 
—324. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen (1. udg.),, s. 17—18, 26ø, 27, 
28—30, 33—36, 43—47, 63n—64, 70n—71, 83—92, 117n—118, 124—125ø, 
132—134, 152—154, 161—164, 173—175, 188—190, 253—254, 261—262, 
275, 292—294, 316—317, 328—329.

Oldtidskundskab (HJ): Illaden I, VI (313—529), XXIV (469—595). Odys
seen VI. Platon: Apologien, Kriton (Gertz). Herodot: Kong Kroisos, kap. 
46—91 (Thomsen). Aischylos: Agamemnon. Bundgaard (3. udg.): nr. 11, 
18, 22-—-23, 25, 35, 53—54, 61. Bruhn og Hjortsø (2. udg.), nr. 51, 139, 
142. Kretisk-mykensk kunst, Delphi, Olympia, Athens Akropolis, teatret 
på grundlag af Bundgaard og Bruhn og Hjortsø.

Historie (KK): som Hins.
Naturhistorie (TO): som Hins. Biologi (8. udg.). Fysiologi (12. udg.).
Fysik: (OT): Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I (3. udg.), s. 14—22, 

29—41, 56—60, 63—77, 93—107. II (3. udg.), s. 12—29, 53—63, 
85—96, 100—122. III (2. udg.), s. 23—29, 43—48, 85—103m, 122—133, 
139—155. Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet (2. udg.), s. 34— 
37 (til kalenderen), 40—45, 57—67, 78—87. Øvelser: 1. Pb‘s (eller Fe’s) og 
alkohols varmefylde, 2. Isens smeltevarme, 3. Kviksølvs udvidelseskoeffi
cient bestemt ved pyknometer, 4. Ilts standardsmassefylde og relative mas
sefylde, 5. Wheatstones bro, 6. Faradays elektrolytiske love, 7. Et elements 
konstanter, 8. Kompensationsmetoden, 9. Linsesystemer, 10. En stemme
gaffels svingningstal og et roterende legemes energi, 11. Sekstanten, 12. 
Lydens hastighed i luft, glas og kuldioxid, 13. Diodens og triodens karak
teristikker, 14. Lysets bøjning, 15. Leder i magnetfelt. I stedet for øvelser 
1—7 og 9 opgiver en enkelt elev følgende: a. Varmefylder (messing, aim. 
sprit), b. Smeltevarmer (is, tin), c. Kviksølvs udvidelseskoefficient (pykno
meter), d. Termoelektricitet og temperaturmåling, e. Kobbers specifikke 
modstand og temperaturkoefficient, f. Daniell-elementets konstanter, g. 
Luftarters massefylde, h. Samlelinsers brændvidde.

Kemi (Due): E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi (2. udg.), s. 43—55, 61—82, 
88—96, 98—109, 114—116, 118—120, 132—166, 190—194.

Matematik (EH): Af kgl. anordning af 8. april 1953 § 13 punkterne: 2, 10, 11, 
12, 16, 17, 18, 20, 24, 29, 35, 36, 37, 38. Andersen og Mogensen: Matema
tik I (2. udg.), s. 1—10, 36—53, 71—117, 142—170, 191—200. II (3. udg.), 
s. 23—27, 44—102, 121—149. III (3. udg.), s. 47—80. IV (3. udg.), s. 12 
—13, 53—69. V (1. udg.), s. 47—82.

III mnb
Dansk: (An): Holberg: Erasmus Montanus. Oehlenschlæger: St. Hansaften- 

Spil. Blicher: En Landsbydegns Dagbog. Falkenstjerne I (6. udg.), s. 18— 
21, 24—26, 90—92, 101, 108—110, 153—156, 189—190, 194—198, 214— 
216, 218—2200, 243—246, 276—280, 343—345. Falkenstjerne II (5. udg.), 
s. 14—15n, 45n—59, 126—128, 140—144, 154—157, 168n—169ø, 169m, 
185—199, 231—235, Falkenstjerne III (5. udg.), s. 1—10, 22—26, 41—42, 
90—95, 107—112, 122—1240, 131—134, 227—233, 269—270ø, 280—284. 
Agerskov, Nørregaard og Roikjer (10. udg.), s. 132—136, 144—150, 180— 
184. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen (1. udg.), s. 16—17ø, 18—19n, 
33—360, 38—39, 43—47, 57—61ø, 64—67, 79—83, 240n, 262—264, 272— 
274, 316n—318.

Oldtidskundskab (HJ): som Illmna.
Historie (HJ): Lærebøger som III ns.

Grækenland i oldtiden. Danmark 1050—1375. Norden 1660—1814. Frank- 



11

rig 1643—1789. Revolutions- og Napoleonstiden. Danmark 1815—1939. 
Verdenshistorie 1815—1919. Samfundslære, kap. I, IV, VI, VII, IX. Spe
ciale: Træk af Europas udenrigspolitiske historie 1933—1939 med særligt 
henblik på Tysklands rolle. Tekster: Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til 
mellemkrigstidens historie, grundbog: Storpolitik siden 1933, v. E. Bach.

Naturhistorie (WN): som Illmna. Biologi (10. udg.). Fysiologi (8. udg.). 
Fysik: (OT): som Illmna.
Kemi (Ph): som Illmna.
Matematik (BrH): Af kgl. anordning af 8. april 1953, § 13, punkterne: 2, 7, 

8, 9 (kun 2. gradspol.), 10, 11, 12,. 14 (kun y=ax^+bx + c)4 16, 17, 18, 
24, 25, 26, 27, 29, 36, 37. Andersen og Mogensen: Matematik I (2. udg.), 
s. 1—10, 70—81, 90—100, 103—117, 142—200. II (3. udg.), s. 23—27, 
44—98, 121—149. III (3. udg.), s. 7—29, 47—80. IV (3. udg.), s. 1—22, 
53—69. V (1. udg.), s. 47—62.

II ns
Geografi (By): Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære. Naturlære 

læst efter Due og Nielsen: Kemi for gymnasiets sproglige linier og Fysik 
for gymnasiets sproglige linier. Atlas: C. C. Christensen. Verdenshandels
vare: Jordolie.

II mn
Geografi (EC): Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiet. Atlas: Gjellerup 

og C. C. Christensen. Verdenshandelsvare: Hvede, kul og jern.

Realeksamen
Dansk (HJ): Pontoppidan: Fra Hytterne. Abell: Anna Sophie Hedvig. Hansen 

og Heltoft: Dansk læsebog V (5. opl.), s. 10—19, 26—29, 78—80, 82-—’83, 
90—94, 102—108, 120—144, 150—156, 171—173, 187—192, 196—200, 
273—281, 299—300, 303—305.

Engelsk: lye): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen (6. opl.), 
stk. 3, 5, 10, 11, 12. Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske tekster, The 
Night Raid.

Tysk (GH): Nydahl: Jung gewohnt, alt getan (1952), stk. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 
19, 25, 35, 37. Kästner: Die verschwundene Miniatur (v. Andreasen), s. 
3—14.

Fransk (Jk): Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog, s. 63—94.
Regning og matematik (OT): C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Reg

ning og arimetik for realklassen (3. udg.).
Naturlære (By): N. V. Due: Kemi for realklassen. Sundorph: Fysik for real

klassen II, elektricitet. Forfra til elektriske svingninger.
Historie (Ga): Clausen og Gabrielsen: Danmarks historie 1864—1940. (Der op

gives til 1939). Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for real
klassen, kap. I, III, V, VII.

Geografi (EC): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen. 
Naturhistorie (Ph): Mogens Lund: Biologibog.

Mellemskoleeksamen
4 a

Dansk (An): Holberg: Den politiske kandestøber. Johs. V. Jensen: Bræen 
(Dansklærerforeningens udg.), s. 1—11, 16—22, 25—42, 43—49, 61—-71, 
96—113. Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læsebog III (1. udg.), s. 
45—59, 60—61, 65—70, 108—111, 127—152, 201—203, 245—255, 327—
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330. P. Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen (23. udg.), s. 27—• 
35, 47—54, 69—78, 118—121.

Engelsk (TR): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV, 
stk. 4, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30.

Tysk (Ri): Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk III, stk. 2, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 
19, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42.

Historie (HJ): Schmidt: Lærebog i historie II, 1815—1939.
Geografi (EC): Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen II. Nordame

rika, Danmark, Norge, Sverige, Island.
Naturhistorie (Ph): Balslev og Andersen: Zoologi II, bløddyr—-ud. Balslev 

og Simonsen: Botanik IV. Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi, suk
kerstofferne.

Naturlære (Ph): Sundorph: Fysik for mellemskolen II.
Regning og matematik (EH): C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Reg

ning og Aritmetik IV. Pihl: Geometriske øvelser II, nr. 71, 77—86, 
94—105.

Latin (EPh): Mikkelsen: Latinsk læsebog, anden afdeling, stk. I—XXXIII.

4b
Dansk (TR): Hostrup: Genboerne. Johs. V. Jensen: Udvalgte prosastykker 

(Dansklærerforeningens udg.), s. 1—25, 53—92, 107—118. Jørgensen og 
Maltesen III (2. udg.), s. 41—45, 45—59, 60—61, 89—103, 108—111, 
122—127, 147—159, 245—249, 276—281, 401—407, 413—417. P. Chri
stensen (23. udg.), s. 13—17, 27—35, 64—68, 111—116, 121—131.

Engelsk (EPh): Friis-Hansen og Chr. Nielsen, stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 
20, 21, 22, 26, 27, 31.

Tysk (Bk): Smith, Hasselriis og Mogensen: stk. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 41 samt side 52.

Historie (HJ): som 4a.
Geografi (By): som 4a.
Naturhistorie (Ph): Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi II, fra blød

dyr—ud.
Ellers som 4a.

Naturlære (By): som 4a.
Regning og matematik (BrH): Pihl og Ring: Regnebog IV. Ellers som 4a. 
Latin (MM): som 4a.

Af skolens dagbog
(1. maj 1957—15. april 1958).

Gæster:
Skolen har i årets løb haft besøg af følgende gæster, der har 

overværet undervisningen i forskellige af skolens klasser:
Naoyuki Komatsu, Tokio; M. L. Moore, England; R. W. Bel

cher, England; Lisa Kjellgren, Vivi Østlid, G. Hildemann, Brita 
Zeilon, Ivan Sandgren, Sven Haag, Gustav Brandt og Åke Nord
berg, alle Malmø.
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Endvidere har:
Lektor Olaf Kortner holdt lysbilledforedrag for 4m, »På fottur 

i Jotunheimen«.
Lektor, fru Birgitte Horstmann holdt foredrag for II Ig, »Lyri

kern og galgenhumoristen Nils Ferlin«.
Begge disse foredrag var arrangeret af »Foreningen Norden«.
M. Andre Ringenbach, Institut Francais, haft en fransktime med 

hver af de tre Illg’er.
Fru Maria Crone talt i to mellemskoleklasser.
Overbetjent Scheutz haft en times færdselsundervisning i hver 

mellemskoleklasse.

Fester og mindedage.
24. juni. Traditionen tro indledtes translokationen med, at klok

kenist Schmidt på Vor Frelsers Kirkes klokkespil spillede Chri
stianshavns Gymnasiums klokkesang ved Rung Keller. Under den 
samledes man i gården, og efter at årets studenter og realister var 
marcheret ind, holdt rektor sin tale til dimittenderne. Derefter 
uddeltes skolens legater og flidspræmier, og til sidst tog rektor på 
skolens vegne afsked dels med lektor, fru Riskær Steffensen, som 
han takkede for, hvad hun havde betydet for skolen i 25 år, og 
særlig fremhævedes den fornyelse, hun havde bragt i gymnastik
undervisningen og hendes arbejde med folkedansen ved skolen, og 
dels med rektor Tolderlund-Hansen, som takkedes for det store og 
dygtige arbejde, han havde lagt, ikke alene i sine timer, men også 
ved enhver lejlighed, hvor der blev brug for hans betydelige ar
bejdskraft og gode humør (ved studiekredse, indstudering af sko
lekomedie, festarrangementer o. 1.). Rektor ønskede dem begge 
lykke og megen glæde i deres fremtidige gerning.

På skolenævnets vegne takkede formanden, bankdirektør Iver 
Thomsen, som overrakte blomster.

Mange af 25-års jubilarerne overværede translokationen og sam
ledes bagefter ved et glas vin med rektor Bøgh og gamle lærere.

12. august. Det nye skoleår begyndte. Rektor bød velkommen 
tilbage til arbejdet og rettede en særlig velkomst til skolens nye 
lærere, timelærerinde frk. Mona Hansen og adjunkt Barfoed.

2. oktober. En del af skolens elever overværede Det kgl. Blin- 
deinstituts opførelse af dets komedie, Johs. Allen: Hr. Adam 
smiler.

24. oktober. FN-dagen markeredes ved morgensangen ved en 
kort omtale ved adjunkt Barfoed. FN-flaget var ophængt i salen.

9. november. Åbent hus for gamle studenter. Kontorchef i Ø.K. 
Helge Sommer (1935ns) holdt et interessant causeri om en dan
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skers oplevelser i Østen og viste en farvefilm derfra. Derefter gik 
snakken livligt ved kaffebordene. Der var over 100 gamle studen
ter og en del af skolens lærere til stede.

29. og 30. november. Årets skolekomedie spilledes i aulaen i Un- 
garnsgade. Elever fra II g opførte J. B. Priestley: En inspektør 
ringer på, iscenesat af lektor Philipsen og adjunkt Børge Andersen. 
Skoleorkestret spillede under adjunkt Bruun-Andersens ledelse, og 
i mellemakterne musicerede enkelte af skolens elever.

21. december. Juleafslutningen kunne i år igen henlægges til 
Vor Frelsers Kirke, da kirkens restaurering var tilendebragt. Jule
talen holdtes af adjunkt Barfoed. Skolens kor og orkester medvir
kede under ledelse af adjunkt Bruun-Andersen. Organist Valdemar 
Hansen gjorde som sædvanlig skolen den glæde at medvirke ved 
orgelet.

5. marts. Skoleballet afholdtes i håndværkerforeningen. Forud 
for dansen sang gymnasiekoret, ledet af adjunkt Bruun-Andersen, 
og elever fra 2m opførte operaparodien Svanhilde, instrueret af 
adjunkt Børge Andersen.

9. april. Dagens betydning blev nævnt ved morgensangen af 
rektor, og skolen samledes i gården kl. 12, hvor der var to minut
ters stilhed ved flaghejsningen.

Skolerejser.
15 af skolens elever deltog i juleferien i Dansk skiforbunds 

skolerejse til Jämtland. Lektor E. Christensen deltog i turen som 
leder.

Lejrskoler og ekskursioner.
I dagene 11. til 18. maj var daværende Ins på lejrskole i Stock

holm. Lejrskoleopholdet var formidlet gennem lektor Palle Berg- 
Sørensen, »Den nordiske lejrskole« i Hillerød, og under opholdet 
boede vi på Högalid Samrealskole, hvor rektor A. Helgesson og 
hans lærere modtog os. Ledere var lektor Kretzschmer og lektor 
Møller med frue.

Turen var en stor oplevelse for både elever og lærere. Det 
skyldtes først og fremmest rektor Helgasson og hans hjælperes 
store støtte og gæstfrihed, som vi bringer en hjertelig tak for. 
Også for den gæstfri modtagelse og omvisning på »Stadshuset« 
takker vi, ligesom vi med tak tænker på lektor Berg-Sørensens 
store hjælpsomhed ved turens tilrettelæggelse.

Selve lejrskolearbejdet bestod i besøg på svenske institutioner 
som vuggestuer, børnehjem og boliger for ældre samt i stilhistori
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ske studier, navnlig i »Gamla stan«, med påfølgende skriftlige 
rapporter om de indvundne erfaringer og resultater. Da de 21 
elever var delt op i grupper på ca. 3 i hver gruppe og de hver 
havde mindst 2 opgaver, var det adskillige emner, som blev be
handlet. - Ved svensk forening »Norden«s mellemkomst fik vi 
billige billetter til Alban Bergs mærkelige tolvtoners opera »Woz- 
zeck« på statsscenen. En anden stor oplevelse var besøget i Gi. 
Uppsala, hvor kyrkoherde Svantesson, skønt han næste dag skulle 
rejse til USA, med kyndighed og megen lune beredvilligt viste os 
kirken og gravhøjene.

Hele turen var begunstiget af det smukkeste forårsvejr.

I dagene 15.—24. aug. var 3ab på lejrskole på Fanø, hvor ele
verne havde lejlighed til at opleve den vestjyske natur med dens 
klitter og tidevand. Vi boede på K.K.s koloni »Baunebjerg« og 
foretog herfra følgende udflugter: En tur Fanø rundt, hvor vi så 
den brede forstrand med revlerne foran og klitterne bagved og op
levede, at sandet er så fast, at bilerne kan køre på det. Vi så det 
lille maleriske Sønderho med dens gamle kro og ejendommelige 
kirke, samt diget ind mod vadehavet med kraniet af den strandede

3 ab på besøg ved Kammerslusen.
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kaskelot, og »børsen«. På vejen hjem så vi sømandsmonumentet og 
fuglekøjen. En morgen var vi tidligt oppe, så vi kunne nå at være 
inde i Esbjerg før kl. 7 for at se fiskeauktionen; på samme tur så 
vi isværket og tovværksfabrikken, og på vejen frem og tilbage 
bemærkede vi Esbjergs lige gader, der skærer hinanden under rette 
vinkler, noget, der fortalte os, at Esbjerg er en ny by, opstået efter 
1864, da havnen blev bygget.

En tredie tur gik til Ribe og kammerslusen. I Ribe så vi de smal
le krogede gader — Ribe er jo også Danmarks ældste by. Endvide
re så vi domkirken og Catharinæ kloster — Catharinæ kirke var 
desværre lukket på grund af reparation —• samt slotsbanken og 
stormflodssøjlen. Endvidere kørte vi gennem Ribe marsk ud til 
kammerslusen, hvor vi så denne og diget, og fra digets krone så 
vi ud over forlandet ud mod vadehavet.

Eleverne skrev rapporter over det sete. Næsten alle havde lavet 
et hæderligt arbejde hermed, og flere af rapporterne var særdeles 
fine.

Lejrskolen blev ledet af fru overlærer Ingrid Andersen, adjunkt 
Børge Andersen, lektor Bork og lektor Broby.

I dagene 1.—7. september (plus de to tilstødende nætter til rej
sen) var Hg på lejrskole på Bornholm med bosted på K.K.s koloni 
»Naboen« i Svaneke. Der foretoges en enkelt fælles ekskursion til 
Nordbornholms seværdigheder (Østerlars rundkirke, helleristnin
gerne ved Allinge, Hammershus og Holkabroen. Helligdommen 
med Sorte Gryde var også på programmet, men måtte opgives på 
grund af regn, der også forringede opholdet på Hammershus for 
os). Ellers havde vi godt vejr, som tillod gennemførelsen af det øv
rige program, der er væsens-forskelligt fra en mellemskolelejrskole, 
hvor eleverne holdes samlet om fælles opgaver. På gymnasiets 
lejrskoler er eleverne delt op i hold på 2—4 elever, som hver 
arbejder med en større og en mindre opgave, som de har valgt 
hjemmefra. Som eksempler på sådanne opgaver kan nævnes: Ham
mershus, rundkirker, det kommunale selvstyre, kirkelige forhold 
på Bornholm og fiskeri fra historie og samfundsforhold samt 
kystformer, sprækkedale og geologiske forekomster i Læsåen fra 
geologien. Lejrskolen blev ledet af adjunkt Holst-Jensen, lektor 
Christensen med frue og lektor Broby.

Den 14.-19. april 1958 var 15 piger fra Is på »Den nordiske 
Lejrskole« ved Hillerød. Turen lededes af adjunkt, fru K. Ri- 
ckelt og adjunkt Børge Andersen. Lejrskolen besøgtes samtidig af 
en klasse piger fra Bromma kommunala Flickskola under ledelse 
af frk. Aspegreen og frk. Plange-Jakobsson. Der arbejdedes i 
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grupper på to og to dels med opgaver i de historiske minder i til
knytning til Hillerød og omegn samt Helsingør, f. eks. Frederiks
borg, Kronborg, landsbykirker, Æbelholt kloster, borgerhuse i 
Helsingør, dels med opgaver, der som emne havde moderne sam
fundsforhold, f. eks. det kommunale styre og undervisningsfor
hold i Hillerød, Sophienborg læregård, Nordsten Maskinfabrik, 
trafikforholdene i Hillerød. Det var en fornøjelse at se den ener
gi og selvstændighed, eleverne lagde for dagen ved den praktiske 
tilrettelæggelse og udførelse af de stillede opgaver.

Den 15. besøgte rektor med frue lejrskolen, ligesom den sven
ske skoles leder, rektor fru Birgit Wikström, opholdt sig der et 
par dage. Den 18., da lektor Garde, som havde stillet opgaverne, 
aflagde skolen en visit, foretoges en fællesudflugt til Fredensborg 
og slotsparken, som lektor Garde gennemgik kunsthistorisk med 
holdet.

I det hele må opholdet i de meget komfortable omgivelser, som 
»den nordiske Lejrskole« byder på, betegnes som særdeles vel
lykket, og skolen benytter lejligheden til at rette en tak til lejr
skolens utrættelige organisator, lektor Palle Berg-Sørensen, Hil
lerød.

Det er skolens opfattelse, at disse lejrskoler har en stor betyd
ning som del i elevernes udvikling, dels ved at de prøver en anden 
arbejdsform end dem, man er henvist til på skolen, og dels ved 
styrkelsen af det gode kammeratlige forhold eleverne imellem.

29. august var Hig på Skåne-tur til Malmø (musæet, kirken), 
Lund (domkirken, universitetsanlægget) og Dalby (kirken).

26. september var Hg på ekskursion til Nordvestsjælland. Der 
blev aflagt besøg på følgende steder: Øm, Vintre Mølle, Tveje 
Merløse, Mørkemosebjerg og Bjærgsted bakker, Faarevejle, Esters
høj, Avdebodæmningen.

10. oktober var Ig på ekskursion ad følgende rute: Utterslev 
mose, Søndersø, Ryget skov (til fods), Bastrup, Strø bjerge, Æbel
holt, Farum, Stavnsholt, Frederiksdal, Nybro, Fortunen, Klam- 
penborg (Bloksbjerg).

27. september var 4m på besøg i Roskilde (domkirken, Boserup 
skov).

Klassebesøg.
Det kgl. Biblioteks bogudstilling besøgtes 22. august af Illmn 

og den 23. af lins.
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Nationalmuseets oldtidssamling besøgtes 7. oktober af 2a og 
den 21. af 2b.

Glyptotekets græsk-romerske afdeling besøgtes 18. november af 
Ins.

Udstillingen »Vi mennesker« besøgtes 28. november af Imn.
Det kgl. Biblioteks Kaj Munk-udstilling besøgtes 25. januar af 

Ins.
Ruinerne under Christiansborg besøgtes 31. januar af la.

Erhvervsvejledning.
Skolens afgangsklasser, Hg og 3m har i årets løb ved dansklæ

reren eller klasselæreren fået en orientering i erhvervsvalg i hen
hold til cirkulærer fra ministerium og skoledirektion. Hovedvæg
ten har herunder været lagt på at orientere eleverne i erhvervskar
toteket og den øvrige litteratur om erhvervsvalg, som skolen råder 
over.

Udover dette blev i januar afholdt et møde på skolen for elever
ne i Hig, Hg og realklassen og disse elevers forældre. Dette møde 
indledtes med en række korte foredrag af erhvervsvejleder Sø- 
gaard Jørgensen og fem studenter fra universitetets og læreanstal
ternes studenterråd. Efter fællesmødet var der lejlighed til yder
ligere samtaler med disse vejledere, og desuden var til stede en 
række repræsentanter for erhverv, som eleverne i særlig grad hav
de ønsket at høre noget om. Disse repræsentanter var for de flestes 
vedkommende forældre til nuværende eller tidligere elever i sko
len. Der var ca. 200 forældre og elever til stede ved mødet.

En del af eleverne har efter denne orientering udtrykt ønske om 
ved en længere samtale under mere rolige former - eventuelt ved 
et besøg på arbejdspladsen - at få yderligere orientering om et eller 
flere erhverv, og i en række tilfælde er det lykkedes at etablere en 
sådan kontakt.

Skolen mener, at erhvervsorientering er en meget nyttig opgave, 
og den er meget taknemmelig over den velvilje, den har mødt hos 
erhvervsvejlederne, skolens forældrekreds, tidligere elever og per
soner, der tidligere ingen kontakt har haft med skolen. Vi har 
mødt stor forståelse, hvor vi har henvendt os, og det er vort ind
tryk, at eleverne har været glade for disse samtaler og har fået et 
stort udbytte af dem.

Desuden har skolens ældste elever i lighed med elever fra andre 
gymnasieskoler været indbudt til erhvervsoplysende møder uden
for skolen, arrangeret af Centralarbejdsanvisningskontoret, Kø
benhavns Universitet og Handelshøjskolen i København.

Adjunkt Holst-Jensen har stået for det praktiske arrangement 
på skolen.
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Gymnastik og idræt.
I de københavnske skolers idrætsdag deltog, med undtagelse af 

Im, hold fra alle skolens klasser i langbold, håndbold eller fod
bold. Fire hold, Hig og Hg piger i håndbold samt Ig og 4m dren
ge i fodbold, nåede frem til finalekampene, hvor de to pigehold 
vandt deres kampe og fik fanepladerne.

I AB’s pokalturnering i fodbold vandt skoleholdet første kamp 
over Østre Borgerdyd og tabte den anden kamp mod Metropoli- 
tanskolen.

I gymnasieskolernes gymnastikkonkurrence for drenge var sko
len vært ved et stævne, hvor skolens hold kæmpede mod et hold 
fra Sorø Akademis Skole. Gæsterne vandt dysten.

For første gang har skolen deltaget med et hold drenge i de kø
benhavnske kommuneskolers gymnastikkonkurrence for mellem
skolen. Efter sejre over Sundbyøster Skole, Amagerbro Skole og 
Alsgades Skole tabte vi i semifinalen til Nansensgades Skole.

Ved de københavnske kommuneskolers gymnastikopvisning i 
Idrætshuset den 10. april deltog et udvalgt hold fra skolen sam
men med gymnaster fra andre skoler.

Illg’s piger havde gymnastikeksamen den 26. marts med frk. 
Else Petersen som censor.

Musik og sang.
Skolens kor, bestående af elever fra gymnasiet suppleret med 

enkelte elever fra mellemskolen, har haft frivillig korsang ca. 1 
time om ugen under ledelse af adjunkt Bruun-Andersen.

Foruden ved de allerede nævnte arrangementer medvirkede ko
ret ved en KFUM-basar i menighedshuset den 1. marts.

Forskelligt.
Elever fra Ins har under adjunkt Børge Andersens ledelse i vin

termånederne deltaget i en studiekreds, hvis emne har været nyere 
danske forfattere.

Desuden har adjunkt Børge Andersen ledet en studiekreds for 
elever i 3ma, hvor Huxley, Mark Twain og Poe er blevet drøftet.

En del elever i gymnasiet har i forbindelse med Danmarks kri
stelige Gymnasiastbevægelse arrangeret en studiekreds. Man har 
drøftet religiøse og kulturelle problemer udfra forskellige moderne 
romaner og skuespil.

Vivi Bergquist, Ins, deltog i Københavns Belysningsvæsens stil
konkurrence i anledning af de københavnske gasværkers 100-års 
jubilæum og vandt førstepræmien.
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Lisbeth Herforth Hansen og Ulf Horsing, 3mb, delte første
præmien i en stilkonkurrence, udskrevet i forbindelse med Walt 
Disney-filmen »Livets hemmelighed«.

Henrik Svend Hansen, Ib Sandahl og Jesper Sylvest, ligeledes 
3mb, fik ved samme konkurrence mindre præmier.

Mogens Poulsen, Hins, blev udtaget som Danmarks repræsen
tant på det af New York Herold Tribune arrangerede Youth Fo
rum med ophold på amerikanske high schools og i amerikanske 
hjem i ca. tre måneder.

Flidspræmier for »flittigt og dygtigt arbejde« tildeltes nedenstående elever: 
Kirsten Andreasen, Nina Bengtsson, Inger-Lise Hansen, Hans Christian Wendt 
(Hins), Inge Lise Berg, Niels Peter Fenger, Jane Kjems, Birgit Sparre Peter
sen, Kirsten Reeh, Kristian Snoer, Ole Steen (Illmn), Lisbeth Backer, Karen 
Kjærulf Nielsen, Mogens Poulsen, Illona Svendsen (lins), Allan Christensen, 
Merete Holm Hansen, Erik Mortensen, Knud Pontoppidan, Niels Reeh, Vic
tor Waldorff (llmn), Flemming Olsen (Hmx), Steen Garver (Ins), Steen 
Bengtsson, Erling Fenger-Grøn, Kate Heide (Imn), Bodil Folmer Andersen, 
Niels Jacobsen, Jørn Petersen (real).

Den amerikanske ambassades bogpræmie tildeltes Hans Chr. Wendt, Hins, 
der ligeledes fik en tysk bogpræmie.

Institut Francais’ bogpræmie tildeltes Anne Thane Nielsen, Hins.
Foreningen Nordens bogpræmie tildeltes Hanne Boye Petersen, Hins.
En præmie for særlig indsats i faget musik tilfaldt Carl Jørgensen, Illmn.
En bogpræmie fra Alliance Franfaise blev i december måned tildelt Mogens 

Poulsen, Hins.
I efteråret uddeltes kommunale stipendier til nogle elever i gymnasiet. Sti

pendierne kan hvert år i oktober søges af elever i gymnasium, realklasse og 
4. mellem.

Rektor Bøghs Fond
Styrelsen havde fundet student Inge Lise Berg værdig til at mod

tage fondets legatportion for 1956. Uddelingen fandt sted ved 
translokationen 1957.

Christianshavner-Samfundet
Samfundets legatportion for 1957 blev ved årsafslutningen 

overrakt student Kristian Snoer. Den 14. sept. afholdtes den tra
ditionelle rusfest, hvor årets studenter og realister blev budt vel
komne i samfundet. I februar 1958 afsluttedes samfundets første 
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decennium. Legatfondens formue andrager efter disse ti år godt 
3.000 kr. samtidig med, at der er uddelt ialt 1.300 kr. til ni for
skellige studenter. John Graae,

formand.

Elevrådet
Årets første arrangement var omvisningen af de nye elever i 

Im, og som det andet og sidste sørgede elevrådet for serveringen 
efter drengenes gymnastikturnering for lærere og gymnaster. Det 
ses altså let, at vi heller ikke i år har haft nær nok at prøve kræf
ter på, men endelig i marts måned fik vi på et møde med rektor 
fastlagt elevrådets egentlige program. Naturligvis bør det have ele
vernes udelte interesse at have lidt hånd i hanke med, hvad der 
sker på skolen, og hver klasse skal stadigvæk vælge en klassefor
mand, som det nu må hedde, i løbet af september måned, som ord
ner alt i sin klasse, ligefra udflugter til ønsker og protester. Til 
hver en tid kan man desuden gennem elevrådsformanden træde 
sammen til et elevråd, blot den enkelte klasseformand ønsker det, 
eller hvis rektor mener, det foreliggende spørgsmål kunne have 
hele skolens interesse. Derfor vælges også blandt klasseformændene 
en elevrådsformand, hvis opgave, foruden klasseformandens oven
for nævnte, er dels at være forbindelsesled mellem samtlige elever 
og skolens rektor og lærere, dels at holde vågent øje med alt og 
alle på skolen, for under ugentlige forhandlinger med rektor at 
kunne råde i små og store sager efter elevernes ønske.

I dette skoleår har Lone Fatum, Ins, været elevrådsformand.

Gymnasieforeningen »Under Spiret«
Som i de tidligere år har foreningen søgt at opfylde så mange 

krav som muligt.
Sæsonens foredragsrække blev indledt af maleren Knud Jans, 

der behandlede den moderne malerkunst og efter foredraget viste 
lysbilleder. Henrik Malberg læste et skuespil af Helge Rode og 
opførte en scene fra »Jeppe på Bjerget«. Endelig holdt Bent Mel
chior et foredrag om jødernes særstilling, »Fra Moses til Ben 
Gurion«.

Der blev arrangeret et rent filmsarrangement (Den gode Jord) 
samt et par kombinerede films- og foredragsaftener. Else Gress 
talte om filmen som kunstart, og i tilknytning hertil vistes en na
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turfilm og en musikfilm. Adjunkt Barfoed fortalte om Carl Drejer 
og hans filmsproduktion, og bagefter vistes Jeanne d’Arc-filmen.

Foreningen arrangerede et meget populært besøg på »Carlsberg« 
og afholdt desuden tre baller, medens den traditionelle jazz-kon- 
cert blev strøget. Skolens nye gymnastiklærerinde, timelærerinde, 
frk. Mona Hansen har ledet en enkelt såre vellykket folkedanse
aften.

»Under Spiret«s blad er blevet et selvstændigt foretagende, ef
ter at det har været knyttet til foreningen i to år.

Endelig har foreningens medlemmer gennem »Arte« kunnet 
få billetter til nedsat pris til nogle forestillinger på en del af pri
vatteatrene.

Formand indtil generalforsamlingen i december 1957 var Lone 
Thomsen, Hins, og siden Erik Thorup, lins.

I løbet af skoleåret er dannet en skakforening, som har et med
lemstal på ca. 20, og som har spillet på skolen hver lørdag efter
middag.

Foreningen deltog med et udvalgt hold i de københavnske kom
muneskolers skakturnering, hvor holdet efter tre indledende sejre 
nåede frem til finalen, som tabtes.

Desuden var et hold med i Gymnasieskakturneringen, hvor det 
sammen med et hold fra en anden skole sluttede på andenpladsen.

Foreningens formand har været Vagn Sandfeldt, III ns.

Gaver
Skolen har i årets løb modtaget nedennævnte gaver, hvorfor 

den hermed bringer sin tak.
Fra Amagerbanken modtog vi et beløb til brug ved ekskursioner 

og lejrskoler.
I anledning af, at to af skolens elever som omtalt vandt første

præmien ved stilkonkurrencen i forbindelse med filmen »Livets 
hemmelighed«, modtog skolen fra Metropol-Teatret et beløb på 
100 kr., som er blevet indsat på skolens ekskursionsfond.

Skolens bibliotek har modtaget boggaver fra følgende elever: 
Finn Folkermann, Steen Møller Sørensen, Jan Schubert, Ib Lo
ckenwitz, Torben Moesgaard og Karen Margrethe Laursen.

Skolens samlinger har modtaget følgende gaver fra elever: Eva 
Ethelberg (pinjekogle), Norma Hynne (præparatkasse, visende 
fremstillingen af den elektriske glødelampe) og John Rosforth 
Johnsen (krokodillekranium og fotografier af krokodillejagt).
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Meddelelser til hjemmene
I henhold til lov af 11. juni 1954 er undervisningen i skolen vederlagsfri, 

og der kræves ingen eksamensafgift ved indstilling til de ved skolen afholdte 
eksaminer.

Læremidler, der benyttes ved undervisningen i skolen, stilles vederlagsfrit 
til rådighed for eleverne. De nødvendige lærebøger stilles til rådighed som 
lån og må altid være forsynet med helt omslag med tydeligt navn. Tilføjelser 
i bøgerne må kun finde sted efter udtrykkelig besked fra faglærerne. Skolen 
må kræve erstatning for mishandlede bøger.

Forsømmelser
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed kun 

sygdom, og meddelelse må straks afgives til skolen. Eleven skal, når han igen 
kommer i skole, medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om, hvad han 
har fejlet. Hvis sygdommens varighed overstiger 3 dage, kan skolen forlange 
lægeattest.

Hvis forsømmelse af anden grund skulle være påkrævet, må skriftlig an
modning derom medbringes senest dagen forinden.

For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld anmodes forældrene 
indstændigt om ikke uden særlig tvingende grund at bede deres børn fritaget 
for en enkelt undervisningstime; dette gælder også sang- og gymnastiktimer.

Lægebesøg må henlægges til skolefridage eller lægens ugentlige aftenkon
sultation.

Skolelægen træffes på skolen 2. og 4. mandag i hver måned. Sundheds
plejersken træffes hver mandag og torsdag.

Alle skolens elever bliver en gang årligt undersøgt hos skolelægen, og til 
denne undersøgelse er forældrene velkomne. Eleverne i afgangsklasserne bliver 
ved undersøgelsen udspurgt om valg af erhverv. Mener skolelægen ud fra sit 
kendskab til eleven, at valget må frarådes, vil hjemmet få meddelelse derom.

Alle elever, der reagerer negativt på tuberkulinprøven, vil blive opfordret 
til at lade sig calmettevaccinere, og man må indtrængende opfordre Dem til, 
hvis skolelægeinstitutionen retter henvendelse til Dem, da at lade Deres barn 
calmettevaccinere.

Fritagelse for gymnastik
Fritagelse for gymnastik udover én uge kan ifølge ministerielt cirkulære 

af 5. maj 1916 kun tillades i henhold til lægeattest. Denne skal udstedes på 
en særlig blanket, som udleveres på skolen.

Konfirmandforberedelsen
Skemaet for den daglige undervisning vil i det kommende skoleår blive 

lagt således, at der indtræder så ringe forstyrrelse som muligt for de elever, 
hvis præstegang falder i 3. mellemskoleklasse, hvorfor skolen indstændigt må 
henstille, at præstegangen henlægges til denne klasse.

Til forældre hvis børn søges optaget i 3. mellemskoleklasse
Undervisningspligten ophører med skoleårets udgang for de elever, der på 

det tidspunkt er fyldt 14 år, for så vidt de har gået i skole i 7 skoleår.
Elever, der overføres til en 3. mellemskoleklasse, kan i henhold til lov om 

folkeskolen af 18. maj 1937, § 43, stk. 3, og undervisningsministeriets skrivelse 
af 8. januar 1942 til skoledirektøren i København ikke udskrives i løbet af 
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skoleåret, selv om de er over den undervisningspligtige alder, uden at skole
nævnets tilladelse hertil gives.

Meddelelsesbog hjemsendes i oktober, december, marts og slutningen af april. 
Den skal straks forevises i hjemmet og medbringes næste skoledag. Regler 
angående karaktergivningen findes foran i bogen.

Glemte sager
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningsgenstande på sko

len, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er muligt at få oplyst, 
hvis de er, og man anmoder derfor indtrængende hjemmene om at mærke 
børnenes tøj med navn og på denne måde være skolen behjælpelig i dens be
stræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj.

Mindre genstande, såsom huer, vanter og tørklæder, vil det som regel være 
mest praktisk for eleverne at tage med ind og opbevare i klasserne i timerne. 
For sådanne mindre genstande yder skolevæsenet under ingen omstændigheder 
erstatning, hvis de bortkommer.

Glemmes noget, anmodes forældrene om straks at sende børnene tilbage 
på skolen for at lede efter det savnede.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne skolesager, penge, cykler 
eller andre af elevernes ejendele.

Skolen må kræve erstatning for ituslåede ruder og for anden overlast på 
skolens materiel, f. eks. beskadigelse af borde og bænke ved indridsning af 
navne eller på anden måde.

Når en elev holdes tilbage på skolen uden for skoletiden, gives der skriftlig 
meddelelse med hjem, og denne må afleveres næste dag forsynet med hjemmets 
underskrift.
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