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Forældre og pårørende indbydes til at overvære de mundtlige 
prøver, afslutningen for mellemskolen mandag den 22. juni kl. 9 
og afslutningshøjtideligheden samme dag kl. 10.

Det nye skoleår begynder onsdag 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. Ärs- 
karakteren i de fag, i hvilke eksamen er bortfaldet, medregnes 
som eksamenskarakter.

I henhold til lov af 7. juni 1958 om gymnasieskolen vil der 
ikke mere blive oprettet mellemskoleklasser, og mellemskoleeksa
men bortfalder, når de elever, der i år går i første mellemskole
klasse, har bestået deres eksamen i 1962.
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Afgangsprøver 1958
Dc danske stile bedømtes af lektor, dr. phil. Jørgen Andersen og rektor 11- 

søe (stud.), lektor K. Krener og skoleinspektør Gjerløv-Christensen (real) og 
lektor Jappe (mell.).

De engelske stile af rektor Willum Hansen og lektor Ingeborg Jørgensen 
(stud.) og lektor J. B. Nielsen og viceskoleinspektør A. Simonsen (real).

De tyske stile af lektor K. W. Larsen og lektor A. Rossen (stud).
De matematiske opgaver af lektor T. Aaboe og adjunkt A. Bager (stud.), 

rektor Rubinstein og overlærer Agnete Bundgaard (real) og adjunkt Ejrnæs 
(mell.).

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver var: dansk (III ns. og III 
mnb) lektor P. Beck; engelsk (III ns) lektor Holtse, (4 b) lektor J. B. Niel
sen; tysk (III ns) lektor S. Nielsen, (4 a) adjunkt Chr. Jacobsen; fransk (III 
ns) lektor Jønsson, (III mn a og b) lektor Roskjær; historie (III mn a) lek
tor H. O. Jensen; naturhistorie (III ns) lektor Olsson, (III mn a og b) adjunkt 
Sporring; geografi (II ns og II mn) lektor C. Bennicke; fysik (III mn a) 
lektor Leth, (III mn b) lektor J. Madsen; matematik (III mn a og b) lektor 
Gyrithe Jensen, (real) lærerinde, frk. K. Beck.

Desuden deltog lærere fra Set. Annæ Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium 
og Rysensteen Gymnasium i censuren ved real- og mellemskoleeksamen.

Censor i skrivning var fhv. kommunelærerinde, frk. E. Schrayh, i tegning 
kommunelærer Reisinger, i sløjd overlærer Jes Sørensen og i håndarbejde læ
rerinde, fru Bondo.

Følgende elever bestod:
Studentereksamen,

den nysproglige linie:
Inge Arndt ..................... 14,05 mg Karen Kjærulf Nielsen.. 14,18 mg +
Lisbeth Backer .............. 13,41 mg-i- Hanne Poulsen ............... 13,52 mg-i-
Willy Dæhnhardt .......... 14,11 mg Mogens Poulsen .............. 14,22 mg +
Jytte Heinsen ................. 13,27 mg-r- Hanne Rasmussen ........... 13,35 mg-i-
Kirsten Jørgensen .......... 13,90 mg Lis Højlund Rasmussen.. 13,63 mg-F
Kirsten Laurentzius .... 13,00 mg-F Vagn Sandfeldt............... 13,62 mg-F
Else Müller...................... 13,88 mg Steen Spore ...................... 13,15 mg-F
Arne Nielsen .................. 13,37 mg-F Illona Svendsen .............. 13,79 mg
Birgit Nielsen ................. 13,09 mg-F Kirsten Sørensen.............. 12,49 g+
Johnna Nielsen .............. 13,19 mg-F Lone Thomsen.................. 13,49 mg-r
Jytte Nielsen .................. 13,34 mg-F Ulla Vissing ................... 13,54 mg-r

a. den matematisk-naturvidenskabelige linie:
Svend Andersen ............. 13,03 mg-F Finn Hynne ................... 13,97 mg
Erik Appel ...................... 12,87 g+ Søren Haahr ................. 12,05 g
Tyge Bruun..................... 13,99 mg Poul Henning Jensen . . . 13,26 mg-F
Per Henrik Carstens . .. 12,98 g+ Jørn Johansen........... 13,36 mg-F
Allan Christensen .......... 14,41 mg + Peter Lund ..................... 13,32 mg-F
Helge Christiansen .... 13,16 mg-i- Erik Mortensen ............. 14,49 mg +
Leif Christiansen .......... 13,65 mg-?- Ebbe Reeh Pedersen ... 14,04 mg
Susanne Fritsche ............. 12,45 g+ Knud Pontoppidan. 13,97 mg
Tove Frøding ................. 13,21 mg-i- Gurli Poulsen .................  13,21 mg-F
Ole Hammer ................. 13,56 mg-i- Ole Busck Rasmussen . .. 12,60 g +
Eggert Hansen .............. 14,31 mg+ Niels Reeh ....................... 14,55 ug-F
Merethe Holm Hansen . . 14,12 mg Jan Sørensen ................... 12,56 g +
Werner Hansen .............. 12,73 g+ Victor Waldorff ........... 14,39 mg +
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b.
Erik Andersen................. 13,23 mg-4-
Ole Byrgesen ................. 13,34 mg4-
Jacques Galuszka .......... 14,16 mg
Jørgen Hem-Jensen .... 12,99 g +
John Johansen .............. 13,20 mg-r
Mogens Møgelvang .... 13,06 mg-4-
Gert Møller..................... 13,79 mg
Keld Nørthen ................. 13,45 mg-r

Flemming Olsen ............. 14,13 mg
Jan Ploug Pedersen .... 13,34 mg-r
Jørgen Rahbe Petersen . . 14,06 mg
Eigil Raaby ..................... 13,63 mg-r
Palle Schiff ..................... 13,68 mg
Allan Stæhr ..................... 12,46 g +
Poul West ...................... 13,04mg-4~

Realeksamen.
Flemming Groth .......... 13,98 mg Ulla Krener.....................  13,14 mg-r
Hanne Hansen .............. 13,69 mg Helle Krog ....................... 12,38 g +
Jørgen Hansen .............. 13,81 mg Poul Aagaard Larsen . .. 14,02 mg
Birgitta Harrit .............. 14,12 mg Erik Nielsen ................... 13,74 mg
Else Jacobsen ................. 13,76 mg Leif Olsen ....................... 13,80 mg
Ole Jacobsen ................. 13,24 mg-r- Ritt Olsen ....................... 14,04 mg
Wivi Jagd ...................... 12,85 g+ Benny Petersen ............... 12,83 g +
Jan Jensen ...................... 12,86 g + Jørgen Skou-Christensen . 13,18 mg4-
Else Høj Jørgensen .... 14,17 mg + Inge-Lise Sørensen .......... 14,20 mg +
Ida Kjær ......................... 13,93 mg Jan Wass .......................... 13,86 mg
Elsebeth Knudsen .......... 13,53 mg-r- Heidi Wibroe .................. 13,63 mg-r
Jørgen Kock .................. 13,07 mg-r- Erik Winther................... 13,96 mg

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

Mellemskoleeksamen
blev bestået af 59 elever, hvoraf 3, nemlig Arne Mørch fra 4a og Otto Lorent
zen og Alice Olsen fra 4b, udmeldtes. 13 fortsatte i gymnasiets nysproglige 
retning, 16 i den matematisk-naturvidenskabelige og 27 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 
1958: i mellemskolen 244 (120 drenge og 124 piger), i realklassen 27 (14 dren
ge og 13 piger) og i gymnasiet 149 (71 drenge og 78 piger), ialt 420.

Lærerpersonalet
Pr. 31. juli søgte og fik adjunkt, fru Inger Neerup sin afsked 

fra skolen.
1. august skete følgende ændringer inden for lærerpersonalet:
Adjunkt på prøve Børge Andersen og cand. mag. Ole Thygesen 

fik fast ansættelse som adjunkter.
Lærerinde, fru Annemarie Holm ansattes som timelærer, da 

håndarbejdslærerinde, fru W hitta Jørgensen ønskede at afgive sine 
timer.

Pr. 1. oktober udnævntes adjunkt, fru K. Rickelt til lektor.
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Rektor H. Willy Nielsen (WN): Naturhistorie i Illns, 
Illmn, la, Ib............................................................. 12 timer

Adjunkt Børge Andersen (An): Dansk i lins, Imnb, R, 
4a, 3b; latin i 4b ..................................................... 26 «

Adjunkt Ole Barfoed (OB): Religion i gymnasiet, 4b, 
3b, 2a, Ib; historie i Ilmn, 3b, 2b; oldtidskundskab 
i Illmn, Ins; sløjd i 2, 1 ........................................ 27 «

Lektor Egon Bork (Bk): Tysk i Ins, 4a, 2b; tegning i 
mellemskolen.............................................................. 25 «

Lektor Aage Broby (By): Geografi i Uns, Ins; fysik 
i R, 4b, 3b; matematik i 3b; sløjd i 4ab, 3 ab....... 25 «

Adjunkt Leif Bruun-Andersen (BA): Musik og sang i
Hins, Ilmn, Ins, Imnb, 2a, 2 b, lb; gymnastik (dren
ge) i II, I, R, 3, 2; tysk i Ilmn, 3b............................ 36 «

Lektor Egil Christensen (EC): Geografi i Ilmn, Imna,
R, 4a, 4b, 3a, 3b, 2a, la; gymnastik (drenge) i III, 
Imnb, 4, 1 ...................................................................... 32 «

Lektor N. V. Due (Due): Fysik i Ilmn; kemi i Ilmn, 
Imna ........................................................................... 8 «

Lektor Georg Garde (Ga): Historie i lins, 3a, 2a; en
gelsk i Ins, 4b, 3a, lb; oldtidskundskab i lins, Ilmn 27 «

Lektor Erik Halkjær (EH): Matematik i Imna, Imnb, 
3a, 2a; fysik i Illmn................................................. 27 «

Adjunkt Grethe Halkjær, f. Mortensen (GH): Tysk i 
lins, R, 4b; gymnastik (piger) i III, I, 3, 1 ...... 25V2 «

Timelærer, cand. mag. Mona Hansen (NAAj: Gymnastik
(piger) i II, R, 4, 2; geografi i Imnb, 2b, lb; mate
matik i lb...................................................................... 24 «

Timelærer Annemarie Holm, f. Bærnthsen (AH): 
Håndarbejde i mellemskolen ................................ 12 «

Adjunkt J. Holst-]ensen (HJ): Historie i Hins, Imna,
R, 4b, lb; dansk i Ilmn, Ins, lb; oldtidskundskab 
i Hins, Imna, Imnb..................................................... 29 «

Adjunkt Inge Brandt Horsnæs, f. Petersen (BrH): Ma
tematik i Illmn, Ilmn, 4b, 2b................................ 25 «

Lektor Th. Jøek (Jk): Fransk i Illmn, Ins, Imnb, R; 
skrivning i mellemskolen........................................ 26 «

Lektor Knud Kretzschmer (KK): Historie i Illmn, Ins, 
Imnb, 4a, la; fransk i Hins, Ilmn....................... 23 «

Lektor J. Monrad Møller (MM): Dansk i Illns, Imna, 
3a; sang og musik i Illmn, lins, Imn, la; latin i 
lins; religion i 4a, 3a, 2b, la................................ 28 «
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Lektor E. Philip sen, f. Holst (EPh): Engelsk i Uns,
Imnb, 4a; latin i Hins, Ins, 4a................................ 23 ¥2 timer

Lektor K. Philipsen (Ph): Naturhistorie i R, 4a, 4b, 3a,
3ib, 2a, 2b; kemi i Illmn, Imnb; fysik i 4a, 2a, la . . 24 «

Lektor Torben Refn (TR): Engelsk i Illns, 2a, la; 
dansk i Illmn, 4b, 2b ............................................. 26V2 «

Lektor Kirsten Rickelt, f. Fledelius (Ri): Tysk i Illns, 
Imna, 3a, 2a; fransk i Uns, Imna ....................... 251A «

Adjunkt Ole Thygesen (OT): Fysik i Imna, Imnb, 3a, 
2b, Ib; matematik i R, 4a, la................................ 30 «

Lektor Erling Vedel (Ve): Engelsk i limn, Imna, R, 
3b, 2b; dansk i 2a, la ............................................ 24 «
Skolebetjent er hr. E. Christensen.
Skolelæge er læge, fru J. Munkholm.
Skolesundhedsplejerske er frk. I. Olsen.
Da lektor Bork har haft delvis orlov, har 9 af hans tegnetimer 

i hele skoleåret været varetaget af kunstmaleren Bjørn Skaun.
Desuden har følgende haft kortere eller længere vikariater: 

stud. mag. E. Stig Jørgensen, stud. mag. Jacques Berg, stud, mag., 
fru E. Gudmand-Høyer og gymnastiklærerinde, fru Grete Marboe.

Som lærerkandidater har nedennævnte gennemgået kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed:
Efterår 1958: stud. mag. Inger Kjær-P eder sen i geografi hos lek

tor Christensen og i naturhistorie hos rektor.
cand. mag. Ruth Jensen i engelsk hos lektor Garde og i tysk hos 

lektor Bork.
Forår 1959: cand. mag. Harald Hum Steensig i dansk hos lektor 

Monrad Møller og i gymnastik hos lektor Christensen.
cand. mag. Jens Voigt i geografi hos lektor Christensen og i natur

historie hos rektor.
stud. mag. Mogens Helmer Petersen i musik og sang hos lektor 

Monrad Møller og adjunkt Bruun-Andersen.
Tre elever fra statsseminariet på Emdrupborg, Per Hansen, 

Flemming Kroli og Hans Jørgen Torkelund, har gennemgået et 
praktikant-kursus i februar måned i historie og dansk hos lektor 
Garde, adjunkt Holst-Jensen, adjunkt Barfoed og adjunkt Børge 
Andersen. 

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

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

Den 10. februar afholdtes forældremøde for forældre til elever 
i gymnasium og realklasse og den 12. februar for forældre til 
elever i mellemskolen. Programmet var i år det samme ved begge 
møder. Efter forskellige meddelelser om skolen talte rektor om de 
nye skolelove med særligt henblik på disse loves betydning for en 
gymnasieskole som Christianshavns Gymnasium, og derefter talte 
adjunkt J. Holst-Jensen om erhvervsorientering i skolerne og 
gjorde rede for det forsøg, der i dette skoleår er i gang på Chri
stianshavns Gymnasium. Der var meget stor tilslutning til begge 
møder.

Forældrene til elever i 2. mellemskoleklasse var indbudt til et 
møde den 30. april, hvor cand. mag., frk. Mona Hansen og ad
junkt Bruun-Andersen gjorde rede for den seksualbelæring, som 
eleverne i denne klasse har adgang til. Desuden orienterede lektor 
Broby om den lejrskole, der tænkes afholdt med disse klasser efter 
sommerferien.

Fag- og timefordelingen 1958—59

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.

Ill
m

n

G c
6 æ

S
c 
£ G Re

al
kl

 |

W 1
-

w ru ■a

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 2
Tegning .................. - - - - - - - 1 (1) 2 2 1 1 2 2
Håndgerning .......... - - - - - - - 2 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
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Eksamensopgivelser
Studentereksamen

Hins
Dansk (MM): En Landsbydegns Dagbog og Hosekræmmeren. Vildanden. 

Den gamle Præst. Falkenstjerne 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. Falken
stjerne II (6. udg.), s. 20—21, 66—70, 140—142, 150—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.

Engelsk (TR): Romeo and Juliet (J. M. Dent, London), act III, sc. 2, 3, 4, 5. 
Two Centuries of British Poetry, s. 10—11, 14—15, 32—36, 56—58, 73, 
131—133. Tam O’Shanter. Dickens Reader (7. udg.), s. 68—88. English 
Essays II (4. udg.), s. 1—4, 16—20, 21—29, 53—56, 68—71. Contem
porary Reader (2. udg.), s. 60-—-80, 157—169, 230—235.

Tysk (Ri): Kulturgeschichtliche Lesestücke, nr. 12, 16. Deutsche Kultur- 
und Charakterbilder: Schiller und die Hilfe aus Dänemark. Deutsche 
Klassiker: Nathan der Weise. Maria Stuart (v. Hendriksen), III, V 
8—11. Urfaust (v. Kn. Pedersen), 1—248, 457—655, 879—1235, Ker
ker. Tyske digte (v. Østergaard), II 1, 4, 5, 13, 14, 15, 25, III 1, 
3, 4, VI 7. Romeo und Julia auf dem Dorfe (Reclam), s. 3—1212, 2926— 
33, 39-’”—48.

Latin (EPh): Nielsen og Krarup: Pro Sextio Roscio, In Verrem IV, In Ca- 
tilinam III, Epistulae XIV, 1—4, XVI, 49, IV 5, 6, Sallust: Catilina, 
s. 130—134.

Oldtidskundskab (HJ): Iliaden I, VI (313—529), XXIV (469—595), Odys
seen VI. Herodot: Kong Kroisos, kap. 46—91 (v. Thomsen). Platon: 
Apologien og Kriton (v. Gertz). Sofokles: Antigone (v. Niels Møller). 
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 og teatret på grundlag af Bundgaard og 
Bruhn og Hjortsø.

Historie (HJ): Lærebøger: P. Munch: Verdenshistorie; Kierkegaard og Win
ding: Nordens historie; Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfunds
lære for gymnasiet.
Grækenland i oldtiden; Norden 1380—1720; verdenshistorie 1500—1715; 
Frankrig, England, Tyskland og Rusland ca. 1860—1914; U.S.A. 1783 
—1914; den første verdenskrig og Versaillesfreden; verdenshistorie 1918— 
1939; Danmarks historie 1864—-1939. Samfundslære, kap. I, IV, VI, VII, 
IX. Speciale: Dansk stilhistorie, med særlig vægt på stilarterne i Køben
havn fra Christian IV indtil ca. 1840. Grundbog: Engquist: Dansk stil
historie.

Naturhistorie (WN): Krogh og Brandt Rehberg: Fysiologi; Simonsen: Biologi, 
v. Mogens Lund.

Illmn
Dansk (TR): Erasmus Montanus. Niels Lyhne. Kirk: Fiskerne. Falkenstjerne 

I (7. udg)., s. 10—12, 112—115, 160—161, 202—206, 226—228, 243— 
244, 280—283, 289—290, 352—355, 383—386. Falkenstjerne II (6. udg.), 
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s. 54—59, 61—66, 150—153, 184—185, 227—234. Falkenstjerne III (6. 
udg.), s. 1—10, 33—36, 80—87, 102—105, 173—178, 204—206, 214— 
220, 268—277, 294—296. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen (1. udg.), 
s. 79—83, 92—95, 99—104, 132—134, 137—139, 145—151, 159—170, 
191—193, 262—264, 310, 321—326.

Oldtidskundskab (OB): Iliaden I, VI (313—529), XXIV (469—596); Odys
seen VI. Herodot: Kong Kroisos, kap. 29—91 (v. Thomsen). Platon: 
Apologien og Kriton (v. Gertz), Sofokles: Antigone (v. Niels Møller). 
Bundgaard (3. udg.), nr. 5, 6, 11, 22—23, 25—26, 29, 35, 53—54, 57, 58. 
Kretisk-mykensk kunst, Delphi, Olympia, Athens Akropolis på grundlag 
af Bundgaard og Bruhn og Hjortsø.

Historie (KK): Lærebøger som Illns, samfundslære dog samme forfatteres 
Samfundslære for realklassen (9. udg.). Rom i oldtiden; Norden 1380— 
1720; verdenshistorie 1500—1715; U.S.A. 1783—1914; den første ver
denskrig og Versaillesfreden; verdenshistorie 1918—1939; Nordens hi
storie fra 1860—64 til 1939. Samfundslære, kap. I, II, III, V, VII, VIII. 
Speciale: Danmarks riges grundlov af 1953, sammenlignet med de fore
gående, 1849, 1866 og især 1915.

Naturhistorie (WN): Som Illns.
Fysik (EH): Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I (3. udg.), s. 7—33, 

49—53, 56—70, 86—90, 105—107; II (3. udg.), s. 5—43, 85—95; III (3. 
udg.): s. 5—16, 29—39, 48-—72, 133—140; Eriksen og Pedersen: Astro
nomi for gymnasiet (5. udg.), s. 41—69, 101—116. Øvelser: 1. Messings 
varmefylde, 2. Isens smeltevarme, 3. Faste stoffers udvidelse,. 4. Luft
termometret og vands tæthedsmaksimum, 5. Glødetrådes modstand, 6. 
Gay Lussacs lov, 7. En samlelinses brændvidde, 8. Kompensationsmeto
den, 9. Faldende plade og Yo-Yo, 10. Fugtighedsmåling, 11. Audionrø- 
ret, 12. Matematisk og fysisk pendul, 13. Lydens hastighed i luft, glas 
og kuldioxid, 14. En strømleder i et magnetfelt, 15. Elasticitet.

Kemi (Ph): Rancke Madsen: Lærebog i kemi (2. udg.), s. 45—51, 55—82, 
88—94, 98—112, 114—116, 132—166, 179—183, 192—194.

Matematik (BrH): Af kgl. anordning af 8. april 1953 § 13 punkterne: 2, 7, 
8, 9 (kun polynomier af 1. og 2. grad), 10, 11, 12, 14 (kun y=ax + b 
og y = ax2 + bx + c), 16, 17, 19, 23 (kun forholdscirklen og forholdsli
nierne), 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38. Andersen og Mogensen: Matema
tik I (4. udg.), s. 1—10, 50—52, 70—81, 90—100, 103—127, 142—200, 
211; II (3. udg.), s. 23—27, 44—98, 103—120; III (3. udg.), s. 19—46; 
IV (2. udg.), s. 1—22, 53—69; V (1. udg.), s. 47—82.

II ns
Geografi (By): Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. Due og Niel

sen: Kemi for det spr. gymnasium og Fysik for det spr. gymnasium. 
Atlas: C. C. Christensen, v. Hellner. Verdenshandelsvare: mineralolie.

II mn
Geografi (EC): Hellner og Humlurn: Geografi for gymnasiets matematisk

naturvidenskabelige linie. Atlas: C. C. Christensen og Krogsgaard og 
Gjellerups skoleatlas. Verdenshandelsvarer: mineralolie, bomuld og skov
brug.

Realeksamen
Dansk (An): Pontoppidan: Fra Hytterne, Blicher: En Landsbydegns Dag

bog. Hansen og Heltoft (5. udg.), s. 10—19, 26—29, 34—35, 38—50, 
78—800, 90—94, 102—108, 157—162, 175—186, 196—200, 273—281, 
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304—305. Oxenvad: Dansk digtning fra den sidste menneskealder, s. 12— 
16, 37—49, 69—71, 92, 192—198.

Engelsk (Ve): Ring Hansen og Mouridsen: English of today (1956), s. 17—52, 
76—95, 106—112, 121—126.

Tysk (GH): Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV, (3. udg.), sek. 2, 4, 6, 
10, 11, 14, 15, 19, 27. Kästner: Die verschwundene Miniatur (v. Andrea
sen), s. 3—21.

Fransk (Jk): Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog, s. 54—94.
Regning og matematik (OT): Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 

aritmetik for realklassen (3. udg.).
Naturlære (By): Due: Kemi for realklassen. Sundorph: Elektricitet.
Historie (Hjj: Clausen og Gabrielsen: Danmarkshistorie 1864-—1940. (Perio

den 1864—1914 opgives). Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfunds
lære for realklassen, kap. I. III, V, VII.

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

Mellemskoleeksamen
4 a

Dansk (An): Hakon Jarl. Jørgensen og Maltesen III (2. udg.), s. 65—70, 89— 
103, 207—225, 245—255, 270—272; Hansen og Heltoft IV (4. udg.), s. 
15—16, 85—95, 100—126, 259—263; Johs. V. Jensen: Bræen (Dansk
lærerfor. udg.), s. 1—11, 16-—22, 25—49, 61—113; Houken og Sørensen: 
Svensk for mellemskolen, s. 1—2, 6—10, 27—38, 41—-42ø, 43—48, 73.

Engelsk (EPh): Friis Hansen og Chr. Nielsen IV, stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 26, 27, 31.

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

Historie (KK): Schmidt: Lærebog i historie II (v. Jonsen), 1814—1939.
Geografi (EC): Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen II, Danmark, 

Island, Norge, Sverige og Nordamerika.
Naturhistorie (Ph): Balslev og Andersen: Zoologi II, fra Bløddyr—ud. Balslev 

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

Naturlære (Ph): Sundorph: Fysik II.
Regning og matematik (OT): Pihl og Ring: Regning og aritmetik IV, Pihl: 

Geometriske øvelser II, øv. 72—86, 94—105.
Latin (EPh): Mikkelsen: Latinsk læsebog, stk. I-—XXXIII.

4b
Dansk (TR): Ibsen: Kongsemnerne. Jørgensen og Maltesen III (2. udg.), 35— 

41, 45—59, 122—127, 147—151, 151—159, 168—172, 172—180, 207— 
216, 245—249, 259—268, 298—304; Johs. V. Jensen: Udvalgte prosa
stykker (Dansklærerfor. udg.), s. 1—25, 53—92, 107—118; Christensen: 
Svensk læsebog (23. udg), s. 13—17, 27—35, 64—68, 121—131.

Engelsk (Ga): Som 4a, stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Tysk (GH): Som 4a, stk. 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 32, 35, 39, 

41, 43.
Historie (HJ): Som 4a.
Geografi (EC): Som 4a.
N aturhistorie (Ph): Som 4a.
Naturlære (By): Som 4a.
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Regning og matematik (BrH): Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 
aritmetik IV. Pihl: Geometriske øvelser II, øv. 71, 77—86, 94—105.

Latin (An): Som 4a. 

Af årets arbejde
Ved undervisningen i de fag, til hvilke der ikke findes særlokaler på skolen, 

er der mulighed for i de almindelige klasselokaler at bruge supplerende 
materiale som lysbilleder, film, grammofonplader og lydbånd, samt radio, 
idet højttalere kan tilsluttes i alle lokaler. Lydbånd med Statsradiofoniens 
skoleudsendelser kan vi rekvirere på Københavns Kommunes Båndcentral, 
således at de kan benyttes på de tider, hvor det passer i undervisningen.

Til brug ved undervisningen i moderne historie og samfundslære og til 
elevernes selvstændige orientering i de nyeste politiske begivenheder abon
nerer skolen på »Tidens Stemme« til eleverne i gymnasiet, realklassen og 4m.

Nedenstående anføres årets arbejde i religion, hvori mundtlig eksamen ikke 
afholdes, og i de manuelle fag:

Religion: Gymnasiet (OB): Hig. Af fremmede religioner er gennemgået: 
Indiske religioner på grundlag af T. Nielsen: Indiske religioner, samt par
sismen. Hovedtræk af Søren Kierkegaards filosofi samt nogle hovedlinier i 
Løgstrup: Den etiske Fordring er behandlet.

Hg. Nogle hovedtræk i kristendommens udvikling: Hellenismen, Augustin, 
skolastik og mystik, Luther og Calvin. Hovedsagelig på grundlag af Haahr 
og Nørregaard: Kirkehistoriske Læsestykiker.

Ig. Hovedtræk af »primitiv« religion på grundlag af tekster fortrinsvis 
fra 1. Mosebog. Det gamle Testamente: mosaisk religion og Jobs bog.

4a (MM): Gennemgang af G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag. Enkelte 
salmer.

4b (OB): Som grundbog er anvendt G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, 
2. udg. Den danske landsbykirkes historie er gennemgået på grundlag af 
billeder og tegninger, og eleverne har udført arbejdshefter. Domkirkerne 
er gennemgået ved elevforedrag, og Vor Frelsers Kirke og Christianskirken 
er gennemgået på stedet. Gudstjenesten og kirkeåret er gennemgået i til
knytning hertil.

3a (MM): Trosbekendelsen og Fadervor, Jesu død og opstandelse samt 
optrin fra Apostlenes gerninger. Nogle salmer.

3b (OB): På grundlag af Det nye Testamente er Apostlenes gerninger og 
udvalgte steder af Pauli breve gennemgået.

2a (OB): Jesu liv og lidelseshistorien er gennemgået på grundlag af Det 
nye Testamente og Jul. Mortensen og Norrild: Bibelhistorie for mellemskolen. 
Hovedvægten er lagt på lignelserne og bjergprædiken.

2b (MM): Jøderne i de sidste fire århundreder inden Kristi fødsel til Jesu 
sidste ophold i Jerusalem. Nogle salmer.

la (MM): Jødedommen indtil tiden efter landflygtigheden. Enkelte salmer.
Ib (OB): På grundlag af Det gamle Testamente og Jul. Mortensen og Nor- 

rild: Bibelhistorie for mellemskolen er Israels religiøse og historiske udvik
ling gennemgået i store træk frem til landflygtigheden. Hovedvægten er 
lagt på patriakfortællingerne, Moses, kongetiden og enkelte af profeterne.

Skrivning (Jk): Im og 2m har gennemgået det lille og det store alfabet og 
har derefter haft øvelser i sammenskrift. 3m har haft sammenskriftsøvelser.

Tegning (Bjørn Skaun): Im og 2m. Emnetegning og fri tegning — under 
forskellige former og med vekslende materialer.
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3m og 4m ikike-latinere. Emnetegning — fri opgaver. Begyndende indføring 
i perspektiv og tegning efter naturen. Farvelære samt mønstertegning og ind
føring i forskellige teknikker. Bogstavtegning.

Håndarbejde (AH): 4m. Bluse uden ærmer og en mellemlægsserviet udført i 
hvidsøm.

3m. Bluse og et lille tællesyningsarbejde. Lapning.
2m. Forklæde, bakkeserviet med korssting. Stopning.
Im. Skisokker og pudebetræk.
Enkelte elever i forskellige af klasserne har desuden nået et lille ekstra

arbejde.
Sløjd: Im (OB). Eleverne har udført følgende fællesopgaver: kastemaskine, 

bordskåner og papirkniv.
2m (OB). Som fællesopgave er udført en »læsehest«, derudover har eleverne 

efter eget valg udført forskellige opgaver: Kertestage, brevordner, lampet m.v.
3m og 4m (By). Eleverne har lavet forskellige modeller, som de selv har 

valgt — dog med visse begrænsninger, således at modellen er af passende 
sværhedsgrad og indeholder visse øvelser. Der er i år lavet borde, skabe, 
modelskibene »Pingvin« og »F.J. 60«, banjo m. m.

De i årets løb udførte arbejder i de tre sidstnævnte fag vil blive udstillet i 
pigernes gymnastiksal. Udstillingen er åben fredag d. 12. juni kl. 10—12.

Af skolens dagbog
(15. april 1958—1. maj 1959).

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

overværet undervisningen i forskellige af skolens klasser:
Mary Bingham Hurlbut, Californien; S. M. Ahmad, Pakistan; 

Thordar Quelprud, Oslo; S. Lindeberg og D. Holmberg, Malmø; 
Dorothy Stradher, New York.

Endvidere har skolen haft nedennævnte besøg:
Folkskollärare Tage Guth, Sverige, talte om Dalarne for 4m. 
Lektor Lisbeth Broch, Norge, talte om Th. Kettelsen for IHg. 
Begge disse foredrag var arrangeret af Foreningen Norden. 
Kobina Otchere, Ghana, holdt lysbilledforedrag om Ghana for 

eleverne i Hig.
»The Northern Consorts«, et engelsk kor på seks sangere, holdt 

en koncert for gymnasiets elever og gav vore elever en interessant 
oplevelse ved at give prøver på den engelske korsangs udvikling 
fra middelalderen og fremefter. Dette besøg var arrangeret af 
sanginspektør Grytter.

Colonel H. Young besøgte skolen i tre dage og underviste i 
engelsk i de ældste klasser.

M. A. Ringenbach, Det franske Institut, har givet enkelte 
timer i fransk i nogle gymnasieklasser.

Overbetjent Vilh. Christensen har haft en time færdselslære 
med hver mellemskoleklasse.
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Fester og mindedage
21. juni. Få minutter før translokationen skulle begynde, be

virkede en regnbyge, at vi i største hast måtte flytte ind i drenge
salen, så vi måtte undvære den traditionelle ramme, som skole
gården normalt giver til translokationsfesten. Salen var fyldt til 
mere end sidste plads, da rektor tog ordet og på skolens vegne 
tog afsked med studenterne og realisterne. Desuden takkede rek
tor de fremmødte 25-års jubilarer for deres interesse for deres 
gamle skole. Et særligt afsnit i talen var rettet til adjunkt, fru 
Neerup, der ved skoleårets slutning havde taget sin afsked fra 
skolen.

Rektor mindedes først, at fru Neerup havde gennemgået mel
lemskolen og gymnasiet her ved skolen og engang siddet som en 
glad student foran talerstolen, og dernæst udtalte han sin glæde 
over, at hun var vendt tilbage til skolen for også som lærer at 
udføre et godt og dygtigt arbejde. Vi beklagede, at hun havde 
besluttet helt at opgive lærergerningen, og ønskede hende en lys 
og lykkelig fremtid med sin familie. - Efter at årets flidspræ
mier og legater var uddelt, rettede Mogens Poulsen på studen
ternes vegne en tak til skolen, og Ritt Olsen bragte en hilsen fra 
realisterne. Mens studenterne gik i vognene, og mens de kørte 
rundt om skolen, lød Vor Frelsers Kirkes klokkespil, idet klokke
nist Schmidt også i år gjorde os den glæde at spille.

Efter at translokationsfesten var afsluttet, samledes 25-års ju
bilarerne med en del af deres tidligere lærere, deriblandt rektor 
Bøgh, ved et glas vin.

12. august. Skoleåret begynder. Rektors velkomst havde en 
særlig karakter, da det var sidste gang, der kunne bydes velkom
men til en 1. mellem. En særlig velkomst blev rettet til skolens 
nye håndarbejdslærerinde, fru Annemarie Holm.

18. oktober. FN-dagen markeredes ved en kort omtale ved mor
gensangen af adjunkt Holst-Jensen. FN-flaget var ophængt i 
salen.

8. november. Åbent hus for gamle studenter. Stud. mag. Karsten 
Kunov underholdt med parodier, først og fremmest på kendte 
politikere. Det samlede antal af gamle studenter og lærere var 
ca. 135.

28. og 29. november. Skolekomedien opførtes i aulaen i Un- 
garnsgade. Der blev spillet Abeil: Melodien, der blev væk, og 
næsten alle eleverne i Ug deltog. Instruktionen blev foretaget 
af adjunkt Børge Andersen, og den musikalske ledelse lå hos ad
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junkt Bruun-Andersen. Plakatkonkurrencen blev vundet af Lene 
Thilst, Imna.

»Melodien, der blev væk«. (Foto: Kjeld Regnarsen).

10. december. Adjunkt Barf oed talte ved morgensangen om 
menneskerettighederne i anledning af 1 O-årsdagen for disses vedta
gelse i FN.

22. december. Juleafslutningen fandt sted i Vor Frelsers Kirke. 
Juletalen holdtes af lektor Philipsen. Skolens kor og orkester med
virkede under ledelse af adjunkt Bruun-Andersen og lektor Mon
rad Møller. Organist Valdemar Hansen medvirkede også i år 
velvilligst ved orglet. Mange forældre og gamle elever glædede 
skolen ved at være til stede.

3. marts. Skoleballet afholdtes i Håndværkerforeningen. Før 
dansen begyndte, var der broget underholdning ved nogle af 
skolens elever, arrangeret af lektor Philipsen, adjunkt Børge 
Andersen og cand. mag. frk. Mona Hansen. Plakatkonkurrencen 
blev vundet af Gitte Sørensen, Illtnn.

9. april. Dagen blev mindet ved morgensang, hvor en elev 
sang »Guds Fred med vore døde«, hvorefter alle sang »Altid 
frejdig«. Kl. 12 var der to minutters stilhed ved flagstangen i 
gården.

18. april. Dybbøldagen markeredes ved, at en kvartet fra Hig 
før morgensangen sang »Slumrer sødt i Slesvigs jord«.
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Skolerejser
17 af skolens elever deltog i juleferien i en rejse til Norge. 

Cand. mag. frk. Mona Hansen og lektor Christensen deltog i 
turen, sidstnævnte som leder.

Lejrskoler og ekskursioner
Skolen har atter i år afholdt de efterhånden traditionelle to 

lejrskoler, idet 3m besøgte Fanø og Hg Bornholm.
3m’s Fanø-tur fandt sted fra 14.-8. til 23.-8. Hjemstedet var 

K.K.-kolonien »Baunebjerg«, og eleverne studerede forskellige om
råder inden for naturfag, historie og samfundsforhold på Fanø, i 
Esbjerg og i Ribe. De deltagende lærere var cand. mag. Mona 
Hansen, adjunkt Bruun-Andersen, adjunkt Ole Thygesen og lek
tor Broby.

Ug besøgte Bornholm fra 30.-8. til 6.-9. Holdet boede på K.K.- 
kolonien »Naboen«. Eleverne var inddelt i hold, der hver ud
arbejdede en rapport om sit emne, for matematikernes vedkom
mende væsentligst med stof fra naturfagene, for de sprogliges 
væsentligst med stof fra historie og samfundsforhold. De del
tagende lærere var adjunkt, fru Brandt Horsnæs, adjunkt Børge 
Andersen, lektor Christensen med frue og lektor Broby.

19. maj (58) var 2b på udflugt til Hillerød og Frederiksborg 
Slot.

23. maj (58) var 2a på samme tur.
25. september var Hig på historisk ekskursion til Lund, Dalby 

og Malmø.
17. september var realklassen på tur i Sydsjælland. Den be

søgte Køge, Holmegaards glasværk, Gisselfeldt og Herlufsholm.
19. september var begge Ilg’er på naturhistorisk ekskursion i 

Nordvestsjælland. Der blev aflagt besøg bl. a. ved Øm, Vintre
møller, Mørkemosebjerg og Bjærgsted bakker.

30. september var de tre Ig-klasser på naturhistorisk ekskursion 
i Nordsjælland.

Både 4a og 4b var i september på udflugt til Roskilde med 
besøg i Domkirken.

Klassebesøg
I maj (58) beså begge 4m’er Vor Frelsers Kirke og Christians- 

kirken.
8. maj (58) besøgte Ins Kunstmusæet og beså afdelingen med 

renæssancens billedkunst.
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3. oktober besøgte lins Kunstmusæet og beså den nederlandske 
billedkunst.

8. oktober aflagde realklassen besøg på Tuborg.
27. oktober aflagde 2b besøg på Gutenberghus.
23. februar besøgte Illmn stjernekammeret på Bellahøj.
14. marts besøgte 3b udstillingen »For troskab og tapperhed« 

på Københavns bymusæum.
20. marts besøgte 3a samme udstilling.
3. april var begge Illg’er til fysiologiske demonstrationer hos 

professor Brandt Rehberg.
10. marts aflagde 3a besøg på Charlottenborgs forårsudstilling, 

som blev gennemgået af maleren Harry Løvenskjold.

Gymnastik og idræt
I de københavnske skolers idrætsdag den 10. september deltog 

hold fra alle skolens klasser med undtagelse af 1. mellem. Dren
gene spillede fodbold, og realklassen nåede frem til semifinalen, 
hvor den blev slået. Pigerne deltog i langbold eller håndbold, og 
alle tre gymnasieklasser kvalificerede sig til finalen i håndbold, 
der desværre måtte aflyses på grund af regnvejr.

16. september deltog pigerne i det første regionalstævne for 
piger, der afholdtes for gymnasieskolerne. Vi deltog i langbold 
og håndbold for gymnasiets vedkommende og i langbold for mel
lemskolens. Gymnasiet vandt såvel i langbold som i håndbold.

Et drengehold fra realklassen og mellemskolen deltog i de 
københavnske skolers gymnastikturnering og nåede efter to vund- 
ne kampe frem til semifinalen, der tabtes.

Et drengehold fra gymnasiet deltog i gymnasieturneringens 
A-række. Skolen var vært ved et stævne, hvor vi imidlertid tabte 
til gæsterne, et hold fra Frederiksborg Statsskole.

Hver fredag i vinterhalvåret har der været frivillig gymna
stik for drenge. Et resultat af dette og af arbejdet i timerne er, 
at Dansk Skolegymnastikmærke er erhvervet af følgende antal 
elever: guld, 7; sølv, 27; bronze, 19.

Illg’s afslutning for drengene fandt sted den 24. marts og 
realklassens den 11. marts. Realklassens afslutning blev overværet 
af overlærer K. K. Hansen.

Ved Københavns kommunale skolevæsens stævne, Gymnastik og 
musik, i Idrætshuset den 6. april deltog et drengehold, der viste 
øvelser til musik under adjunkt Bruun-Andersens ledelse, og en
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kelte elever var med i et udvalgt hold, der viste behændigheds
øvelser og spring.

Illg’s afslutning for pigerne fandt sted 24. marts og realklas
sens den 11. marts. Realklassens afslutning blev overværet af 
gymnastiklærerinde, fru T. Gregers Petersen.

Den 30. april viste pigerne fra Hg det program, de skal op
træde med pa gymnastikstævnet i Odense i maj for skolens elever 
og lærere.

Pigerne i 2m har i foråret haft frivillig redskabsgymnastik en 
gang om ugen.

Erhvervsorientering
Skolens arbejde med denne disciplin har i dette skoleår haft 

større omfang end tidligere. Den ydre foranledning dertil er, at 
skolen deltager i et forsøgsarbejde, som syv gymnasieskoler er 
i gang med for at skaffe erfaringer i denne undervisning, bl. a. 
med henblik på de nye skolelove, der vil give erhvervsoriente
ringen en stærkere placering i skemaet.

Orienteringen omfatter først og fremmest 4m og Hg, mens 
realklassen og Hig i mindre omfang har deltaget i den. Timerne 
til denne orientering har ligget efter normal skoletid, fra 14 til 15. 
De to 4m’er har haft 6-7 timer, og hovedvægten i orienteringen 
har været lagt på valget mellem realklassen og gymnasiet. Hg 
har fået et lignende timetal; her har det været studenternes er
hvervsproblemer, der har været behandlet. Eleverne i Hg har, 
sammen med eleverne fra realklassen og Hig, haft adgang til et 
stort erhvervsoplysende materiale, som - i forbindelse med for
søgsundervisningen - er stillet til rådighed for skolen af Arbejds
direktoratet.

Eleverne i III og Hg og disse elevers forældre var desuden 
indbudt til et erhvervsoplysende møde på skolen den 25. februar. 
Aftenen indledtes med korte præsentationer af de vigtigste stu
dieområder, foretaget af erhvervsleder Sondergaard og et hold 
studenter, der er specielt uddannet til dette hverv. Efter denne 
introduktion var der mulighed for samtaler, dels med disse vej
ledere, dels med erhvervsrepræsentanter fra de erhverv, som ele
verne i særlig grad var interesseret i. De fleste af eleverne var 
til stede, mens derimod antallet af forældre desværre ikke var 
så stort.

Realklassens elever var ikke indbudt til denne aften, da er
faringen fra i fjor talte imod dette. I stedet har de elever, der 
ønskede det, fået lejlighed til besøg hos erhvervsfolk og samtaler 
med disse enkeltvis.
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Skolen er også i år meget taknemmelig for den velvilje, den 
har mødt hos de erhvervsrepræsentanter, der har hjulpet os ved 
disse forskellige arrangementer. Desuden vil vi rette en tak til 
Amager Rotary, der har lovet for fremtiden at være os behjæl
pelig ved at skaffe kontakt med erhvervslivets folk i det omfang, 
arbejdet fremover vil gøre det nødvendigt.

De erfaringer, der i år er gjort med hensyn til timernes pla
cering og antallet af disse, har medført, at der i næste skoleår, 
hvor forsøgsordningen fortsætter, vil blive gennemført en ordning, 
der gør det muligt at lægge timerne imellem 8 og 14, ligesom 
antallet vil blive udvidet noget.

Arbejdet har været ledet af adjunkt Holst-Jensen, der desuden 
har stået i stadig kontakt med de lærere, der leder forsøgsar
bejdet ved de seks andre gymnasieskoler.

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. Der har også - på frivillig basis - været arbejdet 
med skoleorkestret. Dette arbejde har været ledet af adjunkt 
Bruun-Andersen og lektor Monrad Møller.

Foruden den studiekreds, som gymnasieforeningen har arran
geret under adjunkt Bruun-Andersens ledelse, har Steen Bengts
son, Illmn, ledet en studiekreds for gymnasieelever, hvor man 
har behandlet den moderne musik.

Forskelligt
Steen Garver, Hins, og Bent Kjerrumgaard Olsen, Ilmn, har 

hver vundet en første præmie i en stilkonkurrence, udskrevet af 
Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed. I begge til
fælde er gevinsten en rejse til udlandet med rejse og ophold betalt.

I fortsættelse af sidste års studiekredsarbejde med nyere litte
ratur som emne har adjunkt Børge Andersen samlet eleverne fra 
lins og 4a nogle aftener eller eftermiddagstimer i skoleårets løb.

Flidspræmier for »flittigt og dygtigt arbejde« tildeltes nedenstående elever: 
Else Miiller, Karen Kjerulf Nielsen (Hins), Allan Christensen, Eggert Han
sen, Merethe Hansen, Finn Hynne, Erik Mortensen, Niels Reeh, Victor Wal- 
dorff (Illmna), Jacques Galuszka, Flemming Olsen (Illmnb), Birgitta Har- 
rit, Poul Aagaard Larsen, Ritt Olsen, Erik Winther (real), Steen Garver, 
Dorthe Lassen, Birgit Nielsen, Erik Thorup (lins), Steen Bengtsson, Jan 
Christensen, Erling Fenger Grøn, Kate Heide (Ilmn), Vivi Bergquist, Lone
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Fatum, Anni Wernberg-Møller (Ins), Carsten Gyldensted, Bente Hjelmar, 
Bent Kjerrumgaard Olsen, Dan Olsen (Imn).

Desuden uddeltes følgende bogpræmier:
Fra den amerikanske ambassade til Mogens Poulsen (Illns).
Fra Institut Franyais til Inge Arndt (Illns) og Inge Jensen (Ins).
Fra Institut für Auslandbeziehungen til Karen Kjerulf Nielsen (Illns).
Fra Foreningen Norden til Willy Dæhnhardt (Hins).
For særlig indsats i faget gymnastik til Ole Hammer og Peter Lund 

(IHmna) samt Gert Møller (Hlmnb).
En bogpræmie fra Alliance Franfais blev i december måned tildelt Birgit 

Nielsen (Illns).
I efteråret uddeltes kommunale stipendier til nogle elever i gymnasiet. Disse 

stipendier kan hvert efterår søges af elever i gymnasium, realklasse og 4. 
mellem.

Rektor Bøghs Fond
Styrelsen havde fundet student Eggert Hansen værdig til at 

modtage fondets legatportion for 1957. Uddelingen fandt sted 
ved translokationen 1958.

Christianshavner-Samfundet
Samfundets legat blev i 1958 tildelt student Jacques Galuszka.
Legatfonden vokser støt og er nu på 3385 kr.
20. september afholdtes en vellykket rusfest på gymnasiet med 

et meget stort fremmøde af årets russer. Ved denne lejlighed fik 
vi mange indmeldelser i samfundet, og vi kan ikke kraftigt nok 
opfordre 1959’s russer til at gøre ligeså.

Julestuen afholdtes traditionsmæssigt på skolen i december.
Anni-Grethe Jallow, 

formand.

Gymnasieforeningen »Under Spiret«
Foreningen har som sædvanlig arrangeret en række foredrag og 

baller for gymnasiasterne og realisterne.
Efterårssæsonen blev indledt med et festligt teatercauseri af 

Mogens Linck, »Teatret bag kulisserne«. Det næste foredrag blev 
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holdt af Hans Jørgen Lembourn, der tog velfærdsstaten og de 
vrede unge mænd under debat, idet han forkyndte enerens oprør. 
Dr. phil. Jørgen Andersen fra Herlufsholm talte om Graham 
Greene og gennemgik dennes forfatterskab.

Der har været afholdt tre musikaftener, hvor adjunkt Bruun- 
Andersen har gennemgået Handels »Messias«. En filmsaften med 
»Køresvenden« blev indledt af lærerinde Lissie Thording.

I foråret lagde journalist Viggo Clausen ud med kommentarer 
til en række livlige interviews, han havde samlet, for, som han 
sagde, at vise, at vi alle er lige tossede på et eller andet område. 
Thorkild Bjørnvig fulgte efter med en omtale af dansk nutids
lyrik. Viggo Clausen kom igen med en bryllupsenquete: »Jeg 
tilspørger dig«. Redaktør Børge Outze løftede jerntæppet ind til 
presseverdenen for vore undrende øjne, og endelig talte professor 
Mogens Fog om politik, et prægtigt oplæg til diskussion.

Derudover har medlemmerne besøgt Carlsberg. Der har været 
nogle folkedanseraftener under cand. mag. frk. Mona Hansens 
ledelse, en jazz-aften, et karneval og tre almindelige baller. Det 
sidste bal blev slået sammen med den traditionelle jazzkoncert, og 
et kendt jazzorkester spillede.

Medlemmerne har gennem »Arte« haft adgang til billetter til 
nedsat pris til forskellige forestillinger på privatteatrene.

I efteråret var Erik Thorup, Hins, formand, i foråret Dan 
Olsen, Ilmn.

Skolebladet »Under Spiret«
Bladet har fortsat under ledelse af Steen Bengtsson, Erik Tho

rup og Erling Fenger-Grøn. Der udkom seks numre, hvori skole 
og undervisning er blevet diskuteret. Der er bragt boganmeldelser, 
artikler om moderne lyrik samt afsnit af filosofisk art. Endelig 
er skolens kulturliv blevet udførligt omtalt.

Christianshavns Gymnasiums afdeling af Danmarks kristelige 
Gymnasiastbevægelse har i det forløbne år fortsat sine studie- 
kredsaftener hos pastor Svend Lerfeldt under ledelse af stud, 
theol. Jon Andersen.

Som grundlag for studiekredsens arbejde er benyttet professor 
Regin Prenters bog: Protestantismen i vor tid og udvalgte styk
ker af Søren Kierkegaard. Sidst på vinteren er bl. a. holdt fore
drag om Erik Knudsen, Henrik Pontoppidan og moderne jazz 
og kunstens forhold til religion.
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I week-end’en den 21.—22. marts afholdt en kreds af skolens 
gymnasiaster i Jonstrup en »palmelejr« for gymnasiet og 4. ml. 
med deltagelse af ca. 60 elever. Der blev holdt foredrag af An
ders Hindsholm og C. E. Rye. Søndag overværede deltagerne 
gudstjenesten i Skovlunde kirkesal.

Fredag den 17. april afholdtes en forårsfest, hvor pastor J. 
Schultz talte om Søren Kierkegaard og Mozarts Don Juan. Efter 
foredraget spillede Ulla Dæhnhardt og Henrik Krarup musik 
af Händel. Efter tebordet parodierede Karsten Kunow. »Løv
festen«, der havde samlet ca. 65 deltagere, sluttede med en diskus
sion om atheisme og kristendom. Steen Lerfeldt.

Skakklubben har atter i år haft møde hver lørdag efter skoletid. 
Et hold deltog i Studenterforeningens turnering for gymnasie
skolerne og blev nummer seks af tyve deltagere. Foreningens for
mand har været Niels Henrik Valerius, Hins.

Gaver
Skolen har i årets løb modtaget nedennævnte gaver, hvorfor 

den hermed bringer sin tak:
Fra Amagerbanken har vi modtaget et beløb til brug ved 

skolens ekskursioner og lejrskoler.
Skolens naturhistoriske samling har fra Jesper Sylvest, 4b, mod

taget Gedeboller fra Sorø sø.
Skolens bibliotek har modtaget boggaver fra følgende:
Kroejer Strandberg, Dalby, cand. mag. Hans Graversen, Jørn 

Madsen, 2b, Annie Grundtvig Petersen, la, og Torben Møller- 
Sørensen, lb.
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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 
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af 8. januar 1942 til skoledirektøren i København ikke udskrives i løbet af 
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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