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GYMNASIUM
MEDDELELSER 

FRA SKOLEÅRET 1951 52

ved 

GUNNER. ROSHOLM 
rekior

THISTKO AfZTSBOGTRYKK!-«,

1952



Skolekommissionen:
1. Indstillet af borgerskolens forældrekreds: drejer Knud Nielsen.
2. Indstillet af gymnasiets forældrekreds: kommunebud Jens Nielsen.
3. Formand for det sociale udvalg, frk.Aaberg.
4. Overlærer M. Jørgensen (næstformand.)
5. Direktør A. Mikkelsen (formand.)

Skoleudvtilget:
1. Formand for det sociale udvalg, frk. K. Aaberg.
2, Mdleraflæser Oscar Andersen.
3. Overlærer M. Jørgensen (næstformand).
4. Læge Prior Larsen.
<5. Direktør A. Mikkelsen (formand).

Stadsskoleinspektør Jørgensen er sekretær for skolekommissionen 
og skoleudvalget.

Rektor træffes i reglen hver skoledag kl. 11,15 12. Telf. 656.



Hk^amen UK» I
Studentereksamen

Beskikkede censorer var: rektor Johs. J ør gen sen, Ribe og lek
tor P. Beck, Åbenrå (dansk stil), lektor Oscar N i e Is e n,-Lyngby 
og lektor Mogensen, København) (engelsk stil), undervisnings
inspektør, dr. phil. A. Højberg Christensen og lektor, dr. 
phil, Arndt, Tønder, (tysk stil), lektor Damgaard Søren
sen og lektor E. Juni, København (matematik.)

Adjunkt P. Lier, København, (dansk), adjunkt F. Frederik
sen, Slagelse (engelsk), adjunkt Harmer, København, (tysk), 
lektor T r o e n s e g a ar d, Ordrup, (fransk), adjunkt L o m h o 11- 
Thomsen, København, (latin og historie), lektor, frk. Sophie P e- 
t ersen, København, (naturhistorie), lektor J. Madsen, Herning, 
(fysik) og lektor Balling, Herning, (matematik).

Der indstilledes 24 elever, de)' bestod med følgende resultater: 
ki-soroglig linie:

Marie Hartvig Andersen .............. ............. .................... .  mg-:- 13.08
Johanne Bækgaard .......   mg 13,72
Jens Jensen Munk Christensen ....................................... g 11,93
Per Kynne Frandsen ...............................  mg 14,10
Harald Fuglsang Jensen ...... .......................................... mg+ 14,39
Jens Mogens Breinholt Krabbe ..................................... mg-e 13,19
Poula Kathrine Laursen .............. ................................... mg-e 13,66
Lisbeth Bro Mikkelsen .................................................... g+ 12,73
Ella Kathrine Pedersen .................................................... mg-s- 13,21
Lizzie Flor Pors .......... ................. .................................. mg 13,70
Bente Helene Ubbesen .......... .......................................... mg+ 13,66

Matematisk-nat urvidenskabelig linie:
Ku Men Meiete Kjerulff ........... ..................................... mg-: 13,06
Gunnar Knudsen ........................ .............. ......... . ............ mg+ 13,36
Rita Kristensen ............. ....... ............ ■ ■■■■......................... mg+ 13,39
Christian Bisgaard Larsen .........   g+ 12,81
Gerda Larsen ........... . ............. ........................................... mg s- 13,57
Maimo Laumets .....,............ ............................................. mg 13,76
Jørgen Gravesen Mikkelsen ............................................. g+ 12,95
Asger Bengt Nordentoft Nielsen ................................... mg-r 13,38
Ove Pedersen ..................................................................... , g+ 12,77
Svend Aage Pedersen ..........   g j- 12,95
Ulla Maria Arveschoug Rasmussen ............................... g + 12,59
Bent Heiring Sørensen ..................................................... mg .13,76
Else Marie Nordentoft Thomsen mg-f- ■ 14,27



Thisted Realskoles Mindelegat tildeltes

Stipendier ogf flidspræmier juni 1951

Svend Erik Jensen R a
Grete Christensen R a
Gunhild Foged Rb
Richard Poulsen Rb

med hver 25 kr.

Bogpræmier tildeltes
Harald Jensen, Ills. Per Frandsen, Ills. Maimo Laumets, Til m. 
Else Thomsen, III m. Evald Jensen, II s. Aage Munk, II m. Jens P. 
Møller, Is. Gerda Klit Nielsen, Im. Gerda Jensen, Ka. Kirsten 
Westh, Rb. Kaare Andersen, 4 a. Knud Erik Nielsen, 4 a. Gudrun 
Poulsen, 4 b. Knud Brant Nielsen, 4 c. Kaj Aage Landbo, 3 a. Grethe 
Christensen, 3 b. Kjeld Westergaard, 3 c. Birthe Marie Berg, 2 a. 
Axel Knudsen, 2 b. Ellen Høyer, 2 c. Kirsten Frandsen, 1 a. Verner 
Larsen, Ib. Poul Ottsen, 1c

Overlæge (»eeri Jespersen <»g' Imsirus legat
Af »Overlæge Geert Espersen og hustrus legat« er der uddelt 2 

portioner å 700 kr. til stud. nied. Edith Slavensky og stud. med. 
Niels Ole Møller Nielsen, 1 portion på 100 kr. til gymnasiast Børge 
Visby Sørensen, Ils.' og 1 portion på 150 kr. til gymnasiast Jørgen 
Nissen, Im. il.



For at blive optaget il. mellemskoleklasse må eleven bestå en 
optagelsesprøve, hvis vigtigste krav iflg. kgl. anordning af 19. juni 
1903 er:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og for
standig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal han (hun) 
prøves i oplæsning af .et stykke ulæst fortællende prosa, som efter 
indhold og sprogform må antages at ligge indenfor hans alderstrins 
sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæs
ningen. må han, vejledet ved eksaminators ■ spørgsmål, kunne gen
fortælle, hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han må 
kunne udenad nogle enkelte, væsentlig fortællende digte og være i 
stand til at gøre rede for deres indhold samt i det hele vise, a.t han 
har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal eksami
nator tillige forvisse sig om, at eleven har øvelse i at finde hoved
leddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres 
bøjning.

Hvad angå)1 fordringerne om grammatisk kundskab, må ministe
riet bestemt indskærpe, at man ved at opstille dem på ingen som 
helst måde har villet opfordre til ved forberedelsen at drive, hvad 
man kalder grammatikterperi; tværtimod må det indtrængende ad
vare imod alt af den art. En noget dybere indgående grammatik-, 
undervisning i modersmålet hører- først hjemme i mellemskolen, ja 
endda ikke på dennes første trim Men da eleven jo allerede i mellem
skolens begyndelsesklasse skal modtage undervisning i et fremmed
sprog, har man, for at denne kan fremmes, anset det for ganske 
nødvendigt, at han fra sin tidligere undervisning i modersmålet der
til medbringer en om endog blot elementær kundskab til sproglærens 
fornemste grundbegreber; og det kan vel heller ikke nægtes, at be
siddelsen af en sådan kundskab også i ikke ringe grad kan hjælpe 
eleven til ,en fuld forståelse af hans læsning, hvorpå der skal 
lægges meget stor vægt, ligesom det heller ikke er muligt for* ham 
at vinde ordentlig sikkerhed i retskrivningen uden den. Denne kund
skab skal imidlertid aldeles ikke erhverves gennem nogen abstrakt 
grammatikundervisning, indrettet for sin egen skyld eller drevet i 
særlige timer eller timeafsnit; den skal helst vindes ganske jævnt 
lidt efter lidt, udelukkende gennem øvelse sammen med læsningen
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1 I gymnasieklasse optages elevei, som nu beslået mellemskole-, 
real- eller aim. forberedelseseksamen, iflg. kgl. anoidn-ne af 10. 
marts 1938 kræves der ikke nogen minimumsk-iotient for optagelse 
i I g eller realklassen; men samtidig har ministeriet indskærpet, at 
der ved optagelsen skal foretages en sådan sigtning af de tilmeldte 
elever, at der kun optages elever, om hvem dar er grund til at tro, 
at de vil kunne' gennemføre den videregående undervisning på den 
normale tid. Det må også betænkes,■■ at der stilles betydelige krav 
til eleverne i. gymnasieklasserne. For at kunne følge med i gymnasie
undervisningen må eleven være både flittig,' moden og velbegavet-.

Valgfri fag
I 4. mellem er latin valgfrit; de elever, der ikke deltager i latin- 

undervisningen, får en ekstra ugentlig time i hvert af fagene dansk, 
regning, tegning og- skrivning.

Det tilrådes dog alle de elever, der ønsker at komme i gymnasiet, 
at læse latin, både dem, der vil være nysproglige (for dem er latin 
nødvendigt for optagelse) og dem, der vil være matematikere; adskil
lige studier, der har matematisk-naturvidenskabelig. studentereksa
men som forudsætning, kræver nemlig mellemskolens i atinprøve. Del
tagelse i latinundervisning' bestemmes af. skolen og hjemmet i for
ening.

I realklassen er for alle elever fransk valgfrit fag: det må dog 
tilrådes alle at følge franskundervisningen, bl. a. fordi post- og tele
grafvæsnet kræver realeksamen med fransk som betingelse for an
sættelse som elev.

For piger i realklassen er tillige »egning og matematik va'gfri; 
men man må være klar over, at værdien af realeksamen foi ringes 
væsentligt,' hvis disse fag bortfalder.

De elever, der ønskes fritaget for valgf ri fag i realklassen, må 
medbringe skriftlig anmodning herom.fra hjemmet.

Elever, der påbegynder valgf ri fag, bør fortsætte dem hele året: 
efter 20. februar kan ingen træde tilbage fra undervisningen i et 
valgfrit fag. (Bekendtgørelse af 20. januar 1921 samt af 28. februar 
1931).
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Regning
1. 0,79 -f 798,47 + 503 — 2,046 — 397,9.
2. 8 dus. C stk. +.4 dus. 9 stk. — 6 dus. 10 stk.
3. Find 7,'ti af 7 sn. 3 stk.
4. 36 appelsiner koster 8,64 kr. Hvad koster 48 appelsiner?
5. Mor køber 500 g ost til 4,12 kr. pr. kg, H kg fedt til 3,80 kr. pr. 

kg og 6 skiver rullepølse til 13 øre pr. skive. Hvor meget må 
mor betale ?

6. En bil kører 144 km på 2’4 time. Hvor langt kører den i .1 
minut?

7. For 24,50 kr. kan jeg købe 7 m kjoletøj; hvor meget af samme 
stof kan jeg købe for 35 ki.?

8. En mekanikers timeløn er 3,80 kr.; hvor meget har han tjent 
en dag, da han har arbejdet fra kl. 7,20 til 11,35 og fra kl. 13,15 
til -17,45 ? ■ : v '

9. Eh mand har på 54 timei tjent 166,20 kr. I de 48 timer har 
lønnen været 3 kr. pr. time. Find timelønnen for de andre timer. 

10. Klokken viser 5 minutter over 12, men uret går 18 min. for 
stærkt. Hvad er klokken i virkeligheden ?

11. En byggegrund er 48 m lang og 35 m bred; find dens areal. 
Den købes for 4 kr. pr. m2. Find købsprisen. Der sættes hegn 
omkring den til 8 kr. pr. m. Find hegnets pris. ■ .
Byggegrunden sælges nu, hvorved der tjenes 6512 kr. De 2E af 
den er solgt for 10 kr. pr. m2. Find salgsprisen pr. m2 af resten. 

12. Omkredsen af en firkantet gård er 90 ni. Find gårdens areal, 
nåi dens længde er det dobbelte af bredden.
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His 
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser-...... x 
Herløv: Engelsk grammatik ........  x
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 

for viderekomne ...... ................
Engelsk-dansk ordbog ..........    x
Dansk-engelsk ordbog ............................. x
Tekster efter nærmere aftale ...............  ■ x

Tysk.
Andersen og Gjeiløff: Fieii s Deutschtum 
Tyske digte v. Carl Østergaard .......... .. 
Eyvind Holm: Abriss der deutschen lite-

raturgeschichte .................................... •
Tyske studentereksamensopgaver (over

sættelser) (nyeste udgave) . ..........
H. Moe: Tysk novelledigtning .............. 
King Hansen und Stærmose: Kultur

geschichtliche Lesestücke ................
Kossen og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse, 

for gymnasiet ..................... ....... .
Sigtryggsson og Rossen: Deutsche 

Grammatik für die dänische höhere 
Schule ................... ......... ....................

Thomas Mann: Buddenbrooks, udvalgt 
af Hans Winkler ............. . ...............

Ingerslev og Petersen: Tyske realeksa
mensopgaver II (oversættelser) (nye
ste udgave) ......... ....

Hovedværker efter aftale ......................  
Moe og Bork: Tysk faglig læsning ..... .
Th. Storm: Immensee (Reelam)...... .......
1 værk efter aftale ...............................m;
Tysk-dansk ordbog ................ .
Dansk-tysk ordbog ..................................

Fransk.
Tage Brüel: Moderne franske skribenter 
Svanholt: Franske tekster .................... .

i-n
Blinkenberg og Svanholt: Fransk begyn

derbog: ............................. ,... .......
Tekster efter nærmere' aftale
Sørensen og Rosholm: Fransk gramma

tik ........................................................

Latin.
Per■ Krarup: Romersk’ poesi

IHm Hs

■ X.

X

Ilni Js

X

Im

X

X X X X

X X

X X X

■ X./

X

X

X
X ' X'

X X

X X

X X.

X

■ X

X

X

X

X

. X
X

■ X . X X X

X A X

IV 1\

■ X X

X X

X X X X

X
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Ills Is Im
Naturfag.
Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets 

fysiologi .................................    x
Wesenberg-Lund: Biologi for gymnasiet x

Fysik og kemi.
Eriksen: Fysik for gymnasiet ..............
Eriksen og Pedersen: Astronomi for 

gymnasiet ...........................................
Ring: Kemi med øvelseshefte ............ .....

Matematik.
A. F. Andersen og P. Mogensen: Mate

matik for gymn..................................

Juul og Rønnau: Matematiske opgaver 
Jakob Jensen: Matematik for de spr. 

linier ............................... ...................
Erlang: Logaritmetavler C ..... ........ .

Sang.
Højskolesangbogen ............ ......................

I

x

I-V

II, Ill

x

Realklassen og mellemskoleklasserne
Religion.
Engelbreth-Petersen: Vor kirkes historie
Loft: Lærebog .................................... ....
Efter aftale ........ . ............. ...................

Dansk.
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog ......>
Ottar Jensen: Dansk grammatik ......... 
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker 

i dansk sproglære . ................. .
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk ...

Engelsk.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk

for realklassen
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 

(m. øvehefte) ................................... .
Kindt-Jensen: Engelsk stiløvelse, eksa

mensopgaver ... ...................................  
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser ......
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Friis-Petersen og Jessen: Aritmetik for 
mellemskolen ............. . ......................

Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mel
lemskolens ny geometri ...... .

Erlang: Logaritmetavler. C .................—
Lomholt: Eksamensopgaver E ..............

Skolekøkken.
Karen Blicher & Sofie Rasmussen: Læ

rebog i huslig økonomi . . .................

Sang.
Højskolesangbogen ,

Nyeste udgave anvendes i reglen. Det frarådes at skrive navn i 
bøgerne, før de er godkendt af faglærerne.
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4a (Kj). Læsebog IV. Bjørnson: En glad gut. Hostrup: Genboerne. 
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker. Ugentlig stil eller gen
fortælling.

4 b (Rf). Litteraturprøver fra læsebog IV. Skjoldborg: En strids
mand. Svensk efter læsebogen. Ikke-latinlæsende: erhvervsvej
ledning og klasseforedrag.

4 c (V). Læsebog IV. Bjørnson: En glad gut. Hertz: Sparekassen. 
Ottar Jensen: Dansk grammatik. Stil hver uge.

3 a (Se). Læsebog III. Øvelsesstykker i sproglære, svenske læsestyk- 
ker. Stil hver uge.

3b og 3c (V). Læsebog HL Grammatik. Svenske læsestykker. Stil 
hver uge.

2 a og 2 b (M). Læsebog II. Øvelsesstykker i sproglære. Ugentlig stil. ■ 
2 c (Kj). Læsebog II. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. Ugentlig stil (genfortællinger og fristile).
la (M). Læsebog I. Dansk sproglære. Ugentlig stil.
Ib (FM). Læsebog I. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. Ugentlig stil eller genfortælling. Bjørnson: Synnøve 
Solbakken som højtlæsning.

1c (St). Læsebog I. Sproglære. Ugentlig stil eller genfortælling.

Engelsk.
Ills (Hv). Shakespeare: Merchant of Venice. Stykker fra Rosen

meier: Contemporary Reader og Østerberg: English Poems. 
Eksamensstoffet repeteret. Herløvs grammatik, Kindt Jensens 
stiløvelser. Ugentlige stile.

Ils (Rf). Tekster fra Rosenmeiers Contemporary Reader, Stigaards 
Dickens Reader og Østerbergs English Poems. Oscar Nielsens 
udgave af Anns and the Man. Som selvstændigt værk: Heming
way: A Farewell to Arms. Herløvs grammatik og Kindt Jensens 
stiløvelse. Stil hver uge.

Ilm (Kj). Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for viderekomne. Ring- 
Hansen og Mouridsen: On England and the English.

Is (Rf). Rosenmeiers Omnibus og tekster fra Dickens Reader. Her
løvs grammatik og Kindt Jensens stiløvelse. Stil hver uge.

Im (Hv). Engelsk for viderekomne.
Ra (Jø). Engelsk för realklassen s. 27—43, 63—61, 67—79, 84—92, 

100 -30. Ekstemporal efter samme bog. Bredsdorfs grammatik. 
Eksamensstile.

Rb (Kj). Engelsk for realklassen. Ekstemporal efter samme bog. 
Bredsdorfs grammatik. Kindt Jensens stiløvelser.

4 a (Rf), 4 b og 4 c (Hv). Tekster fra Engelsk IV. Stiløvelser.
3 a (RJ) og 3 b (Kj). Engelsk III. Kindt Jensen: Stiløvelser.
3c (Jø). Engelsk III. Kindt Jensen: Stiløvelser. Bredsdorfs gram

matik.'.
2 a (Jø), 2 b og 2 c (Rf). Engelsk. II;
I a (RJ), 1 b (Jø) og 1 c (Hv). Engelsk L

Tysk.
III s (Kr). Østergaard: Tyske digte IV—VII. Goethe: Faust I (ud

drag). Stykker fra Stærmose og Ring Hansen: Kulturgeschicht
liche Lesestücke og E. Andersen og E. Gjerløff: Freies Deutsch
tum. Grammatik og stiløvelser af Sigtryggsson og Rossen. 1 over
sættelse eller: genfortælling ugentlig, .Eksamensstoffet repeteret.

Hs (P). Andersen og Gjerløff: Freies Deutschtum: stk. 7, 31, 34 a, : 
34 b. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke
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I (P). Mytologi. Iliaden (Ostergaards udvalg): I, VI, IX, XXII, 
XXIV. Odysseen (Ostergaards udvalg): VI, IX, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII.

Historie.
Ill (Se). Munch IV s. 43 — ud. Ilsøe s. 181 — ud. Danmark i dag. 

Billeder. Kilder* til Danmarks historie efter 1660 IV.
II (Se). Munch III, IV, 1—43. Ilsøe s. 41—188. Steenberg: Kilder til 

Danmarks historie i 12. årh. Billeder.
I (FM). Munch I—IL Kierkegaard og Winding: Nordens historie s. 

1—52.
Ra og rb (FM). Blomberg og Hæstrup: Nordens historie 1864—1938 

s. 1—38, 51—70, 78—86. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Win
ding: Borget og samfund, s. 10-—38, 42—-50, 59—63, 67—93, 
97—98.

4 a og 4 b (V) og 4 c (Jø). Historie II (17. opl.) s. 153—237.
3 a og 3 c (Se)Historie II til s. 162. .
3 b (FM). Historie II s. 1—151.
2 a (V) og 2 c (FM). Historie I s. 155 — ud.
2 b (Je). Historie I s. 139—266. Besøg på museets oldtidssamling.
1 a og 1c (FM) og lb (V). Historie I s. 1—154.

Geografi.
Ils (N). Geografisk lærebog. Repeteret fysik og kemi.
Il m (N). Erhvervsgeografi. Repeteret klima- og plantebælter og 

geologi.
Im (N). Geologi. Klima- og plantebælter.
Ra og rb (N). Erhvervsgeografi (4. udg.).
4 a (N). Geografi II s. 85—183.
4b og 4c (RJ). Geografi II fra Amerika — ud.
3 a og 3 c (St). Geografi II. Asien, Australien, Nordamerika.
3 b (FM). Geografi II s. 31—84.
2 a og 2 b (St). Geografr i fra Alperne — ud. II Afrika.
2 c (RJ). Geografi I s. 63—112.
1 a (RJ). Geografi I s. 7—60.
1 b og 1 c (St). Geografi I fra Sovjetunionen til Alperne.

Naturhistorie.
Ills og Him (N). Biologi. Fysiologi.
R a og rb (N). Biologi.
4 a og 4 b (N) og 4 c (Sk). Zoologi II s. 45 — ud. Botanik IV. Orga

nisk kemi. Plantebestemmelser.
3 a, 3 b og 3 c (Sk). Organisk kemi s. 1—19. Zoologi II s. 1—45. Bo

tanik III. Plantebestemmelser.
2 a (N), 2 b og 2 c (Sk). Zoologi I fra spurvefugle — ud. Botanik II.

Plantebestemmelser.
la og 1 b (N) og 1 c (Sk). Zoologi I til spurvefugle. Botanik I.

Naturlære.
HI m (C). Fysik II s. 99 — ud. III s. 40 — ud. Astronomi s. 47 — 

ud. 12 øvelser. Kemi (7. udg.) s. 149 — ud.
II m (L). Fysik II s. 1—119. Ill s. 1—40. Astronomi (3. udg.) s. 1—

47. Kemi (7. udg.) s. 63—148.
Is (Nn). Fysik og kemi for det sproglige gymnasium.



Gymnastik for piger.
HI, n, I, r (Sd), 4 (B, Sd), 3(B, Sd), 2 (B, Sd), 1 (B). I vinter

halvåret gymnastik med samtlige klasser. I sommerhalvåret 
langbold, håndbold og fri idræt. Træning til skoleidrætsmærket 
og til regionsstævnet.

Håndarbejde.
lb (B),-4 c (RJ). Bluse og lille korsstingseryiet,. .
3a og 3c (RJ), 3b (Sd). Forklæde'og vanter.
2a (RJ), 2 b (B) og 2 c (Sd). Frisérslag, hæklede grydelapper, 
la (Hv), 1 b og 1c (RJ). Sokker, pudevår.

Sløjd.
Ta og 1 bc (Je). Tilridsning. Langss tværs- og»skråsavning. Smal- 

fladehøvling. Arbejdstegninger og arbejdsgang indføres i hefter. 
Eosinfarvning af modellerne. Lejlighedsvis snifning.

Husgerning.
1 a og 1 be (B). I begyndelsen af skoleåret drives klasseundervisning, 

i slutningen lidt familieundervisning. I, Rengøringsarbejder og 
vask af broget tøj. II. Madlavning: 1. vandretter, 2. kartofler 
og grøntsager, 3. frugtretter, 4. mælkeretter, 5. ■ æggeretter, 6. 
enkelte kød- og fiskeiettér, 7; lidt bagning. Teori: Regnskab, 
næringsmiddellær.e og lidt ernæringslære.

Sang,
III, II, I, r, 4bc, 3 abc (R), 4 c. piger, 2 ae piger (Je), 2 b, 1 abc (W). 

I hele skolen er der lagt vægt på enstemmig sang; desuden er 
der i mellemskolen lært kanon’er og enkelte flerstemmige’sange; 
i gymnasieklasserne er der dyrket sang for 3- og 4 -stemmigt 
blandet kor. I alle klasser synges der efter’ højskolesangbogen; 
desuden i mellemskolen og realklassen efter. »Den ny Sangbog«, 
i gymnasiet efter; gymnasiesangbogen og studentersangbogen. ?

Skolekor.
Skolens kor, der blev oprettet i oktober 1947, har optaget lærere, 

elever, forældre og tidligere elever; koret ledes af rektor.
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Naturfag.
E. Wesenberg-Lund: Biologi for gymnasiet undtagen afsnittet om 
organismernes forhold til omverdenen. Aug. Krogh og P. Brandt 
Rehberg: Lærebog i menneskets fysiologi for gymnasiet undtagen 
>. 98—113, 118—120, 128—135.

Fysik.
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet. (2. udg.) I. s. 20—29, 61 
—77, 107—126. Ils. 7—24, 61—86, 93—108. IH s. 5—29, 40—46, 65 
—79, 109—110, 143—155. Eriksen og Pedersen: Astronomi for gym
nasiet (3. udg.) s. 21—27, 42—5,3, 64—75.

Øvelser:
1. Varmefyldebestemmelse. 8. Faste stoffers massefylde.
2. Isens smeltevarme.
3. Vands fordampningsvarme

ved 100°.
4. Fugtighedsmåling.
5. Faradays love.
6. Elektromotorisk kraft.
7. Goniometerforsøg.

9. Vædskers massefylde.
10. Pendulforsøg.
11. Tangensboussole.
12. Stemmegaffels svingningstal
13. Coulombs lov.
14, Treelektroderøi.
15. Fotometerforsøg.

Kemi.
Ring: Kemi for gymnasiet (7. udg.) s, 33—44, 50—GO, 72—80, 93— 
110, 120—129, 164—199.

Matematik
A. F. Andersen og P. Mogensen: Matematik I (2. udg.) s. 1—6, 46 
—51, 78—81, 95—117, 142—ud. II (2. udg.) s. 28—30, 41—97, 107 
—127. III (3. udg.) s. 1—18, hyperblen. IV. (2. udg.) s.'l—16, 53— 
69. V (1946) s. 30—39, 47—62

Studentereksamen efter IIg 
Geografi.

n—s. P. Andersen og M. Vahl: Geografi for det sproglige gymna
sium med undtagelse af s. 34-—38, 70—78. Sv. Jakobsen og F. 
Behausen Petersen: Fysik og kemi for det sproglige gymnasium med 
undtagelse af afsnittet organisk kemi.
m—n. P. Andersen og M. Vahl: Erhvervsgeografi med undtagelse 
af afsnittene 4, 6, 8, 9 og 10 af kap. VIII. P. Andersen og M. Vahl: 
Klima- og plantebælter. P. Andersen og M. Vahl: Geologi med und
tagelse af s. 69-—80.

Matematik.
n—s. Jakob Jensen: Matematik for det sproglige gymnasium §§ 1— 
11, 24—29, 32—37, 46—65 ind.

Realeksamen
Dansk.

K a, Holberg: Jeppe på Bjerget. Oehlenschläger: Hakon Jarl. Han
sen og Heltoft: Dansk læsebog V s. 9—14, 75—78, 94—100, 100—107, 
155—160, 173—180, 180—185,' 212—222, 236—247. ■
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4b. stk. 4—8, 10, :11, 13—15, 17, 18, 24, 27sind.
4 c stk. 3—8, 10, 11, 13—15/'17, 18, 28—30 ind. .Vid

Tysk.
4 a. Wiggers-Smith. Hasselriis og Mogensen: Tvsk III stk. 4. 6—9, 
.11, 13, 14, 16, 18, 23, 27, 29, 31—33, 39, 42 incl.
4 b. stk. 2—9,'11—15, 18, 19, 23, 25,-27, 29, 32, 33, 39, 41.
4 c. stk. 2, 4, 6—9, 11, 14—16, 18—19, 23, 27, 32, 41.

Latin.
4 ab. Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellemskolen s. 27—49, stk. 
I—XXXII ind.
4 c. Thure Hastrup og Jens Holt: Latin for begyndere (2. udg.) 
Amor et Psyche, De septem Romanorum Regibus stk. I—X.

Historie.
4 abc. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II (17. 
opl.) s. Ld-237.

Geografi.
4 abc. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen IT: Fra Nord
amerika — ud. .

Naturhistorie,
4 abc. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II fra snegle 
— ud. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. Rasmus- 
sén og Simonsen: Organisk kemi s. 7—19.

Naturlære.
4 a. Eriksen: Fysik for mellemskolen II fra mekanisk fysik III — 
ud. Kobberø: Kemi for mellemskolen fra syrer — ud.
4 bc. Eriksen■ Fysik for mellemskolen II, forfra —tB — Mariot
tes lov, fra mekanisk fysik III -— ud. Kobberø: Kemi for mellem
skolen: fra syrer — ud.

Røgning og matematik.
4 abc. Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri 
s. 79—100, Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III med 
undtagelse af decimaltal, s. 18—25. . .



I jvit r p e iwn alet
Lærer S. Vulfsberg Andersen (W): religion rb, 4 a, 2 c, 

tysk rb, 4 a, 2 c, regning 1 c, tegning 2c, sang 2b, 1 abc 30 timer.
Lærerinde Karen Beck (B): matematik ra, 4 b, 2 a, gym

nastik 4 be, 3 abc, 2 abc, 1 abe, håndarbejde 4 b, 2 b, hus
gerning labe ... ...     34 —

Adjunkt H. P. Christiansen. (C): fysik III rn,.ra, 3 a, 1 c, 
matematik I s, I m, 3 c, 2 c .................................................31. ■—' '

Adjunkt Aag» Liming (E): fysik I m, 3 be, 2 ac: mate
matik II s, Ilm, 3b, 2b ....................     33 —

Viceinspektør A. C. Frederiksen (V): religion 4 b, dansk 
4 c, 3 be, historie 4 ab, 2 a, lb .......... .......................... 23

Lærer O. Frederiksen (OF): fysik 4a, 2b, lab, matema
tik rb, 4c, la, gymnastik 1 abc ..........   28 —

Lærer Arne Grøn (Gr): religion ra, dansk rb, tysk 4c, 
3 a, 2 b, regning 1 b, gymnastik 4 abc .....  30 —

Lektor Esther Hvid (Hv): religion III, II, I, 4 c, 3 b, 1 be, 
engelsk Ills, Im, 4be, 1 c, håndarbejde la . ............. 30

Lærer Harald Jensen (Je):. historie 2 b, gymnastik III, II,
I, r, 3 abc, 2abc, skrivning 1 c, sang 4 c, 2 ae, sløjd 1 abc, 
tilsyn .............    30 —-

Overlærer Marius Jorgensen (Jø): engelsk ra, 3 c, 2 a, 
Ib, fransk ra, latin 4b, historie 4c ........   26 —

Overlærer Ragnhild Jørgensen (RJ): engelsk 3a, la, 
geografi 4 be, 2 c, la, skrivning 4 b, 3 c, 2 a, hånd
arbejde 4 c, 3 ac, 2 a, 1 be .................   27 —

Lektor Johannes Kjær (Kj): dansk II, I, 4 a, 2 c, engelsk 
lim, rb, 3b ...    27 —

Adjunkt H. P. Krogh (Kr): tysk Tiis, ra, fransk III, 1, 
gymnastik 4 a, 3 abc, 1 abc .............   28 —

Adjunkt K. T. L. Lindskog (L): fysik li m,, tb, 4 bc, mate
matik III m, 4 a, 3 a ....................................   31 —-

Adjunkt Frida Madsen (FM): dansk 1 b, historie I, råb, 
3 b, 2 c, 1 ac, oldtidskundskab III, geografi 3 b, skriv
ning 4c, 2b, tilsyn ................ .........   31 —•'

Overlærer S. Chr. Madsen (M): religion 3 ac, 2 ab, la, 
dansk 2 ab, 1 a, skrivning 4 a, 3 b, l a ......................... 27 —

Adjunkt H. Chr. Nielsen (N): naturhistorie III, Is, rab, 
4 a, Ib, geografi II, I m, rab, 4 a ..............  30 —

Adjunkt Orla Pedersen (P): tysk Ils, II m, I s, I m, 4 b, 
3 c, latin II s, 4 c, oldtidskundskab II, I ...... ............... 28 —

Lektor Torben Refn (Rf): dansk III, 4b, engelsk Ils, Is, 
4 a, 2 bc .............................................................................. 28 —-

Rektor Gunner Rosholm (R): fransk II, rb, sang III, II, 
I, r, 4 bc, 3 abc .................................  ,.................. 19 —-



KlevfiH’eainger
Den kristelige gymnasiastbevægelses

afdeling ved Thisted Gymnasium stiftedes 10. november 1947. Del 
holdes mode ca. hve: 14. dag som regel hos lektor, frk. Hvid, hvo: 
dei- har været diskuteret mod-rne litteratur og forskellige centrale 
emner i kristendommen. Gymnasiaster hai deltaget i sommermoder 
på Krabbesholm Højskole, Fårevejle Højskole, og i Yoss, Norge. Des
uden har 7 gymnasiaster deltaget i en eflerårslejr på Thybjerg og 
lige m mange i et fastelavmmode i den internationale studenterlejr 
i Hald ved Viborg.

Bevægelsens tillidsmand her ved skolen er Tioels Dolmer, His.

Gjm msiefoi emmen m stiftet -’i 1948 o" omfatte: nuværende og 
tidlige:e el'vei ved Thisted Gymnasium. Foieningen hai til fmmål 
I) ved afholdelse af foiedrag og diskussioner at udvikle medlemmer
nes æstetiske interesser, humoristiske sans og oiatoriske evner, 2) 
ved afholdelse af model og feste: at styrke kammeratskabet.

I lobet af denne sæson har der været afholdt ca. 20 moder og 
fester med en gennemsnitlig modeprocent pa 48.

Fndvideie hai Teutonerne deres egen afdeling >Teutonica« i skole
bladet »Uglegylp«.

Foreningens fojmaml ei Jens Lyngbmg, Ulm.

Skolebladet »I g-legj lp«
Organ for Thisted Gymnasium.

Bladet startede 1. sep. 1949; det udkomme: 10 gauge i løbet af 
skoleåret og optager artikler Da alle skolens elever. Gymnasiefor- 
eningen »Teutonerne« har i det forløbne skoleår ydet et fast tilskud 
jib hvert-nummer og ha r undvmlgt et : medlena
har foreningen haft en fast side i bladet m°d referater, meddelelser 
fra bestyrelsen o. Jign.

1 redaktionen: Agner Olesen, 4 a, Jorgen Iversen, 4 b, Kai Pors, 
4 b, Jørgen Nissen, I m, Karen Sørensen, If s, P>øige Visby Sørensen, 
Ils (red.), Tove Madsen. His (repræsentant for /Teutonerne«). 
4 af redaktionens medlemmer repræsenterede bladet på Dansk Skole
bladskongres 1951, der afholdtes i København i efterårsferien.

Af skolens dagbog
2 .--8. august deltog 15 elever fra III g i en kultuihistmisk ekskur

sion til Nordsjælland. Hovedkvartel et var Storedam i Gunderød, hvo1 
der takket være imødekommenhed fia rektor Ha-tvig Mollers s de 
var lykkedes at låne Det danske Spejderkorps’ føierhytte. Opholdet 
var begunstiget af strålende vejr, og der foretoges cykelture til Ma- 

i neklpstér -og.«^
boig Slot og Gilleleje sann gennem Store Dyiehaven til Frederiks
borg Slot. Til fods blev kulturminderne i Rungsted og Hørsholm stu- 
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gende gaver: En reproduktion af et Picasso-billede, skænket af bil
ledhuggeren Henning Wiinberg Jensen.

Brudstykke af elektrisk højspændingskabel . ved Palle Møreh, 2 c.
Martin Grønkjær, 4 a: En havsvamp, i
Manufakturhandler Chr. Sondergaard: En rørdrum.
Karen Marie Nielsen, rb: forskellige mineraler
Erik Oddershede Nielsen: En havbiasen...
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heder efterlades på gange eller i pulte. Skal en elev nødvendigvis ■ 
medbringe penge, bør disse i skoletiden deponeres hos inspektor 
eller-en lærer. Ved skoletidens ophør må intet- efterlades på gan
gene eller i pultene. Skolen påtager sig intet ansvar for bort
komne eller glemte sager.

10. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller 
materiel vil blive forlangt erstattet. Enhver beskadigelse skal 
straks meldes til rektor.

11. Skolebøgerne skal, uanset om de er elevens eller skolens ejendom, 
forsynes med solidt omslag med elevens navn og klasse; de skal 
holdes i ren og ordentlig stand. Al beskadigelse af skolens bøger 
skal erstattes. ■

12. Fritagelse for gymnastik og badning indrømmes kun efter skrift
lig og motiveret anmodning fra hjemmet. Strækker fritagelsen 
sig udorei en uge, foilanges der lægeattest, udstedt på en særlig

■ blanket, der fås hos rektor. Elever, der er fritaget for gymna
stik, skal være til stede ved undervisningen i faget.

13. Har en elev ikke kunnet forberede sig eller besørge sit skriftlige 
hjemmearbejde i rette tid, må han den pågældende dag med
bringe en underskrevet seddel til rektor fra hjemmet med oplys
ning om årsagen hertil. .

14. Skriftlige hjemmearbejder afleveres straks ved ankomsten om 
morgenen til ordensduksen, som senest i første frikvarter an
bringer dem i reolen uden for lærerværelset.

15. Har en elev været fraværende fra skolen, skal rektor den første 
dag, eleven atter møder, have en skriftlig meddelelse herom fra 
hjemmet. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om elevens 
navn og klasse, forsømmelsens årsag og nøjagtige varighed, og 
den skak være underskrevet med navn.

Forsømmelser, som ikke skyldes absolut tvingende grunde, kan 
kun undtagelsesvis tilstedes. Der kræves skriftlig eller personlig 
henvendelse fra hjemmet til rektor, med nøjagtig angivelse af 
årsag og varighed, i god tid, senest dagen før.

16. Når der i et hjem udbryder en alvorlig smitsom sygdom, må sko
len ufortøvet undei rettes herom, og ingen elev frå det pågæl
dende hjem må mode på skolen, før der er forevist attest for, 
at hans mode på skolen ikke er forbundet med nogen smittefare.

17. Flytning skal strak» anmeldes til rektor.
18. Skriftlige anmodninger og meddelelser til rektor afleveres på 

kontoret i forste frikvarter.

Præfekter-
Til hjælp ved ordenens opretholdelse på trapper og gange, ved 

fester på skolen o. lign, vælges hvert år et antal præfekter blandt 
eleverne i realklassen, II og III g. 4 præfekter vælges af rektor, 6 af 
eleverne i r, II og III g.
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skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen finder sted, såfremt 
denne sker inden d. 15.; ved udmeldelse efter d. 15. betales der tillige 
for den følgende måned.

Eksamensafgift til staten (8 kr. for mellemskoleeksamen, 16 kr. 
for realeksamen og 24 kr. for studentereksamen) betales ligeledes 
kun af de udenbysboende; disse betaler tillige 12 kr. i eksamens
penge til kommunen, første gang de indstiller sig til en eksamen 
ved denne skole.


