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GYMNASIUM
MEDDELELSER

FRA SKOLEÅRET 1952--53

■ ved '
GUNNERR OSNOLM 

.' rektor : ;

1953



Skolekommissionen:

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

Skoleudvulset:

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

Stadsskoleinspektør Jørgensen er sekretær for skolekommissionen 
og skoleudvalget.

Skolelæge: Læge Else Holm, Thisted.

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



iKlk^ainen
Studentereksamen.

Beskikkede censorer var: rektor Aa. B e r teisen, Århus og lektor 
E. Borup J ense n, København (dansk stil), lektor M o g en s ,e n, 
København og lektor H u n o s ø e, Nykøbing F (engelsk stil), lektor, 
frk. Alma Christensen, København og lektor Nydahl, 
Lyngby (tysk stil), lektor E. Frederiksen, Maribo og lektor 
E r h. J ensen, København (matematik).

Adjunkt B r u u n, København (historie), adjunkt T h e 11 e f s e n, 
Hillerød (fysik og kemi), lektor G. Garde, København (engelsk), 
adjunkt E 1 k j æ r, Nyborg (dansk), adjunkt Hahnema n n, Åbenrå 
(tysk), lektor fru Møns ted, København (matematik), adjunkt G. 
Mollerup, København (naturhistorie og geografi) og lektor, dr. 
Bo Grønbech, København (oldtidskundskab).

Der indstilledes 23 elever, der bestod med følgende resultater:

Ny-sproglig linie:
Troels Dolmer ..... . ............................................................. mg 13,69
Evald Holm Jensen ................... . ....................................... mg+ 14,21
Inge Marie Brix Kristensen ..... ....................................... mg 14,10
Tove Madsen .............................. ................................ . mg 13,70
Jenny Svenstrup .......... . ...................... . ........................... g+ 12,75
Inger Westh........................... . .......................................... . mg+; 14,38
Ulla Westh .................................................................. ...... g+ 12,78

Matematisk-naturvidenskabelig linie:
Uhirsten 'Laurids Andersen ...............    mg-r 13,51
Doris Bæk ......................... ........................... ..................... mg+ 13.03
Erik Herly .....................  .. g 12,32
Svend Erik,Herting ................................ ........ ................ mg-e 13,08
Tage. Hjortshøj ...................... ............... .. mg 13,85
Jørgen Hagger Jensen ............................................. ....... mge- 13,55
Kjeld Joseph Krarup Johannesen ...... . ........................... mg-r 13,23
Jens Lyngborg Larsen ......   g 12,14
Egon Leth ........... . ....... . ............ . ..........................................mg-e 13,13
Lis Allerup Lønne .......   g 12,26
Inge Marie Munch ............................................................ mgs- 13,10
Aage Hansen Munk ........   mg 14,12
Niels Saabye ...................................................................... mg 13,74
Erik Dal Søltoft-Pedersen ............. ................................ mg 13,75
Lis Sondergaard ..........     g 12,20
Nanna1 Houe Vestergaard ................................................ mg 13,61 



lufsholm (dansk stil), adjunkt, frk. L in d bä 11 e, Åbenrå (mate
matik ). ■

Kommunelærerinde, fni Tamboe, København (engelsk).
Der indstilledes 86 elever, der alle bestod. 3 af dimittenderne har 

været til sygeeksamen i september.

Stipendier og flidspræmier jwni
Thisted Realskoles Mindelegat tildeltes

Elin Andersen R ä
Inger Konge Ra
Kristen Jensen Hansen Rb.
Børge Tilsted Sondergaard Rb

med hver 25 kr.

Bogpræmier, skænket af foreningen Norden,, den amerikanske 
ambassade, byens boghandlere m. fl., tildeltes:

Evald Holm Jensen, III s, Inge Marie Brix Kristensen, III s, Jenny 
Svenstrup, Ills, Inger Westh, Ills, Tage Hjortshøj, III m, Inge 
Marie Munch, III m, Anders Vilhelm Kristensen, II m, Risa Foged, 
I s, Rigmor Skaarup Christensen, I m, Børge Christian Sørensen, R a, 
Elly Holler Krogh, R b, Ingrid Vestergaard Krogh, R b, Evald Hel
mer Kristensen, 4 a, Margit Mikkelsen, 4 b, Inge Poulsen, 4 c, Birthe 
Westh, 3 a, Kaja Lyhne, 3 b, Søren Sørensen, 3 c, Anna Hillbrandt, 
2 a, Hans Ejnar Hansen, 2 b, Aase Hansen, 2 c, Knud Erik Bækgaard, 
1 a, Gunhild Gregersen, 1 b og Ingrid Toft, 1 c. Endvidere Erik 
Herly, Ul m, som præfektformand.

Mælkepengelegatet, hvis midler hidrører fra mælkesalget på sko
len, tildeltes

Christen Laurids Andersen III m,
Arne Pedersen R a

med hver 150 kr.

Overlæg« (Seert Espersen eg' Imstrws legal
Af overlæge Geert Espersen og hustrus legat er der uddelt 2 por

tioner å 700 kr. til stud. med. Edith Slavensky og stud. med. Niels 
Ole Møller Nielsen, 1 portion på 100 kr. til gymnasiast Børge Visby 
Sørensen, III s, og 1 portion på 150 kr. til gymnasiast Jørgen Nis
sen, II m.



Optagelse i sisalen
For at blive optaget i 1. 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, at 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 angår 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 trin. 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 ø v e I s e sammen med læsningen 
og ved samtale mellem lærer og elev, og den skal indskrænkes til,
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I I gymnasieklasse optages elever, som har bestået mellemskole-, 
real- eller aim. forberedelseseksamen; iflg. kgl. anordning af 10. 
marts. 1938 kræves der ikke nogen minimumskvotient 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 der 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 i ag
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-natürvidenskabelig studentereksa
men som forudsætning, kræver nemlig mellemskolens latinprøve. 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 regning og matematik valgfri; 
men man må være klar over, at værdien af realeksamen forringes 
væsentligt, hvis disse fag bortfalder.

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

Elever, der påbegynder valgfri 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).



i ä

fået. / Vi omringer den /og kæler for den; i så rejser den sig op / 
og ryster sig / og ser venligt på os. I Men hvis vi tager for hårdt / 
på den, / bliver den vred / og begynder at bjæffe. / Først når alle 
børnene / er forsvundet, ./ /går den langsomt bort, I som vom de 
tænkte, / at nu var arbejdet endt I for denne dag.

Regning:
1. 87,09.78.
2. 13,79 -I- 678 + 0,785 — 403,9. 7
3. Skriv 63008 g som kg og g.
4. Skriv 620 hl 2 1 som 1.
5. 17,86:38.
6. Find % af 51 hl 6 1.
7. Hvor stor er Omkredsen/af en have, der er 29 m lang/pg 17 m 

bred? / ' v
8. En frugthandler købte 60 kg appelsiner for 1,05 kr. pr. kg. 

Hvad gav han for appelsinerne ? Han sælger % af appelsinerne 
for 1,80 kr. pr. kg og resten for 1,35 kr. pr. kg. Hvor meget 
får han for appelsinerne? Hvor meget tjener han?

9. Per gik hjemmefra kl. 7,46; han nåede Vildsund efter 2 timer 
bg 18 minutters forløb. Hvad var klokken, da Per ankom til 
Vildsund ?

10. Købmanden købte 16 flasker vin hjem for i alt 48,64 kr. Hvad 
måtte mor betale for 4 flasker, når købmanden tjente 1 kr. pr. 
flaske? . — '

11. Oves far er i dag 48 år. Om 2 år er han dobbelt så gammel 
som Ove. Hvor gammel er Ove i dag ?

12. En appelsin koster dobbelt så meget som et æble. 10 æbler og 
6 appelsiner koster 5,28 kr. Hvad koster 1 æble?. 1 appelsin?

13. Anna købte 6 knapper til sin frakke og betalte 85 øre pr. stk. 
Dagen efter byttede hun dem og købte 8 af en anden slags; 
hun måtte så betale 2,50 kr. mere. Hvad kostede de ny knap
per’ pr. stk. ?

14. Axel kan cykle 15 km pr. time, Peter kan cykle 20 km pr. time. 
En dag kører Axel af sted; efter at han har kørt 10 km, stai1- 
ter Peter. Hvor lang tid varer det, før Peter indhenter Axel, 
og hvor langt har de så kørt?
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Kindt-Jénsen: Engelske stiløvelser ...... 
Herløv: Engelsk grammatik ..................  
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 

for Gymnasiet I ................................
Engelsk-dansk ordbog ............ . ................
Dansk-engelsk ordbog ...... .....................
Tekster efter nærmere aftale ..................

Tysk.
Andersen og Gjerløff: Freies Deutschtum 
Tyske digte v. Carl Østergaard ............  
Eyvind Holm: Abriss der deutschen Lite

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

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

geschichtliche Lesestücke ................
Rossen og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse 

for gymnasiet ............................ .......
Sigtryggsson ? (og Rossen: ; (Deutsche 

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

Thomas Mann: Buddenbrooks, udv. v. 
Hans Winkler ...................................

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

Hovedværker efter aftale ..... . ................
Th. Storm: Immensee (Reelam)..............  
1 værk efter aftale ................................. 
Tysk-dansk ordbog .................................. 
Dansk-tysk ordbog ......................... ........

Fransk.
Tage Brüel: Moderne franske skribenter 
Svanholt': Franske tekster .....................  
Blinkenberg og Svanholt: Fransk begyn

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

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

Latin.
Per Krarup: Romersk poesi .......... . ......

Ills
x
x

1-11 I-II
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Naturfag.
Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets 

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

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 ...................... .

Ills Ulm Ils Hm Is Im

X X

X X

Mil MI 1

X X X

X X X

HV

HI

X

I-V

n, in

I, IH, 
V 

1,11

X X X X

X ■ ■ X? X ■ X X 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-f’etersen og Jessen: Aritmetik for 
mellemskolen .,...................................  

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

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

Skolekøkken.
Karen Blicher & Sofie Pasmussen: Læ

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

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

Nyeste udgave anvendes i reglen. Det frarådes 
bøgerne, før de er godkendt af faglærerne. ■

at skrive navn, i
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Ottai Jensen: Dansk grammatik. Stil hver 14. dag.
K b (V). Holberg: Jeppe på Bjerget. Oehlenschlager: Hakon Jarl. 

Læsebog V s. 9—14, 75—78, 94—100, 100—07, 155—60, 173—80, 
180—85, 212—22, 236—47.

4 a (Se). Læsebog IV. Hostrup: Genboerne. Jensen og Noesgaard: 
Øvelsesstykker. Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læsestykker. 
Ugentlig fristil eller genfortælling.

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

3 a og 3 b (M). Læsebog III. Øvelsesstykker-i sproglære, svenske 
læsestykker. Stil hver uge.

3 c (Kj). Læsebog III. Grammatik. Svenske læsestykker. Stil hver 
r uge.

2 a (M) og 2 c (St). Læsebog II. Øvelsesstykker i sproglære. Ugent
lig stil.

2 b (FM). Læsebog II (4. opl.). Jensen og Noesgaard: Øvelsesstyk
ker i dansk sproglære (9. udg.). Ugentlig stil (diktater, genfor
tællinger og fristile).

1 a (Gr). Læsebog I. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk 
■sproglære. Diktater, genfortællinger og enkelte fristile. ■ ■

Ib (Kj) og 1c (St). Læsebog I. Jensen og Noesgaard: Øvelsssstyk- 
ker. Ugentlig diktat eller genfortælling.

Engelsk.
III s (Rf). Shakespeare: Merchant of Venice. Stykker fra Rosen

meier: Contemporary Reader og Østerberg: English Poems. 
Jürgensen : American Short- Stories. Hérløvs grammatik. Kindt 
Jensens stiløvelser. Ugentlige stile.

Ils (Rf). Tekster fra Rosenmeier: Contemporary Reader, Stigårds 
Dickens Reader og Østerbergs English Poems. Jürgensen: Ame
rican Short Stories. Selvstændigt værk: Thackeray: Vanity Fair. 
Herløvs grammatik og Kindt Jensens stiløvelser. Stil hver uge.

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

I s (Hv). Rosenmeiers Omnibus og tekser fra Dickens Reader. Her
løvs grammatik og Kindt-Jensens stiløvelse. Stil hver uge.

I m (Rf). Engelsk for viderekomne.
Ra (Rf) og rb (Hv). Stykker fra Engelsk for Realklassen. Lund 

og Bredsdorffs grammatik. Kindt Jensens' stiløvelser.
4a (RJ), 4b (Kj) og 4 c (Jø). Engelsk III. Stiløvelser.
3 a' (Jø), 3b og 3 c (Rf). Engelsk III.
2 a (RJ), 2 b (Jø), og 2 c (Hv). Engelsk II.
la (W), Ib (RJ) og 1 c (Jø). Engelsk I til ca. nr. 70.

Tysk.
Ills (P). E Wiechert: Der Richter. E. Andersen og E. Gjerlöff: 

Freies Deutschtum stk. 8—12. Østergård: Tyske digte: Schil
ler 1, 5, 8, Uhland 7, Heine 1—5. Ring Hansen og Stærmose: 
Kulturgeschichtliche Lesestücke 13, 19, 23, 24. St. Zweig: Die 
Welt von gestern v. Jef Jefsen s. 7—21, 44—62. Lessing: Minna 
von Barnhelm v. K. Pedersen. Grammatik og stiløvelse efter 
Sigtryggsson og Rossen. E. Holm: Abriss der deutschen' Lite
raturgeschichte, 1 ugl. stil, oversættelse ,pg genfortælling. Eks
amensstoffet repeteret.

II s (P). H. Kleist: Michael Kohlhaas. Fr, Schiller; Maria Stuart -r



Oldtidskundskab.
IH (P). Udv. af Platong skrifter. /Sokrates’ forsvarstale, Kriton, 

Faidon. Den græske' kunsts historie. Klassisk kunst.-
II (P). Herodot: Kong Kroisos. Sofokles: Antigone. Euripides: 

Hippolytos. Bundgaard: Kunsthistorie. Klassisk kunst.
I s og Im (P). Homer: Iliaden v. Østergård I, VI, IX, XVI, XXII, 

XXIV. Homer: Odysseen v. Østergård VI, IX, XXII, XXIII. 
Secher: Mytologi. X .

Historie.
III (Se). Munch IV s. 43—ud. Ilsøe s. 181—ud. Danmark i dag.- Bil-, 

leder. Kilder til Danmarks historie efter 1600 I og IV.
II (FM). Munch: Verdenshistorie III (9. udg.). Kierkegaard og Win

ding: Nordens historie s. 26—127 (3. udg.). Steenberg: Kilder 
til Danmarks historie i 12 årh. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Dan
marks historie i billeder. Speciale: Jyske kirketyper. Tidens 
Stemme.

Is (FM). Munch: Verdenshistorie I—II. (I 10 udg. II 9. udg.). 
Kierkegaard og Winding: Nordens historie s. 1—44. (3. udg.). 
Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder'. Tidens 
Stemme.

Irn (Se). Som Is samt Bundgaard: Billedhefte til Verdenshisto
rien I.

R a ( V) og rb (Jø). Blomberg og Hæstrup: Nordens historie 1864 
1938 s. 1—38, 51—-70,78—86. Kierkegaard, Lomholt — Thomsen 
og Winding: Borger'og samfund s. 10—38, 42—50, 59—63, 67—• 
93, 97—98.

4 a (Se). Ludvig Schmidt: Lærebog II (17. opl.) s. 163—ud.
4 b (FM). Ludvig Schmidt: Lærebog II (17. opl.) s. 153—ud.
4 c (Se). Ludvig Schmidt: Lærebog II (18. opl.) s. 169—ud.
3 a (V). Historie II til s. 162.
3 b (Je). Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II 

s. 1—152.
3 c (FM). Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen II A (18. 

vdd^ ■
2 a (FM), 2 b (V) og 2 c (FM). Ludvig Schmidt: Historie for mel

lemskolen I s. 155—266 (21. udg.).
la (FM), 1 b (Jø) og 1 c (FM). Ludvig Schmidt: Historie for mel

lemskolen I s. 1—154 (21. udg.).

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

geologi.
I m (N). Geologi. Klima- og plantebælter'.
Ra (RJ) og Rb (N). Erhvervsgeografi (4. udg.).
4 a (RJ), 4 b (FM) og 4 c (St). Geografi II -Nordamerika—ud. (10. 

udg.), i ■'
3 a og 3 b (St) og 3 c (RJ). Geografi II Asien, Australien, Nord

amerika.
2 a (RJ), 2 b og 2 c (St.). Geografi I fra Alperne—ud. II Afr ika, 
la (RJ), lb (St) og 1 c (FM). Geografi I Sovjetunionen—Frankrig 

(11. Udg.) - 4 : i V : ' ' ' -W -
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1 a, 1 b, 1 c (W). Fri tegning, barnetegning, farveklip, mønsterteg
ning.

Gymnastik for drenge.
III, II, r, 3 (Je), I og 4 (Kr), 2 (OF, Gr). I vinterhalvåret gymna

stik og basket-ball. I sommerhalvåret fodbold, håndbold, atletik 
(træning til skoleidrætsmærket og gymnasieskolernes lands- 
idrætsstævne). I alt er der i de nævnte klasser taget 8 bronce-, 
3 sølv-, 4 guld, 1 sølv m. emaille- og 4 guld m. email lemærker, 

lab (Kr) og 1c (Gr). I vinterhalvåret gymnastik, i sommerhalvåret 
fodbold, håndbold, atletik, træning til skoleidrætsmærket. 3 bron- 
cemærker.

Gymnastik for piger.
III, II, I, r (F), 4, 3 (B, F), 2 og 1 (F). I vinterhalvåret gymnastik 

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

Håndarbejde.
4 a og 4 c (RJ) og 4 b (F). Bluse og lille korsstingsserviet.
3 a (RJ), 3 b (B) og 3 c (F). Forklæde og vanter.
2 a (Hv), 2b og 2 c (RJ). Friserslag, hæklede grydelapper, 
la (Hv), lb (F) og le (RJ). Sokker, pudevår.

Sløjd.
2 (Je). Færdigheden i brug af høvl udvikles yderligere. Modeller: 

Nodestativ og syskrin.
1 (Je). Af hensyn til elever, der ikke tidligere har haft sløjd, ind

øves savens brug. Modeller: Bordmåtte, kastespil, saveklods, 
adventstage, bil el. traktor og flyvemaskine. Senere på skoleåret 
høvling. Høvlede modeller: Tryllevinge, tændstikmagasin og 
brevholder.

I samtlige klasser indføres arbejdstegninger og arbejdsgang i hefter.

Husgerning.
2 (B). Dels klasse- dels familieundervisning. I. repetition af 1. mel

lems pensum med noget vanskeligere retter. II. syltning. III. på
læg (salater, sylte m. m.). IV. bagning (gærbrød, småkager). 
V. vask, tøjsammenlægning, rulning. Teori: regnskab, nærings
middellære, kostberegning.

1 (B). I begyndelsen af skoleåret drives klasseundervisning, i slut
ningen lidt familieundervisning. I. rengøringsarbejder og vask 
af broget tøj. II. madlavning: 1. vandretter, 2. kartofler og 

'grøntsager, 3. frugtretter, 4. mælkeretter, 5. æggeretter, 6. en
kelte kød- og fiskeretter, 7. lidt bagning. Teori: regnskab, næ- 
ringsmiddellære og lidt ernæringslære.

Sang.
Ill, IT, I, r, 4 ab piger (R), 4 c piger, 3 ac, 1c (Je), 2 c, lab (Gr), 

3 b, 2 ab (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



'Studentereksamen
Dansk.

Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur.
I'(8. udg.) s. 18—21, 109—10, 176—81, 243—44, 284—87, 352—55. 
11(5. udg.) s. 59—63, 96—110, 140—46, 171—73, 185—204, 215—23, 
231—35,- 328—34.
HI (6. udg.): s.? 18—21, 39—41, 113—16, 221—29,: 307—08, 323—24. 
Værker: Erasmu^ Ved Vejen. Anna?'Sophie Hedvig.

Eng-elsk.
Cæsar HI. Østerberg 27—29, 35—38, 45—52, 59—62, 88—91, 115—20. 
Dickens 74,16—81,09, 88—95, 103—14.
Contemporary Reader 39—53, 74—80, 169—78, 206—10.

Tysk.
Maria Stuart I 2 og HI. Minna v. Barnhelm V.
Tyske digte I 2. II 1, 3. 4, 8, 11—14, 16—18, 24, 26. Ill 1. VI 7. 
VII 1.
Freies Deutschtum stk. 10. Kulturg. Lesestiicke stk. 13, 19, 23. 
Die Welt von gestern s. 9—17,24.

Latin.
Cæsar: Bellum Galiicum v. Gertz V 1—37. Ciceros taler v. L. Høeg. 
In Catilinam III, In Verrem IV 1—16, 60—71. Foss, Frisch, Høeg: 
Teksthefte V, Privatliv brev nr. 8. Krarup: Romersk poesi (1. udg.): 
Catul 1. 3, 11, Horats 3, 8, 13, Ovid 4. ■

Oldtidskundskab.
Homer: Iliaden v. V. Ostergaard I; Odysseen v. V. Ostergaard XXI. 
Sofokles: Antigone? y. Niels Møller. Herodot: 1. bog Kong .Kroisos 
v. Falkenstjérne—Thomsen kap. 26—72, , 75—91. Platons skrifter 
v. Foss og Krarup: ; Apologien, Kriton. ? Bundgaard: Den græske 
kunsts historie : Den kretisk-mykenske tid, ? Delfi og 01 ympia, Akro
polis,. teatret, Kleobis, Kore 674, Vognstyreren,? Myron: Diskoska
steren, Polykleitos: Doryforos, »Ludovisitronen«, Lysippos: Skrabe
ren, Praxiteles: Hermes og Dionysosbarnet, Sofokles, Laokoon- 
gruppen.

Historie.
De angelsaxiske stater til 1939. Verdenshistorie 1871—1939. Norden 
1660—1848. Danmark 1848—1939. Kilder til Danmarks historie efter 
1660 1 s. 5—1'4, 19—24, IV s. 72—85. Andrup, Ilsøe og Nørhmd: 
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Klima- og plantebælter. P. 'Andersen og M. Vahl: Geologi med und
tagelse af s. 69—80. : .

Matematik.
Jakob Jensen: Matematik for det sproglige gymnasium s. 30—ud.

Realeksamen
Dansk. ■

R a. Holberg: Jeppe på B jerget. 1. P. Jacobsen: Mogens. Hansen og. 
Heltoft: Læsebog V (4. opl.) s. 15—19, 78—80, 102—08, 157—62, 
175—81, 182—86, 212—22, 236—47, 248—60, 273—81.
Kb. Holberg: Jeppe på Bjerget. Oehlenschläger: Hakon Jarl. Han
sen og Heltoft: Dansk læsebog V (2. opl.) s. 9—14, 75—78, 94—100, 
100—06, 155—60, 173—185, 212—22, 236—47.

Engelsk.
Ra. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen stk. 
1, 2, 5—9, 11. 13 inch
Rb. Samme: stk. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15.

Tysk.
R a. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV (3. opl.) stk. 
2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21. 23. 34.
Rb. Samme: stk. 2—4, 8, 10—13, 15, 17, 20, 27, 30, 34, 38—39 incl.

Fransk.
R a. Jespersen og Stigaard: Fransk læsebog for begyndere s. 67—86, 
87—102, 107—11, 113—20. '
Rb: Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog s. 49—60, 63— 

76,81—86,96—108. ’

Historie.
R a. Kierkegaard, Lomholt—Thomsen og Winding: Samfundslære for 
realklassen (1948) s. 10—38, 42—50, 59—63, 69—89. Blomberg og 
Hæstrup: Nordens historie 1864—1938, s. 5—38, 51—70.
Rb. Samfundslære s. 10—38, 42—50, 59—63, 94—98. Nordens histo
rie s. 5—77.

Geografi.
Rab, Johs. Reumeit: Erhvervsgeografi s. 8—ud. '

Naturhistorie.
R ab. Jørgensen og Andersen: Biologi for realklassen s. 1—109 med 
undtagelse af systemer.

Naturlære.
R a. Sundorph: Fysik for realklassen II og IH med undtagelse af 
Tillæg. '
Rb. Sundorph: Fysik for realklassen TI s. 1—37. Hf,



Regning cg matematik.
4 a. Friis—Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri 
(8. opl.) s. 81—ud. Jessen og Smith: Aritmetik III (12. udg.) und
tagen s. 18—25.
4 b. Geometri (6. opl.) s. 79—100. Aritmetik II (12. opl.) s. 14—16, 
III (12. opl.) s. 1—3, 4—11, 13—18, 25—29.
4 c. Geometri (8. udg.) s. 76—ud. Aritmetik III (12. udg.) und
tagen s. 18—25.

Skolens elevtal
er pr. 1. maj 406; fordelingen i de enkelte klasser er:

fra Thisted andre i alt
kommune kommuner

His te. 1 5
Ilim 3 4 7
lis 6 4 10
lim 4 9 13
Is 8 ' 9 17
Im 11 z/5' 16
ra 12 .7 19
rb 13 10 23
4a 16 11 . 27
4b 16 7 23
4c ■ ■ 17 // 6 ' ;/v ■ 23 '
3a 14 ■ 7 21
3b 13 7 20
3c 17 7 24
2a 17 9 26
2b 13 10 23.
2c 1,7 9 26
la 17 , 10 27
Ib 16 12 28
1c • 22 6 28

i alt 256 150 406

Elevernes sundhedstilstand
Skolelægens undersøgelse af samtlige elever i; skolen har fra i år 

fundet sted i det nyindrettede, udmærkede lokale på gymnasiet, hvor
ved afbrydelsen i skolens undervisning gøres så lille som mulig..Sam
tidig har ændringen medført, at skolelægen arbejder på skolen en 
gang ugentlig i hele skoleåret, hvorved samarbejdet mellem skole 
og skolelæge lettes og uddybes.

Ved undersøgelsen af eleverne fandtes sundhedstilstanden blandt 
disse alt i alt god.

Ved tuberkuloseundersøgelsen af eleverne i til- og afgangsklas
serne og af skolens samlede personale fandtes ingen tilfælde af 
tuberkuløs sygdom./
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Lektor Torben Refn (Rf): dansk Is, engelsk Ills, Ils, 
r a, 3 b, 3 c ..............   28 —'

Rektor Gunner Rosholm (R): fransk III, Is, r b, sang III,
II, I, r, 4 ..................................................... . ...........:.......  20 --

Adjunkt H. Seedorff (Se): dansk 4a, latin Ils, Is, 4c,
historie III, Im, 4 a, 4 c ................................................ 28 —-

Lærer P. Skov (Sk): tysk 4 b, 3 a,, naturhistoi-ie rb, 4 a,
4 b, 4 c, 3 a, 3 b, 3 c, 2 c, tegning 4 a, 4 b, 4 c, 3 a, 3 c,
2 a, 2b, 2c ....... 32 —

Overlærer Louise Steensgaard (St): dansk 2 c, 1 c, geo
grafi 4 a, 4 c, 3 b, 2 b, 2 c, 1 b, skrivning 4 a, 3 c, 2 b 27 —

Den 1. august 1952 udnævntes adjunkt H. P. Krogh til lektor.
Den 1. august 1952 udnævntes cand. mag. Boy Lauge Sørensen til - 

adjunkt på prøve' ved Thisted Gymnasium; den 1. januar 1953 an
sattes han som timelærer ved Birkerød Statsskole. Hans timer blev 
i januar, og februar varetaget- af kolleger og blev for størstedelens 
vedkommende overtaget fra 1. marts 1953 af timelærerinde cand. 
polyt. Else Helsing.

Fra august til oktober vikarierede fru Lyhnei et embede m.ed 
pigegymnastik som hovedfag; vikariatet blev 1. oktober overtaget af 
gymnastik- og håndgerningslærerinde Else Frandsen, som vikarierede 
til 1. maj. Timerne blev'for resten af skoleåret overtaget af fru 
Dyrmann Christensen.

Under lærer Vulfsberg Andersens sygdom i august'vikarierede, stu
dent Bente Møller. Fra september blev vikariatet overtaget af stu
dent Evald Holm Jensen.

Under lektor Kjærs orlov fra 15. februar- til sommerferien blev 
hans timer- overtaget af cand. mag Reinh. Jensen.

Den 1. marts forflyttedes lærer S. Vuifsbefg Andersen til Havnsø. 
Skolen skylder lærer Vulfsberg Andersen stor tak for- hans arbejde 
i undervisning og med de øvrige hverv, han har røgtet ved skolen.

Under- lektor Refns sygdom i februar blev hans timer fra 19. 'fe
bruar.læst af cand. mag Inge Humlum, som efter 1, marts, overtog ' 
hovedparten af lærer Vulfsberg Andersens timer.

I forårssemesteret har frk. Helsing gennemgået kursus i praktisk 
undervisningsfærdighed i fysik her ved skolen med adj. Elming som 
vejleder og i matematik ved Nykøbing Mors, kommunale Gymnasium 
med rektor Brudsig og lærer Rask Thomsen som vejledere.

Skriftlig inspektion besørges af viceirispektør A. ■ C. Frederiksen, 
der . er rektors stedfortræder. . Ydre inspektion besørgedes til: 1. 
marts af lektor Krogh, derefter af lærer H. E. Jensen, indre inspek- , 
tion til -1. marts af lærer Vulfsberg Andersen, derefter af lektor- 
Krogh. Tilsynet med lærebogsamlingen havde indtil 1. marts lærer 
Vulfsberg Andersen, derefter adjunkt Orla Pedersen. Lektor Kjær
er bibliotekar og, adjunkt Elming er rektors. sekretær. Lærer Skov : 
og adjunkt Nielsen har tilsyn med naturhistorisk samling, adjunkt 
Elming med gymnasiets fysiksamling og adjunkt Lindskog- med 
mellemskolens fysiksamling.
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15. september. Månedslov.
17. —19. september havde skolen besøg af Colonel Young, som dels 

overtog enkelte timer, dels holdt foredrag ved en kammeratskabs
aften på skolen.

20. september deltog skolen i gymnasieskolernes landsatletikstævne 
i region IX i Randers og placerede sig som nr. 3.

25. september. III g aflægger under ledelse af lektor Kjær besøg 
på Thisted Bibliotek.

9. oktober. Besøg af Mr. Chateau.
12. oktober: Professor Grann, Oslo, taler for hele skolen om »Gud 

i naturen«.
14. oktober. Sportskampe i Nykøbing mod Nykøbing Gymnasium. 

I langbold for piger vandt Nykøbing med 41—34, i fodbold vandt 
Thisted- 2—0.

20. —26. oktober. Efterårsferie.
3. november. Møde på skolen for forældre til elever i 1. mellem.
15. november. Besøg af lektor Borup Jensen.
15. —19. november. II g og realklasserne på studierejse til Køben

havn under ledelse af lektor, frk. Hvid, lektor Refn, lærerinde, frk. 
Beck og lærer Arne Grøn.

17. december. R a af lægger besøg på Thisted Elværk . under le- 
delse af lærer O. Frederiksen.

19. december. Rb aflægger besøg på Thisted Elværk under le
delse af adjunkt Lindskog.

22. december—3. januar. Juleferie.
5. januar. Rektor udtaler ved morgensang mindeord om dronning 

Alexandrine.
30. , 31. januar og 1. februar. Skolekomedie og bal. Der opførtes 

Heibergs Aprilsnarrene,, iscenesat af lektor Kjær og adj. Elming.
19. —20. februar;»Besøg, af . lektor; Rossen.
20. marts. Filmfotograf Egon Braskhøj fra Nationalmuseeet viser 

sine film: Fra hjulplov til mejetærsker og Torskefiskeri på Grøn
land og i tilslutning hertil 4 korte reportagefilm fra århundredets 
første tiår.

25. og 30. marts. Henholdsvis skriftlig og mundtlig optagelses
prøve til 1. mellem. Af 117 tilmeldte optoges 101.

24. marts. Møde for forældre til elever i 4. mellem. Rektor talte 
om de uddannelsesmuligheder, skolen kan byde, og bagefter var del
le jlighed for forældrene til samtale med de enkelte faglærere; ca. 
90 forældre havde givet møde.

24. marts. Basket-ball kamp mod Ålborg Katedralskole, som denne 
vandt 58—16.

9. april. Dagen mindes ved morgensang, og kl. 12 samledes læ
rere og elever om flagstangen i gården; rektor holdt en kort tale, 
og flaget hejsedes på hel stang.

11. —.16. april. Udstilling af nyere fransk kunst (reproduktioner).
18. april. Besøg af lektor Due.
23. april. 1 a og 1 c besøger Thisted Museum under ledelse af ad

junkt Frida Madsen.
28. april- I s besøger Thisted Museum under ledelse af adjunkt 

Frida Madsen.
7. maj. Skriftlig eksamen begynder.
16. maj. Besøg af lektor Due i anledning af, at frk. Helsing aflæg

ger prøve i praktisk undervisningsfærdighed.
18. maj. lig på historisk og geologisk ekskursion til Mors'Under 

ledelse af adj. Frida Madsen og adj. Nielsen.
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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 udover en uge, forlanges 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.

1.5 . 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 skal 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 for.

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

17. Flytning skal, straks anmeldes til rektor.
18. Skriftlige anmodninger og meddelelser til rektor afleveres på 

kontoret i første frikvarter.

Til hjælp ved ordenens opretholdelse på trapper og gange, ved 
fester på skolen o. lign, vælges hvertår 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.

I indeværende skoleår har følgende fungeret som præfekter: Erik
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Skolepenge
For elever, hvis forældre bor i Thisted kommune, er undervis

ningen gratis i alle skolens afdelinger. For alle andre betales i mel
lemskolen 21,60 kr. om måneden, i realklassen og gymnasiet 24,00 kr. 
om måneden i de 10 måneder’ september—juni; 1 juli—august betales 
ingen skolepenge. Udmeldes en elev i løbet .af skoleåret, betales der 
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.


