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GAMMEL
HELLERUP GYMNASIUM

GAMMEL
HELLERUP GYMNASIUM
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET
1955—56

Rektor træffes daglig 9-10 (undtagen lørdag).
Telefon: HE 758.

Skolenævn og forældremøder.
I skolenævnet er forældrene repræsenteret af fabrikant
Chr. Balsløw, læge Ib Gyntelberg, statsadvokat K. Kirchheiner og vicetoldinspektør V. Pirchert.
Lærerkollegiet er repræsenteret af lektor Nielsen og
lektør Røvik, og rektor er nævnets formand.
Et klasseforældremøde for 1. mellem fandt sted den 16.
november. Her valgtes fru ekspeditionssekretær Dahlgaard
og kaptajn A. Eifer til klasserepræsentanter for henholds
vis la og Ib.
Efter skolenævnets enstemmige indstilling har under
visningsministeriet bifaldet, at der intet stort forældre
møde afholdtes i indeværende skoleår, men til gengæld to
til næste år, således at det første får som opgave at foreslå
kandidater til skolenævnsvalget, og det andet afhol
des, når skolen og den nye forældrekreds har lært hinan
den nærmere at kende.

Studenter og realister 1955.
Ns. Hans Georg Andersen (14,02 mg), Henrik Andresen
(13,42 mg¿-), Hans Carl Fehrmann (13,07 mg-H), Carl
Goosmann (12,54 g+), Flemming Jerk (13,05 mg-¿~), Jens
Anker Jørgensen (13,35 mg4-), Hans Krarup (13,80 mg),
Hans Tage Lund (13,96 mg), Preben Nyholm (13,41 mg4-),
Henrik Staffeldt (12,76 g+).

Mn. Toke Frederiksen (13,79 mg), Falk N. Hansen (13,39
mg4~), John Hansen (12,96 g+), Holger Hedemann (13,97
mg), Torben Hedvard (12,84 g+), Ulrik Koed (12,84 g+),
Sven Erik Larsen (13,16 mgH-), Henning Lund (12,57 g+),
Anders Meyling (14,06 mg), Peer Mylov (14,23 mg+), Carl
Neergaard (13,28 mg-P), Jørn Palbøll (14,27 mg+), Finn
Petersen (12,48 g+), Ole Weiss Poulsen (13,76 mg), Bent
Vabø (14,23 mg+), Ib Valeur (13,41 rng-4-).
R. Erik Bock (13,88 mg), Finn Døygaard (14,42 mg+),
Hans Edelvang (14,03 mg), Hans Fonnesbech-Frandsen
(13,71 mg), Ebbe Frørup (12,66 g+), Claus Hallund (13,42
mg-H), Jens-Jørgen Hansen (12,66 g+), Kurt Hansen (12,35
g+), Richard Larsen (14,30 mg+), Kjeld Lundbergh (13,07
mg4-), Hans-Jørgen Meyer (12,00 g), Torsten W. Nielsen
(12,54 g+), John Bøj Betersen (11,88 g), Jens Ulrik Piper
(14,05 mg), Thorbjørn Primberg (13,47 mgH-), Otto Raben
(12,52 g+), Per Rasmussen (13,49 mgH-), Jan Rohweder
(13,05 mg-4), Flemming Schøller (13,58 mg4-), Jørgen
Skovmose (13,40 mg4-), Peter Steuch (13,44 mg4-), Ole Sø
rensen (13,29 mg-F), Johan Ulrich (12,92 g+), Hans Jakob
Westh (12,99 g+), Søren Vilner (13,66 mg4-).
„De Gamle Drenge“.
For at holde forbindelsen med skolens udgåede elever
vedlige blev »Samfundet af Gamle Drenge fra Gammel
Hellerup Gymnasium« oprettet i 1919.
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»Gamle Drenges Råd« består for tiden af civilingeniør
Erik Holm, civilingeniør Ove Holm, statsadvokat Knud
Kirchheiner, skuespiller Freddy Koch, lektor Sven Mejlbo
og skibsmægler Alfred Møller, med sidstnævnte som for
mand (Aurehøjvej 5, HE 2698). Endvidere har »Gamle
Drenge« sin egen afdeling i New York, og adressen er:
Anders P. Larson, Esq., A. P. Larson Company, Inc.,
29, Broadway, New York 6.
Lærerkollegiet.
(Årstallet er ansættelsesåret her ved skolen).
Biem, C. E. (1930), cand. mag., lektor.
Bohn, E. (1936), cand. mag., lektor.
Elbirk, Henning (1934), cand. mag., lektor.
Eriksen, J. K. (1943), cand. mag., rektor.
Hansen, H. Kirkeby (1922), cand. mag., lektor.
Holst, K. (1955), cand. mag., årsvikar.
Jefsen, J. (1943), cand. mag., lektor.
Jensen, J. Schmitt (1955), stud, mag., årsvikar.
Jensen-S torch, O. (1936), cand. mag., lektor.
Karkov, A. (1955), cand. mag., lektor.
Kirk, Viggo (1953), cand. mag., adjunkt.
Kruchow, H. (1950), cand. mag., lektor.
Larsen, Martin (1938), cand. mag., lektor.
Lorensen, J. Lundgaard (1945), cand. mag., adjunkt.
Mejlbo, S. (1932), cand. mag., lektor.
Meyer-Heiselberg, R. (1955), cand. mag., adjunkt.
Mortensen, J. (1933), cand. mag., lektor.
Nielsen, Thv. (1935), mag. art., lektor.
Norrild, Tage (1944), kunstmaler.
Nyholm, V. (1929), cand. mag., lektor.
Rasmussen, H. W. (1949), cand. mag., adjunkt.
Roikjer, F. (1934), cand. mag., lektor.
Røvik, F. (1928), cand. mag., lektor.
Lektor Røvik er regnskabsfører og skriftlig inspektor
samt rektors sekretær. Lektor Biem er indvendig inspek
tor, og lektor Mejlbo har inspektion på legepladsen. Lek
tor Nyholm er bibliotekar og boginspektor, og lektor
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Karkov og lektor Biem har ført tilsyn med den fysisk
kemiske samling og naturhistoriesamlingen.
Lektor Roikjer har også i år nedsat timetal af hensyn
til arbejdet som formand for Statsskolernes Lærerfor
ening.
Undervisningsministeriet agter til sin tid at indstille
lektor Roikjer til kgl. udnævnelse som rektor for Virum
Statsskole, antagelig fra den 1. august 1957 at regne. I ti
den indtil da ønsker ministeriet, at den kommende rektor
skal deltage i forberedelserne til gymnasiets oprettelse,
herunder skolens forsyning med inventar og samlinger.
Formentlig bevarer rektor Roikjer nogle timer her i det
kommende skoleår; derfor tager vi ikke afsked nu, men vi
ønsker hjertelig til lykke og takker for de mange virksom
me år i vort kollegium.
Efter undervisningsinspektørens forslag har hendes ma
jestæt dronningen bifaldet, at lektor Jefsen udses til at
varetage undervisningen af tronfølgeren, hendes kongelige
højhed prinsesse Margrethe i faget tysk fra begyndelsen af
det kommende skoleår. Vi ønsker lektor Jefsen til lykke
med dette ærefulde hverv.
o

Arets arbejde.
Religion.
Ved skemalægningen regnes der med, at konfirmand
forberedelsen finder sted i 3. mellem (og eventuelt lidt
ind i 4. mellem). Konfirmandrejser forudsættes henlagt til
påskeferien og efterårsferien (+ 2 dage).
1 a (Nielsen) og 1 b (Meyer-Heiselberg). Udvalgte stykker
fra 1. Mosebog til 2. Kongernes Bog, efter Lehmanns Bi
belbog. Salmegennemgang.
2 a (Nielsen). Gennemgang af GI. Testamente afsluttet
(Lehmanns Bibelbog). Påbegyndt gennemgang af Jesu liv
og lære (Ny Testamente).
2 b (Meyer-Heiselberg). Med Mathæus evangeliet som
udgangspunkt er udarbejdet arbejdshæfter omfattende re
ligiøse, kultur- og kunsthistoriske og kirkelige emner.
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3 a (Nielsen). Efter Ny Testamente afsluttet gennemgang
af Jesu liv og lære. Læst en del af Apostlenes Gerninger.
3 b (Meyer-Heiselberg). Apostlenes Gerninger. Med
ikke-præstegængere er i vinterhalvåret læst afsnit af Bou
quet: Dagligt liv på Jesu tid.
4 a og 4 b (Nielsen). Tolderlund-Hansen: Den danske
Folkekirke i Nutiden.
I ns (Meyer-Heiselberg). Med Søren Holm: Religionerne
og Mosbech og Berthelsen: Ny Testamentes Tilblivelses
historie som grundbøger er behandlet: Primitiv, ægyp
tisk, babylonsk, persisk, mosaisk, græsk og hellenistisk re
ligion. Islam. Markus evangeliet (Synopsis).
I mn A (Nielsen). Primitiv og arabisk religion. Den æld
ste katolske kirke.
I mn B (Meyer-Heiselberg). Som I ns.
II ns (Meyer-Heiselberg). Oldkirken og den katolske kir
ke til reformationen behandlet efter Bay og Busch: Den
romersk-katolske kirke.
II mn (Nielsen). Luther. Kirken i nyere tid. Kristusbilledet gennem tiderne. Påbegyndt gennemgang af Markusevangeliet.
III ns (Nielsen). Kirkelige retninger. Indiske religioner.
Søren Kierkegaard. Kristusbilledet gennem tiderne.
III mn (Meyer-Heiselberg). Holm og Jensenius: Søren
Kierkegaard. Tolderlund-Hansen: Den danske folkekirke.
(Kirkelige retninger og en dansk højmesse).
Dansk.

1 a (Elbirk) og 1 b (Kirkeby Hansen). Jørgensen og Malte
sen: Mellemskolens læsebog I. — Jensen og Noesgaard:
Øvelsesstykker, 1-29.
2 a (Larsen) og 2 b (Elbirk). Jørgensen og Maltesen: Mel
lemskolens læsebog II. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstyk
ker, 30-58.
3 a (Lorensen) og 3 b (Kirkeby Hansen). Blicher: Røver
stuen. Jørgensen og Maltesen: Mellemskolens læsebog III.
Folke Roikjer: Svensk Læsning, ca. 25 sider. Jensen og
Noesgaard: Øvelsesstykker.
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4 a (Mortensen) og 4 b (Elbirk). Holberg: Jeppe på Bjer
get. Goldschmidt: Maser. Jørgensen og Maltesen: Mellem
skolens Læsebog III. Svensk efter Folke Roikjer: Svensk
Læsning. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker.
Til eksamen opgives: Jeppe på Bjerget, Maser og des
uden:
4 a: Læsebogen: s. 60-70, 89-103, 119-127, 151-159, 207216, 229-245, 319-324, 327-330, 394-407, 413-417.
Svensk: s. 16-23, 71-74, 75-79, 83-87, 88-92.
4 b: Læsebogen: s. 65-68, 89-103, 119-127, 183-191, 201216, 229-245, 255-259, 298-304 ø, 319-324, 327-330, 401-407.
Svensk: s. 16-23, 55-67ø, 75-79, 83n-87.
R (Elbirk). Den politiske Kandestøber, En Landsby degns
Dagbog. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Realkl.,
5. opl., s. 10-19, 26-29, 78-80, 90m-94, 102-108, 175-181,
196-200, 273-281, 310-328.
I ns (Larsen). Litteratur efter Falkenstjerne I og Aksel
K. Jørgensens litteraturhistorie (fra Holberg til Grundt
vig). Holberg: Erasmus Montanus. Oehlenschläger: Set.
Hansaften-Spil. Buchreitz og Lindgaard: Dansk gramma
tik §§ 1-112.
Svensk: 30 sider efter Agerskov, Nørregård og Roikjer:
Svensk læsebog.
1 mn A (Roikjer). Litteratur efter Falkenstjerne I og
Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie (forfra til Ewald).
Holberg: Erasmus Montanus, Andersen-Nexø: Et lille kræ.
Buchreitz og Lindgaard: Dansk grammatik §§ 1-112.
Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer.
1 mn B (Elbirk). Erasmus Montanus. En folkefjende. Et
lille kræ. Litteratur efter Falkenstjerne I og Aksel K. Jør
gensens litteraturhistorie (forfra til Ewald). Buchreitz og
Lindgaard: Dansk grammatik §§ 1-105.
Svensk: 30 sider efter Agerskov, Nørregård og Roikjer:
Svensk læsebog.
II ns (Lorensen). Litteraturhistorie efter Aksel K. Jør
gensen (fra det 18. århundredes anden halvdel til Henrik
Hertz). Litteraturprøver efter Falkenstjerne I og II. Ho
vedværker: Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil, Bli-
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cher: En Landsbydegns Dagbog. Modersmålskundskab ef
ter E. Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet (§§
36-88).
Svensk: 35 sider efter Agerskov, Nørregård og Roikjer:
Svensk Læsebog.
II mn (Larsen). En Landsbydegns Dagbog. En Sjæl efter
Døden. Falkenstjerne II og Aksel K. Jørgensens litteratur
historie fra Grundtvig til ca. 1870. Grammatik efter Ottar
Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet §§ 36-100, 106
-111.
Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk
læsebog.
Ill ns (Roikjer). Mogens. Ved Vejen. Vildanden. Ordet.
Falkenstjerne III. Aksel K. Jørgensens litteraturhistorie.
Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet §§ 89-113.
Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk
læsebog. Norsk efter Håkon Odd Christiansen og Folke
Roikjer: Norsk læsning for gymnasiet.
Til eksamen opgives:
Hovedværker: Erasmus Montanus. En Landsbydegns
Dagbog. Ved Vejen. Litteraturprøver efter Falkenstjerne
og Borup Jensen I (7. udg.): 24-26,31-36,98-100,105-107,
121-123, 161-1640, 176-180, 202n-206, 224, 226-228ø, 239240, 251-252, 259-261, 271, 276, 284-288, 312-315, 352n-355,
373-375. II (6. udg.): 2, 5ø-5m, 20n-21, 40n-41, 61-66, 123ø123m, 134-136, 139-140, 150-153, 165,166, 184-185, 242-247.
III (6. udg.): 1-10, 18-21, 37-39, 39-41, 44, 74-78, 118-121,
114n-115ø, 115n-116ø, 125-130, 135-137, 221-229ø, 233-234,
242. Litteraturhistorie efter Aksel K. Jørgensen. Ottar Jen
sen: Dansk grammatik for gymnasiet. Svensk efter Ager
skov, Nørregård og Roikjer: 10-11, 31-33, 42-44, 92-98,
104-105, 108, 120n-122ø, 124-127, 133-136, 160-162, 173176m, 177, 179-180, 189-193n, 194n-197. Norsk efter Håkon
Odd Christiansen og Folke Roikjer: 7-9, 11, 21-22, 48-49,
52, 84n-86, 89, 95-96.
III mn (Mortensen). Mogens. Ved Vejen. Vildanden. Or
det. Falkenstjerne II og III. Aksel K. Jørgensens litteratur
historie. Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet.
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Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk
læsebog. Norsk efter Håkon Odd Christiansen og Folke
Roikjer: Norsk læsning for gymnasiet.
Til eksamen opgives:
Samme hovedværker som III s. Falkenstjerne og Borup
Jensen: Håndbog i dansk litteratur 5. udg. I s. 24-26, 94-96,
97-100, 108-110, 156-159, 172-175, 194-198, 214-216m, 218220ø, 234-235, 243-246, 251-253, 276-278, 289-291, 309-314,
343-345, 375-376m. Desuden Atlekvadet i Martin Larsens
oversættelse.
II s. 2, 4n, 5ø, 6-7, 14-15, 37, 55-59, 115, 126-128, 140-144,
171-173, 174-178, 231-235, 282-283, 290ø-291, 303ø-307.
III s. 1-10, 39-42, 44, 74-78, 233-237, 308-311, 323-324.
Desuden I. P. Jacobsen: Udvalgte noveller ved Georg Chri
stensen: Pesten i Bergamo.
Norskpensum som III s.
Svensk (samme læsebog som III s): 13, 20-23, 31-33, 5152, 57-60, 80-82, 92-98, 104-105, 106m-108ø, 120-122, 124127, 132-133, 136-142.
Engelsk.

1 a (Mejlbo) og 1 b (Mortensen). Ring Hansen og Mouridsen: English of Today I.
2 a (Kirkeby Hansen) og 2 b (Mortensen). Ring Hansen
og Mouridsen: English of Today II.
3 a (Larsen) og 3 b (Mortensen). Friis Hansen og Chr
Nielsen: Engelsk for Mellemskolen III, med øvelser.
4 a (Larsen) og 4 b (Lorensen). Friis Hansen og Chr. Niel
sen: Engelsk for Mellemskolen IV, med øvelser.
Til eksamen opgives:
4 a: Stk. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18 (pag. 40-43,
46-50), 19, 20, 21, 26, 27.
4 b: Stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27.
R (Lorensen). Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for
Realklassen. Til eksamen opgives: Stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 12. Ugentlige stile og stiløvelser efter Kindt-Jensen:
Engelske stiløvelser og H. Egekvist og H. Helweg-Møller:
Halvtreds engelske realeksamensopgaver.
I ns (Lorensen). Rosenmeier: A Modern English Omni-
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bus (2. udg.) pag. 5-18, 19-66, 67-93, 121-168. Stigaard:
Dickens Reader pag. 50-95.
Ehlern-Møller, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary
Reader (2. udg.) pag. 16-29. Kindt-Jensen: Engelske stil
øvelser. Herløv: Engelsk grammatik. Ugentlige stile (over
sættelser og enkelte genfortællinger).
I mn A (Lorensen) og I mn B (Kirk). Rosenmeier: A Mo
dern English Omnibus.
II ns (Mortensen). Dele af Rosenmeier og Ehlern-Møller:
A Contemporary Reader. Digte efter Østerberg: English
Poems. Sheriff: Journey’s End. Somerset Maugham:
Ashenden (selvstændigt værk). Kindt-Jensen: Engelske
Stiløvelser for Gymnasiets højere Klasser. Herløv: En
gelsk Grammatik.
II mn (Lorensen). Ring Hansen og Mouridsen: On Eng
land.
III ns (Larsen). Østerberg: English Poems, Bredsdorff:
Modern English Poems. Shakespeare: The Merchant of
Venice. Thackeray: Rebecca Sharp and the Crawleys.
Bruun, Rathsach og Østerberg: English Essays I. Gals
worthy: Loyalties. Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser for
Gymnasiets højere klasser. Herløv: Engelsk Grammatik.
Til eksamen opgives:
The Merchant of Venice IV.
Østerberg: English Poems 3-5, 23, 59-60, 73-75, 77, 92-97,
121-125, 130-132.
Modern English Poems (Bredsdorff) 9-11, 18-20, 26-27,
34-38.
A Contemporary Reader 100-106, 128-134, 188-200, 223230, 230-235.
English Essays (II 1950) 12-20, 29-36, 45-48, 68-71.
Rebecca Sharp and the Crawleys 31-57.
Tysk.

2 a (Jefsen) og 2 b (Mejlbo). C. Gad: Tysk Begynderbog
(4. udg.), stk. 1-70.
3 a (Nielsen) og 3 b (Bohn). C. Gad: Tysk Begynderbog,
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stk. 65 ud, og C. Gad: Tysk Læsebog for Mellemskolen I,
s. 3-16, 22-32, 38-55, 58-69 4- alle digte.
4 a (Mejlbo). C. Gad: Tysk Læsebog II, s. 7-28, 38-42,
44-47, (52-54), 58-66, (66-70), (82-86).
4 b (Mortensen). C. Gad: Tysk Læsebog II, s. 7-28, 38-42,
44-47, 52-54, (54-58), 58-66, (66-70, 71-77, 86-94).
R (Mejlbo). C. Gad: Tyske Læsestykker for Realklassen
og tilsvarende Undervisningstrin, s. 7-36, 37-75, 100-120.
Til eksamen opgives: s. 7-17, 20-36, 37-75.
I ns (Jefsen). Thomas Mann: Buddenbrooks (ved Wink
ler). Storm: Der Schimmelreiter. Ring Hansen und Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke 10, 11, 17, 19, 20,
26, 27. — Begyndt på Fontane: Unterm Birnbaum. Gad og
Moe: Tyske stiløvelser, stk. 1-35. Gad: Tysk grammatik.
Oversættelses- og genfortællingsstile.
II ns (Bohn). Branner og Stærmose: Deutsche Klassiker.
Winkelmann, Laokoon og Nathan. Schiller: Maria Stuart.
Ring Hansen und Stærmose: Kulturgeschichtliche Lese
stücke 11, 12, 13, 17. Hertig og Kryger Kristensen: Deut
sche Poesie s. 12-29 med enkelte overspringelser samt digte
af Goethe og Schiller. Fontane: Unterm Birnbaum. Litte
raturhistorie efter Deutsche Klassiker. Gad og Moes stil
øvelser. Gads grammatik.
III ns (Bohn). Deutsche Klassiker (1. udg.), s. 111-130.
Goethe: Faust I (Hendriksen). Sigtryggsson: Deutsche Kul
tur- und Charakterbilder (6. Ausgabe), stk. 10 og 11. Ste
fan Zweig: Die Welt von Gestern. Hertig og Kryger Kri
stensen: Digte af Goethe og Schiller. Gad og Moe: Tyske
stiløvelser. Gad: Tysk grammatik. Litteraturhistorie efter
Deutsche Klassiker. Studentereksamensstile og referat
stile.
Til eksamen opgives:
Maria Stuart II 3-9, III.
Faust (Hendriksen), 243-601, 1178-1237, 1635-1711, 28653024, 3073-3148, 3414-3468.
Deutsche Poesie (Hertig og Kryger Kristensen) I 2, II 1,
III 5, V 3, 5, 16, 25, VI 1, 2, 3.
Deutsche Klassiker, 69-75, 111-112 (1. udgave).
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Zweig: Die Welt von Gestern, s. 7-13, 17-21.
Deutsche Kultur- und Charakterbilder: Schiller und die
Hilfe aus Dänemark.
Fransk.

I ns og I mn A (Kruchow) og J mn B (Schmitt Jensen).
Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog. Sten og
Hyllested: Fransk grammatik for gymnasiet.
II ns og II mn (Kruchow). Svanholt: Franske tekster.
Svanholt og Troensegaard: Textes français. Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik for gymnasiet. Marcel Pagnol: To
paze.
Ill ns og III mn (Kruchow). Svanholt og Troensegaard:
Textes français. Tage Brüel: Moderne franske skribenter
IV (Historikere II). Duhamel: Le notaire du Havre. Erckmann-Chatrian: Histoire d’un Conscrit de 1813 (V. u. K.).
Daudet: Lettres de mon moulin. Sten og Hyllested: Fransk
grammatik for gymnasiet.
Latin.

4 a og 4 b (Jefsen). Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog
(ny udg. V. Strehle), stk. 1-68, cap. I-XXXIII.
Til eksamen opgives: Cap. I-XXXHI.
I ns (Jefsen). L. Høeg: Caesar og andre forfattere:
Bell. Gall. I, III, IV. Vald. Nielsen: Latinsk grammatik.
II ns (Jefsen). L. Høeg: Caesar og andre forfattere: Bell.
Gall., V, 1-24. Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk Læse
bog: pro Sex. Roscio, in Catilinam I, Sallust: Catilina
31-32, begyndt på in Catilinam III. Vald. Nielsen: Latinsk
grammatik: syntaks.
III ns (Jefsen). L. Løeg: Ciceros taler: in Catilinam I,
HI. L. Høeg: Caesar og andre forfattere: Ciceros breve.
Vald. Nielsen: Latinsk grammatik.
Til eksamen opgives: Caesar Bell. Gall. V 1-53, Cicero
pro Sex. Roscio 1-25, in Catilinam III, Ciceros breve 1,
2, 7, 8, 13, 14.
Oldtidskundskab.

I ns og I mn A (Jefsen). Iliaden I, VI, XVIII, 1-148, XXII,

13

131-515, XXIV, 448-804. Mytologi og sagn efter Holten
Bechtolsheim. Bundgaard: Den græske kunsts historie.
I mn B (Meyer-Heiselberg). Iliaden (Wilster v. Krage
lund) I, II, 200-280, 335-395, 484-493. III, 15-75, 149-243,
330-ud. VI, 1-529. VIII, 1-76. IX, XI, 618-ud. XII, 378-ud.
XIV, 153-439. XVI, 1-167, 712-ud. XVIII, 1-238, 468-ud.
XXII, 248-ud.
II ns (Meyer-Heiselberg). Aischylos: Agamemnon (Klas
sikerforeningens udg.). Ved kursorisk læsning og ved elev
foredrag: Aischylos: Sonofret, Eumeniderne, Perserne.
Sofokles: Elektra, Kong Oidipus. Euripides: Medeia. Ari
stófanes: Acharnerne. Ved radioopførelse Euripides:
Hippolytos. Ved glyptotekopførelse Euripides: Hekabe.
Græske historikere, pag. 9-27, 29-33, 44-84. Kursorisk:
Herodot: Ægypten.
II mn (Meyer-Heiselberg). Med Bundgaard: Den græske
kunsts historie som håndbog er kunsthistorien behandlet
fra kretisk til og med streng stil. Aischylos: Agamemnon.
Sofokles: Antigone. Endvidere ved oplåesning, radioopfø
relse og glyptoteksopførelse: Euripides: Medeia og Hippo
lytos og Hekabe og Aristófanes: Acharnerne. Besøg på
Glyptoteket og Afstøbningssamlingen.
Ill ns (Meyer-Heiselberg). Iliaden III, 1-339. VI, 237-529.
IX, 182-429. Græske historikere, side 46-84. Euripides:
Medeia. Platon: Apologien, Faidon og Menon. Med Bund
gaard: Den græske kunsts historie som håndbog er gen
nemgået fra streng stil til Praxiteles, Demostenesstatuen
og portrætkunst.
Til eksamen opgives:
Iliaden (Wilster v. Kragelund) I, 1-611. II, 188-393. III,
116-339. VI, 313-529.
Græske historikere (2. opl. 46), side 9-27, 46-80.
Platon (Foss og Krarup, 3. udg.): Apologien og Faidon.
Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Kunsthistorie (Bruhn
og Hjortsø): Klassisk kunst nr. 45, 48, 50, 53, 56 a og b,
55, 54, 117, 122, 96, 97, 107, 103, 98, 59, 125, 60, 68, 75,
76, 161.
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III mn (Meyer-Heiselberg). Iliaden 1-339, VI 257-529, IX
182-429. Græske historikere, side 46-80. Euripides: Medeia. Platon: Apologien, Faidon og Kriton. Med Bundgaard: Den græske kunsts historie som håndbog er kunst
historien fra kretisk til klassisk stil gennemgået.
Til eksamen opgives:
Iliade og drama som III ns. Græske historikere (6. opl.
1946), side 11 (Xerxes var------ ) til 21 (så meget------- ),
68-80. Platon (Foss og Krarup) : Apologien og Kriton. Kunst
historie (Bruhn og Hjortsø): Klassisk kunst nr. 24, 27, 34,
41, 80, 48, 53, 55, 117, 122, 96, 97, 59, 106, 103, 76, 78, 79,
125.
Historie.

1 a (Nielsen) og 1 b (Rasmussen). L. Schmidt: Historie I
(ved O. Jonsen), s. 1-142. Besøgt Glyptoteket og National
museet.
2 a (Nielsen) og 2 b (Rasmussen). L. Schmidt: Historie I
(ved O. Jonsen), s. 143-275. Besøgt Nationalmuseet.
3 a (Nielsen). L. Schmidt: Historie II A (ved O. Jonsen,
3 b (Meyer-Heiselberg). L. Schmidt: Historie II A (ved
O. Jonsen). Arbejdshæfte vedrørende Den danske landsby
ca. 1780. Gentoftes udstykning. Besøg på Pebringegården
(Frilandsmuseet).
4 a og 4 b (Nielsen). L. Schmidt: Historie II B (ved O.
Jonsen), side 169-280.
Til eksamen opgives det læste.
R (Meyer-Heiselberg). Kierkegaard og Winding: Dan
mark siden 1901 (1954). Kierkegaard, Lomholt-Thomsen,
Winding: Borger og Samfund 1954.
Til eksamen opgives: Danmark siden 1901, side 29-89.
Borger og Samfund, side 10-40, 44-52, 58-69, 74-84, 95-98.
I ns (Meyer-Heiselberg). Munch: Verdenshistorie I-II.
Kierkegaard og Winding: Nordens historie (1949), side
5-25. Kilder: Plinius’ breve, nr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15-18, 21,
22. Billedgennemgang. Elevforedrag. Besøg på National
museet og Glyptoteket. Tur til Østskåne. 1 månedlig
time »Tidens Stemme«.
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I mn A og I mn B (Rasmussen). Munch og Müller: Verdenshistore I-H. Ilsøe: Nordens Historie, s. 1-54. I mn A:
Besøg på Nationalmuseet og Tøjhuset. I mn B: Besøg på
Nationalmuseet. Overværelse af en katolsk messe.
II ns (Meyer-Heiselberg). Kierkegaard og Winding: Nor
dens Historie (1949), side 5-157. P. Munch: Verdenshisto
rie II, side 180-313. Kilder: Steenberg: Danmark i 12. år
hundrede (1943), gruppe 18-33 samt andre til supplering
af daglig undervisning. Billedgennemgang. Elevforedrag.
Besøg på udstillingen »Istidens hulekunst«. By vandringer
i Frederiksstaden og på Christianshavn. 1 månedlig time
»Tidens Stemme«. Sønderjyllandstur: Kollund, Sønder
borg, Sydslesvig, Tønder, Løgumkloster, Rømø, Ribe, Ha
derslev (rapport).
II mn (Rasmussen). Munch og Müller: Verdenshistorie HL
IV til s. 145. Ilsøe: Nordens historie, s. 30-ca. 238. Besøg
på udstillingen »Istidens hulekunst«, Nationalmuseet,
Landsretten, Frederiksberg Slot. Overværelse af en katolsk
messe.
III ns (Meyer-Heiselberg). P. Munch: Verdenshistorie
IV (11. udg.). Ilsøe: Nordens Historie 1660-1950. P. Munch:
Samfundslære. Kildelæsning: Fussing og Knudsen: Kilder
til Danmarks Historie V, nr. 6-7, 22-26. Müller: Kilder
til Danmarks Historie IV (3. udg.), side 5-18, 31-34, 72-81,
samt andre til supplering af daglig undervisning. Billed
gennemgang. Elevforedrag. 1 månedlig time »Tidens Stem
me«. Besøg på Universitetsbibliotekets 1. afd og på Hol
men. Udstillingen »Istidens Hulemaleri«. By vandring i det
gamle København. Ekskursion til Roskilde, Vallekilde.
Til eksamen opgives: Munch: Verdenshistorie III (10.
udg.), side 208-214, 219-224, 248-258, 269-282, 288-298; IV
(11. udg.), 1-9, 22-29, 34-35, Stormagterne 1815-1939. Ilsøe:
Nordens Historie (6. udg.), side 36-49, 127-169, 197-208,
211-249. Samfundskundskab (Munch): Danmarks Forfat
ning og Forvaltning. F. N., NATO. Retsvæsen. Social for
sorg. Arbejderbeskyttelse.
Kilder: Steenberg: Danmark i det 12. århundrede, nr.
36-46. Fussing og Knudsen: Kilder V, nr. 6-7, 22. Müller:
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Kilder IV, side 72-81. Billeder: Andrup m. fl.: Danmarks
Historie i Billeder, nr. 52 a-d, 53, 71, 82, 86, 88, 101, 127,
139, 145-148 b, 172, 198, 230-231.
III mn (Rasmussen). Munch og Müller: Verdenshistorie
IV, 48-ud. Ilsøe: Nordens Historie, side 202-ud. Munch:
Samfundskundskab. Tekster efter: Kilder til Danmarks
Historie IV og Holt: Tekster og Tal. Billeder efter An
drup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks Historie i Billeder. Eks
kursioner til Roskilde og Vallekilde.
Til eksamen opgives: Verdenshistorie 750-1500, Tysk
land 1648-1789, Stormagterne 1815-1939, Norden 10501523, Danmark 1864-1939.
Samfundslære: Danmarks statsforfatning og forvaltning,
FN, NATO, retsvæsen, social forsorg og arbejderbeskyt
telse.
Tekster: Frederik d. Stores breve, s. 71-88 (v. Th. A.
Müller). — Kilder IV, s. 11-18. — Tekster og Tal: I, 1-7 og
II, 1-3. Billeder: Billeder: Bundgaard I, nr. 36-46. Andrup,
Ilsøe og Nørlund nr. 55, 65, 70, 96, 97, 102, 105, 107,
145-149.

Geografi.

1 a og 1 b (Biem). Andersen og Vahl: Geografi for Mel
lemskolen I, til Sydeuropa.
2 a og 2 b (Rasmussen). Andersen og Vahl: Geografi for
Mellemskolen I-II: Sydeuropa, Afrika, Asien til Syd
asien.
3 a og 3 b (Rasmussen). Andersen og Vahl: Geografi for
Mellemskolen II: Sydasien, Australien, Amerika, Sydpolarlandene og Havet.
4 a og 4 b (Rasmussen). Andersen og Vahl: Geografi for
Mellemskolen II: Danmark med Bilande, Island, Norge og
Sverige. Til eksamen desuden repeteret Nordamerika.
R (Biem). Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi.
I ns (Biem). Reumert og Tscherning: Geografi med Na
turlære til s. 110.
I mn A og I mn B (Biem). Andersen og Vahl: Geologi.
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I foråret er foretaget en 2-dages geologi tur til Thorslunde,
Kagstrup, Lille Skensved, Lellinge Ä, Vallø Strandvolde,
Stevns, Højstrup, Fakse og Herfølge.
II ns (Biem). Reumert og Tschcerning: Geografi med Na
turlære, s. 178-198 samt s. 234-238 kun i hovedtræk. Spe
cialer: Sønderjylland, Østsjælland, Bagindien, Mississippi
landet. Hvede som verdenshandelsvare. Ekskursion i for
året: Østsjælland, i efteråret: Sønderjylland.
II mn (Biem). Andersen og Vahl: Klima og Plante
bælter. Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi. I september
en 7 dages ekskursion til Bornholm. Eleverne har tegnet
statistiske kort og kurver til oplysning om industrikul
turen.
Til eksamen overspringes kap. I og II samt fra zink og
bogen ud. Til eksamen opgives desuden geologi 4- historisk
geologi.
Naturhistorie.

1 a og 1 b (Biem). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen I (ved Schiønning): Pattedyrene.
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen I. Plantebestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.
Enkelte timer i Charlottenlund Skov.
2 a og 2 b (Biem). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen I (ved Schiønning): Fugle, krybdyr,
padder. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen II.
Plantebestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille
Flora. Enkelte timer i Charlottenlund Skov.
3 a (Holst). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for
Mellemskolen II (ved Schiønning): Leddyr, orme, bløddyr.
Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen III.
3 b (Biem). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoologi for
Mellemskolen II (ved Schiønning): Fisk, leddyr. Balslev
og Simonsen: Botanik for Mellemskolen III. Plantebestem
melser efter Rasmussen og Simonsen: Lille Flora. Enkelte
timer i Charlottenlund Skov.
4 a og 4 b (Holst). Stockmarr og Bøving-Petersen: Zoo
logi for Mellemskolen II (ved Schiønning): Orme og bogen
ud. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen IV.
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R (Holst). Jørgensen og Andersen: Biologi for Realklas
sen; et livsløb og naturfredning opgives ikke til eksamen.
III ns og III mn (Biem). Jessen og Schiønning: Biologi
(2. udg.). Krogh: Fysiologi (9. udg.). I biologi opgives ikke
økologien og i fysiologi ikke s. 95-111, 115-118, 127-133.
Der er foretaget en del biologiske og fysiologiske øvelser.
Naturlære.

1 a og 1 b (Eriksen). J. K. Eriksen: Fysik for Mellem
skolen I, s. 5-58.
2 a og 2 b (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik for Mellemsko
len I, s. 67-ud. Johs. Kofoed: Uorganisk Kemi, s. 1-37.
3 a og 3 b (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik for Mellemsko
len II, s. 5-48. Joh. Kofoed: Uorganisk Kemi, s. 37-ud.
4 a (Jensen-Storch) og 4 b (Karkov). J. K. Eriksen: Fysik
for Mellemskolen II (1954), s. 49-107. Johs. Kofoed: Uor
ganisk Kemi, s. 48-63.
Til eksamen opgives: Fysik II, s. 49-107 (4. udg.). De tre
stærke syrer og enkelte af deres salte; neutralisation, kul
syre, kalk, kiselsyre.
R (Jensen-Storch). J. K. Eriksen: Fysik for Realklassen
I-II (2. udg.).
Til eksamen opgives: I og II til s. 44.
I mn A og Imn B Fysik (Karkov). J. K. Eriksen og Sikjær: Fysik I. — J. K. Eriksen og P. Pedersen: Astronomi
til side 20. Fysiske øvelser.
Kemi (Eriksen). J. K. Eriksen: Kemi for Gymnasiet, s.
7-70; de tilsvarende forsøg efter J. K. Eriksen: Kemiske
Forsøg for Gymnasiet.
II mn Fysik (Karkov). J. K. Eriksen og P. Pedersen:
Astronomi s. 49-64. J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fysik II.
Fysiske øvelser.
Kemi (Eriksen). J. K. Eriksen: Kemi for Gymnasiet, s.
71-133; de tilsvarende forsøg efter J. K. Eriksen: Kemiske
Forsøg for Gymnasiet.
III mn Fysik (Jensen-Storch). J. K. Eriksen og P. Peder
sen: Astronomi (fra s. 57 — bogen ud). Fysik III (hele bo
gen). J. K. Eriksen: Fysiske øvelser nr. 36, 41, 53, 55, 56.
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Til eksamen opgives: Fysik I (1952), 16-29, 34-39, 56-76,
107-110, 112-126. Fysik II (1954), s. 12-24, 43-51, 53-65,
88-96, 100-109. Fysik III (1948), s. 34-40, 43-59, 65-79,
85-91, 109-111, 146-154. Fysiske øvelser (3. udg.). nr. 9,
10, 19, 21, 27, 30, 38, 39, 43, 48, 50, 54, 55-56-57.
Astronomi (2. udg.), s. 1-19, 27-32, 34-37.
Kemi (Eriksen)). J. K. Eriksen: Kemi for Gymnasiet,
s. 133-173; de tilsvarende forsøg efter J. K. Eriksen: Kemi
ske Forsøg for Gymnasiet.
Til eksamen opgives: s. 47-92, 103-109; nogle metaller:
Ca, Al, Zn, Fe, Cu, Ag; organisk kemi.

Matematik (og Regning).

1 a (Røvik) og 1 b (Nyholm). C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Regning for Mellemskolen I.
2 a (Jensen-Storch) og 2 b (Nyholm). C. C. Andersen og
J. Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik II. Jakob
Jensen og Einer Torsting: Geometri, §§ 1-55.
3 a (Røvik) og 3 b (Nyholm). C. C. Andersen og J. Dam
gaard Sørensen: Regning og Aritmetik III. Jakob Jensen
og Einer Torsting: Geometri, §§ 43-75.
4 a (Røvik) og 4 b (Nyholm). C. C. Andersen og J. Dam
gaard Sørensen: Regning og Aritmetik for Mellemskolen
IV. Jacob Jensen og Einer Torsting: Geometri for Mel
lemskolen, §§ 76-119.
R (Jensen-Storch). C. C. Andersen og J. Damgaard Sø
rensen: Regning og Aritmetik for Realklassen.
I mn A (Jensen-Storch) og I mn B (Røvik). Juul og Rønnau: Matematik I. C. C. Andersen: Opgaver i Matematik 1.
II mn (Nyholm). Juul og Rønnau: Matematik II. C. C.
Andersen: Opgaver i Matematik II.
Illmn (Røvik). Juul og Rønnau: Matematik III. C. C.
Andersen: Opgaver i Matematik I-III.
Til eksamen opgives:
I §§ 15-37, 90-93, 102, 106-115, 122-141, 145-151.
II §§ 18-39, 44-51, 55-58, 79-106, 118-130.
III §§ 6-14, 27-43, 70-88, 96-118.
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Skrivning.

1 a (Holst) og 1 b (Lorensen). Øvelser efter Herman Lar
sens system og afskrift af læsebogen.
2 a (Jensen-Storch) og 2b (Lorensen). Afskrift af læse
bogen.
3 a og 3 b (Bohn). Øvelser i enkelt bogholderi.
4 . ikke-latinere (Lorensen). P. Riis-Jacobsen: Engelske
stiløvelser (øvelser på tavlen og afskrift).
R (Bohn). G. Rager og H. Chr. Riis: Begyndelsesgrun
dene i dobbelt bogholderi. Gennemgået riskontro, kasse
journal og status samt skrevet opgaver deri.
Tegning (Norrild).

1 og 2. »Fritegning« og primitive stereometriske figurer
(med rumvurdering for øje).
3 og 4. Tegning efter mere komplicerede modeller og
forsøg med simple opgaver i projektions- og perspektiv
tegning.
Nogle forsøg er gjort med kompositionsanalyser af såvel
ældre som nyere billedkunst.
Sang (Elbirk, Kirk).

Der er sunget én- og flerstemmige sange efter Høj
skolesangbogen, Vore Skolesange og Fællessangbogen.
I gymnasiet kortfattet gennemgang af musikkens hi
storie.
Der har uden for skoletiden været holdt prøver ca. én
gang ugentlig med kor og orkester, som medvirkede ved
juleafslutningen. Skolen har flere instrumenter til udlån.
I årets løb har været udlånt 3 violiner, 1 fløjte, 2 blokfløj
ter, 6 celloer og en guitar.
Legemsøvelser (Bohn, Kirkeby Hansen og Roikjer).

Der har været dyrket skolegymnastik, atletik, håndbold,
fodbold og for enkelte klasser svømning på Charlottenlund badeanstalt. I vinterhalvåret frivillig svømning i
svømmehal.
Der uddeltes følgende svømmebeviser: Den Danske
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Skoles Svømmerprøve 30 stk., Den Danske Skoles Frisvøm
merprøve 13 stk.
Gammel Hellerup Gymnasiums Bold- og Idrætsklub.
Kontingentet er 1,50 kr. om året. Styrelsen består af
Kjeld Moltke-Leth (II mn, formand), Jens-Ulrik Piper
(I mn B, næstformand) og lektor Bohn (kasserer). Med
lemstallet er 125.
Konkurrencen om skolemesterskaberne afholdtes på
Gentofte Stadion d. 10. september. Skolemestre blev: Kjeld
Moltke-Leth, Leif Wamsler, Odd Mathisrud, Kaj Vermeh
ren, Ib Jessen, Tom Alsner, Sven Steinø, Henrik Wern,
Jens Hejrskov og Henrik Bessermann Nielsen.
Grosserer Martens’ vandrepokal til bedste mand i atletik
femkamp blev vundet af Ib Jessen (I mn B). Forrige års
vinder, Kjeld Moltke-Leth, har modtaget et afløsningsbæ
ger, skænket af grosserer Martens.
26 elever har taget skolens egne idrætsmærker.
Fodboldtræning er afholdt på skolens bane i sommer
halvåret 2 gange 2 timer om ugen, under ledelse af lektor
Mejlbo.
Fodboldsæsonen 1954-55 sluttede med, at III holdet
vandt H.I.K.’s eftertragtede pokal. Holdet bestod af:
Sven Øen Petersen (3 b), Ole Estreich (2 a), Walter Chri
stensen (2 a), Søren Toft (2 a), Steen Larsen (2 a), Per Sø
rensen (2 b), Steen W. 0. Larsen (2 b), Flemming Søren
sen (2 a), Henrik Bessermann (3 a), Ole Jensen (3 b) og
Steffen Hansen (2 b).
I sæsonen 1955-56 har I holdet vundet den af sportsfir
maet Poul Holm udsatte pokal. Holdet bestod af:
Lars Skibsted Hansen (I ns), Henrik Bøcker Petersen
(I ns), Finn Hamburger (R), Ib Olsen (I mn A), Per Krag
Sørensen (III mn), Niels Anker Christensen (II mn), JensUlrik Piper (I mn B), Svend Erik Iversen (III mn), Niels
Uhrskov (I ns), Søren Schmidt (III ns) og Ole Vang (II mn).
Idrætstræning 3 timer om ugen under ledelse af lektor
Bohn.
Klubben har deltaget i »H.I.K.«s og »A.B.«s turneringer,
og der har været afholdt bordtennistræning; i bordtennis

22

turneringen vandt Torben Moltke-Leth (I mn B) og Claus
Gulmann (3 a) i single, og i double vandt Niels Anker
Christensen (II mn) og Niels Uhrskov (I ns).
I tennisturneringen vandt Niels Anker Christensen (II
mn) i single, og i double vandt Henrik Wern (4 b) og Mo
gens Bang Hansen (4 b).
Skolens spejdertrop har 35 medlemmer. Alle elever over
12 år kan optages i troppen. Der betales intet kontingent.
Øvelser afholdes hver lørdag. Endvidere gennemføres I og
II klasses skoler og kurser.
Traditionel deltagelse i juleindsamlingen. Påsketur til
Småland og Blekinge.
Arbejdet har været ledet af Lektor Kirkeby Hansen,
Bent Pedersen, Fritz Pedersen og Leif Wamsler (alle
II mn).
Sløjd (Karkov).

1. og 2. Sløjd efter Dansk Skolesløjds øvelsessystem.
Fotografering (Biem).

I vinterhalvåret har 16 elever uden for skoletiden fået
elementær undervisning i fremkaldelse af film, kopiering,
farvelægning og forstørrelse m. m.
Skak (Biem).

I vinterhalvåret har 33 elever modtaget undervisning i
skakspillets begyndelsesgrunde samt spilleteknik. I febru
ar spilledes en skakkamp mod Ordrup Gymnasium. GI.
Hellerup Gymnasium vandt.
I marts afholdtes kampen om skolemesterskabet, der i
år vandtes af Ole Heilmann (4 b).

Skolebøger og læremidler.
Lærebøger, atlas, leksika m. v. stilles til rådighed for
eleverne som lån. Hæfter, kladdepapir, tegneblokke m. v.
udleveres i rimeligt omfang efter skolens afgørelse.
Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økono
misk ansvarlig for de af ham lånte bøger, og eventuel mis
handling vil medføre erstatningskrav. Der må ikke gøres
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notater eller tilføjelser i bøgerne uden efter lærerens an
visning. Afbrydes undervisningen i skoleårets løb, skal
bøgerne straks leveres tilbage.
Eleverne.
Den 1. september 1955 havde skolen 371 elever, fordelt i
16 klasser (8 mellemskoleklasser, R, I ns, I mn A, I mn B,
II ns, II mn, III ns, III mn.).
I årets løb udmeldtes 5 elever, således at elevantallet nu
er 366.
Tilsynet med skolens orden er i så stor udstrækning som
muligt overdraget til eleverne.
Hver klasse vælger sin -fører, hvis opgave det er at gen
nemføre god tone i klassen og desuden at være klassens
repræsentant.
Hele skolen vælger 5 tillidsmænd; disse udgør elevrådet,
hvis opgave det er at varetage elevernes interesser og på
deres vegne forhandle med rektor og lærerne om, hvad de
finder anledning til at forebringe, endvidere at aftale og
skaffe gennemført, hvad orden og god tone i alles inter
esse kræver, og eventuelt pådømme overtrædelser heraf.
I år valgtes Bent Hansen (III mn, formand), Erik Gulmann (III mn), Ole Bech (II ns), Ole Vang (II mn) og Erik
Christoffersen (I mn B).
Elevrådet har ansat: som bomvagter Odd Mathisrud og
Bent Nielsen (begge R) samt Peter Krogh og Esben Schacke
(begge 4 a); som cykel- og gårdvagt Kai Rune Mortensen
(R); som dørvagter Tim Tage Larsen og Henrik Wern (beg(Imn A), Peter Edgar Nielsen og Jens-Ulrik Piper (begge
I mn B) samt Niels Piil (4 a); som gangvagter Klaus Mørch
(I mn A), Peter Edgar Nielsen og Jens Ulrik Piper (begge
I mn B) samt Søren Toft (3 a); som elevrådsvagt Stig Elo
Petersen (4 a); som telefon- og kældervagt Finn Hambur
ger (R); som avismand Karsten Bech-Andersen (4 a); som
skabsmand Per Bech (3 b); som mælkesamlere Mogens
Pirchert (R), Ib Tage Larsen (2 a), Ditlev Bülow og Hasforth Hansen (begge 2 b).
Torben Ernst (II mn) og Jørgen Bojsen (4 a) har været
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hjælpere i den fysisk-kemiske samling. Flemming Skov
(II mn) og Hans Jørgen Hansen (R) har hjulpet i natur
historieklassen.

Festkomiteen består af Bent Christensen (II mn, for
mand), Niels Balsløw, Jørn Brostrøm og Preben Olesen
(alle II mn) samt Klaus Mørch (I mn A).
Sæsonen begyndte med det traditionelle høstbal, som af
holdtes den 8. oktober. Den 5. november holdtes efter ad
junkt Kirks initiativ en koncert med Københavns Harmo
niorkester og Barokensemblet samt en strygekvartet og
nogle af skolens egne elever. Der var jazzkoncert den 23.
november, og den 16. og 17. december var der december
fest, med bal den 17.
I dagene 16., 17. og 18. februar opførte II ns og II mn
»Borgerne«, en parodi på et græsk satyrspil med mange ak
tuelle hentydninger. Stykkets forfattere var Henrik Andre
sen (student fra 1955) og adjunkt Meyer-Heiselberg. Sidst
nævnte forestod tillige instruktionen.
Rekvisitterne var alle fremstillet af eleverne selv, og ko
stumerne skyldtes mødrene. Til komedien anvendtes den
lille scene, som her for sidste gang var i brug.
Efter sidste opførelse samledes de medvirkende med læ
rere med fruer til et hyggeligt lille »Nachspiel« i realklas
sen, hvor rektor takkede for skolekomedien. Festkomiteen
havde den sidste aften arrangeret bal for skolens nuværen
de og forhenværende elever.
Endvidere afholdtes et »Italiensk bal« den 26. april.
Diskussionsklubben har haft tre møder. I november
fremviste og forklarede Hans Meyer Petersen (III ns) sine
abstrakte billeder. I februar indledte dr. Hans Lützhöft en
diskussion om spiritisme, som førte til en livlig debat. I
maj var emnet den katolske gudstjeneste med pastor
Geertz-Hansen fra Ansgarkirken som indleder.
Bestyrelse: Ib Jarvad (II ns, formand), Ole Vang (II mn)
og Ole Bech (II ns).

Skolebladet er udkommet 6 gange i dette skoleår. Bla
det har været på 8 bogtrykte sider i et oplag på 325. Maj-
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nummeret udvidedes dog til 20 sider i anledning af flyt
ningen.
Endvidere har Skolebladet taget initiativet til en smal
film om skolen i den hensigt at bevare et glimt af hverda
gens skoleliv. Filmen, der bærer titlen »Gammel Hellerup
Gymnasium 1956«, er optaget med støtte fra skolens jubi
læumsfond og fra festkomiteen.
Redaktion: Ole Bech (II ns, ansvarshavende) og Jørgen
Larsen (Hins), med Kjeld Moltke-Leth (II mn) og Søren
Schmidt (III ns) som sportsmedarbejdere. Karsten BechAndersen (4 a) er annonceagent, og Per Bech (3 b) forestår
ekspeditionen.

Sønderjylland.
September 1955.
*
Uddrag af rapport af Ole Bech, II ns.

5. september:

»Der går en vagt langs med landets skel,
i Danmarks gård er han portens værner.
Trods tiders vekslen og ve og vel
han går sin gang under sol og stjerner.
— Det er gendarmen, vor ven og vagt,
som hav og himmel er blå hans dragt.«
Således begynder den lille sang, som Godfred Hansen,
Rens Efterskole, har skrevet til det danske gendarmeris
pris. Vi fik hver et eksemplar af overvagtmester C. Nielsen,
der efter det hyggelige kaffebord ved grænsen i Kruså påtog
sig at svare på vore mange spørgsmål. Sidste linie i oven
stående vers passer ikke mere, idet gendarmerne nu bærer
samme sorte uniformer som tolderne.
Sangen beskriver i al korthed gendarmens tit trælsomme
dont med bevogtningen af den over 100 km lange grænse
linie mod Vesttyskland, og overvagtmesteren fortalte yder
ligere om de mere eller mindre heldige forsøg på smugling
og spionage, han havde været ude for i sin tjeneste.
På vej til mødet med overvagtmesteren i Kruså gik vi
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ad gendarmstien langs Flensborg fjord. Mørket var ved at
falde på, da vi nåede Flensborg-skoven, der ejes af Flens
borg by. Tidligere tog mange flensborgere over grænsen
for at tage på skovtur i den dejlige bøgeskov med de dybe
kløfter i morænebakkerne. I bunden risler bække og baner
sig vej ud i fjorden. Lysene begyndte at tændes inde i
Flensborg og spejlede sig i fjordens vand. Det var en vid
underlig sensommer-aften. Vi gik ganske tæt op ad græn
selinien visse steder endog så tæt, at vi — bogstaveligt
talt — kunne spytte ud af landet. Stien, der på dette styk
ke kaldes »Skomagerdæmningen«, løber tæt forbi »Kob
bermøllen«, en virksomhed, der er anlagt af Christian IV,
og som skulle producere kobber til flådens udrustning.
Kobbermøllen kom ved grænsedragningen i 1920 med til
Tyskland, idet Danmark byttede dette område bort mod
at få nogle arealer, der tilhører det nærliggende »Krusågård« ind under Danmark. Kobbermøllen drives stadig som
industrivirksomhed.
★

6. september:

Heiselbergs bebudede »overraskelse« viste sig at stå mål
med vore forventninger! Da vi i morges stod og ventede
på bilen, der skulle føre os på tur til Sydslesvig, kom der
to store busser, fyldt med jævnaldreide piger fra Zahles
skole i København. De var på lejrskole ved Flensborg
fjord, og dem fulgtes vi med på denne heldagstur. Vi fik
stemplet passene ved overgangsstedet i Kruså, der er en
gammel landevejskro, og derpå gik turen sydover. Vi kik
kede ud over Oversø, hvor der i treårskrigen havde fundet
en træfning sted, og fulgte så den gamle hærvej fra Flens
borg til Slesvig, hvor domkirken besås. Det mest impone
rende var det berømte Brüggemann-alter fra 1514. 400 for
skellige figurer rummer altertavlen, der illustrerer bibel
ske hændelser. Figurerne, der er anbragt i tre rækker bag
hinanden, hvorved der opnås en rumvirkning, ser ud som
folk, der levede på kunstnerens egen tid. Sagnet fortæller
om altertavlen, at Brüggemann udførte sit storslåede
værk til klosteret i Bordesholm, og munkene dér gav
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kunstneren en gift, der ødelagde hans syn, så han ikke
senere kunne øve sin kunst med samme mesterskab.
Gottorp slot var det næste, vi så. Slottet, oprindelig en
ridderborg, tilhørte Knud Lavard, der sad her som grænse
jarl. Den er opført i renæssancestil og er meget gammel,
hvilket fremgår af den skæve grundplan. Slottet havde
stor betydning under den store nordiske krig i 1720, og
året efter ombyggede Frederik IV det til kaserne. Fra da
af var Gottorp ikke længer sæde for regerende hertuger.
I det gamle ridehus så vi Nydambåden, en offerbåd fra
folkevandringstiden.
Fra Gottorp kørte vi ud til Hedeby-ringvolden. Der er
— bortset fra kredsvolden —• intet, der i dag viser, at her
for 1000 år siden har ligget en blomstrende storstad af
internationalt format mellem volden og Hedeby Nor. Ad
halvkredsvolden vandrede vi op til Hedeby kirke, måske
Danmarks ældste kirke, som af nogle menes at være op
ført af Ansgar.
I Isted så vi krigsmuseet og læste general Wrangels op
råb, og i Jaruplund så vi den danske højskole, som vistes
os af fru forstander Bøgh-Andersen.
¥

7. september:

Efter at have hentet et hold Zahle-piger kørte vi til
Gråsten, hvor vi standsede ved mindemuren for gendar
meriets chef, oberst Sv. Bartholin Paludan-Müller, der
den 26. maj 1944 kæmpede en heroisk kamp mod gestapo,
der skulle anholde ham. Først da man stak ild på hans
embedsbolig, lykkedes det tyskerne at få ram på den tapre
danske soldat, der i flere timer besvarede tyskernes ge
værild og håndgranater. Oberstinden og datteren sad i
havehuset i nattøj og var vidne til Paludan-Müllers helte
modige forsvar. På stedet, hvor kampen foregik, er der nu
rejst en ny bolig for gendarmeriets chef, og ud mod vejen
er rejst en smuk mindemur, der taler sit tavse sprog om
en god dansk mand, men fremfor alt en dansk soldat, der
ikke overgav sig, men kæmpede for sit liv og sit land.
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Dybt grebne beså vi derpå Gråsten slot, kongeparrets
sommerresidens, med den udpræget barokke slotskirke.
Om Sønderborg slot, der var næste station, havde vi af
tenen før hørt Ib Jarvad fortælle i et udmærket foredrag.
Sønderborg er bygget sådan, at den fuldkommen kan be
herske trafikken gennem Alssund. Den er et led i den ræk
ke af borge, som Valdemarerne anlagde langs vore ky
ster som værn mod venderne. Slottet, der ■— ligesom Gottorp — nu tjener som museum, har et stærkt middelalder
præg, og ved at betragte skydeskårene, som tydeligvis er
lavet senere end selve slottet, kan man se, at bygningen er
fra før kanonernes tidsalder.
Fra det middelalderlige Sønderborg kørte vi til noget
ganske anderledes moderne: Idrætshøjskolen, der er op
ført i 1952 og har kostet 7 millioner. Skolen, der har plads
til 120 elever, er meget moderne indrettet, navnlig var vi
meget imponerede af den smukke svømmehal.
På Dybbølstenen fortalte lektor Biem om granitblok
kens transport med istidens gletschere, og selvfølgelig kun
ne vi ikke undgå at bese den historiske Dybbøl Mølle —
»tvende gange skudt i grus, atter rejst som møllehus«. 1
skanse 3 lå vi i græsset og hørte fru Neiiendam fra Zahle
læse et kapitel fra romanen »En rekrut fra 64« om stormen
på Dybbøl. Underligt var det at sidde fredeligt her, hvor
kanontordenen og skrigene fra de sårede har lydt. Nu
skinnede septembersolen venligt, og hvide skyer drev hen
over den historiske mølles vingefang.
Inden vi kørte til Broager kirke, kikkede vi inden for
hos Emil Ruge, den kendte Dybbøl-keramiker, som fore
viste virksomheden.
Om aftenen var vi alle på besøg hos hr. Therkelsen, en
gammel flensborger, der har et pensionat ved fjorden. Vi
sludrede hyggeligt over det veldækkede kaffebord, og
Therkelsen fortalte, at han havde kendt min oldefar Som
mer, der havde det eneste danske hotel i Flensborg.
8. september:

¥

Ved landsbyen Bov gjorde vi holdt på den gamle okse
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vej, og Henrik Zeuthen fortalte om slaget ved Bov den 9.
april 1848, hvorpå vi kikkede på kirken.
Foran Padborg-lejren, forhen Frøslev og Fårhus, for
talte Lennart Svane, hvis onkel sad interneret her under
besættelsen, før han førtes til Neuengamme, om denne lejr
og dens mange skæbner. Den var den sidste danske sta
tion, før rejsen gik videre til de tyske koncentrationslejre.
Svane sagde slutteligt, at mange af de danske nazister,
som sad interneret i Fårhus-lejren efter 1945, stadig gik
og følte sig uretfærdigt behandlede. Det var et af de bed
ste foredrag, vi hørte på hele turen.
Videre gik turen vestover til Bommerlund, hvorfra vi
spadserede et stykke ad den årtusindgamle hærvej. På
vejen hjem kom vi i snak med en gammel bonde, der op
fordrede os til at besøge markedet i Kliplev, der netop af
holdtes den dag. Og det gjorde vi så.
Først var vi dog inde i Kliplev kirke, der var under re
stauration. Vi så den morsomme gamle klinkpung med en
pig på spidsen til at vække de kirkegængere, der havde
fundet prædikenen lidt vel lang.
Ved Bredevad fortalte vor chauffør om træfningen den
9. april, hvorunder to menige mistede livet. Vi beså den
smukke lille mindelund, der værnes med stor pietets
følelse af egnens beboere.
I Tønder foretoges en byvandring. Vi så kirken, hvor
Brorson var præst, klostercafeen, der er et meget gam
melt gilde-hus, og den historiske lind foran.
★

Man kan sige, at vor tur var præget af store kontraster.
Fra det middelalderlige Tønder-hus kørte vi ud til Højer,
hvor vi fik forevist Decca-stationen i alle enkeltheder.
Decca er en form for radiobølger, der hjælper skibene ved
navigationen.
Derfra til Løgumkloster, hvor vi var inde i den store,
meget smukke kirke, der er grundlagt af cisterciensermunkeordenen ca. 1200.
Herfra kørte vi til Bredebro Andelsmejeri, et af de mest
moderne i Skandinavien, og uden for byen holdt Torsten
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Mogensen et lille foredrag om træfningen her den 9. april
1940.
Via Skærbæk gik turen ud gennem marsken til Rømødæmningen, der med sine knap 10 km er Europas næstlængste. Hen under aften nåede vi Heiselbergs idylliske
styrmandshus på Rømø, »Vandborg«, hvor vi overnattede.
¥

9. september:

Vi startede dagen med at se på redningsstationen. Der
efter gik vi hen til Set. Klemens kirke, en meget ejen
dommelig lille kirke, der bærer præg af øens stolte sø
fartstraditioner. På kirkegården ser man mange mærke
lige gravminder. Således gravsten, hvorpå de afdøde har
ladet sig afbilde med hustru og børn. Disse tilhører de
rømske kommandører. I det 17. årh. fo’r mange rømsere
til søs, fik skib at føre, blev kommandører. Det var navn
lig hvalfangsten på Grønland, der lokkede disse øboere, og
der er et gammelt ord, der siger, at skal en færd til Grøn
land lykkes, må føreren være fra Rømø!
Om eftermiddagen startede vi tværs over øen for at gå
i vandet ved vestkysten. Vi passerede nogle dejlige klit
partier, og her holdt hr. Biem et foredrag om sand, klitter
og plantevækst på sådanne steder.
Solen skinnede klart på den uendelige, flade strandbred,
og da vi nåede lidt længere ud, blev sandet blødere, fød
derne sank i for hvert skridt, og solstrålerne skød lyn i
det lave, lune havvand. Efter os trak vore fodspor lange
baner ind mod den hvide klitrække. Der var langt til ha
vet. Det begyndte at mærkes i fødderne, dette ælte, vi gik
i. Senen dér bag i hælen blev øm, og sandørkenen lå stadig
lige urørlig til begge sider. Men badet var herligt. Læber
ne smagte af salt, det sved lidt i øjnene, og en løbetur gjor
de godt. Og mens vi stod, som Vorherre havde skabt os,
thi her er intet »fluepapir«, var det, at hr. Biems navn
kundige gummistøvler drev til havs. Ved en rask bjerg
ningsdåd lykkedes det dog at få dem i land igen. En pragt
fuld eftermiddag!
Om aftenen havde vi besøg på »Vandborg« af nogle røm-
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sere, prægtige folk at være sammen med. Her holdt jeg
mit lille foredrag om Vestslesvigs stormflodshærgede kyst,
og ved kaffebordet gik snakken hyggeligt under petrole
umslampernes skin. Og så sang vi, sang alle de gode, gamle
sange fra sønderjyders udlændighedsår, »Det haver så
nyligen regnet«, »Du skønne land« og naturligvis Vester
egnens »nationalsang«, »For en fremmed barsk og fattigt«.
Grove bonderøster blandede sig med vore stemmer i de
hyggelige, lavloftede stuer:

»For en fremmed barsk og fattigt
er vort land, men rigt på minder . . .«
Og så gik vi til ro oppe under stråtaget, og søvnen lod
ikke vente på sig, for Rømøs luft er stærk. Intet sted spi
ser man så meget og sover så godt som her.

*
10. september:

Så startede vi ved otte-tiden på vor sidste etape. Over
dæmningen endnu en gang og derpå nordover mod Ribe.
Snart dukkede da også det karakteristiske, firkantede kir
ketårn ud af disen. Vi foretog en mindre byvandring, så
de skønne gamle huse fra middelalderen, bispegården, hvor
Brorson sad, Maren Splids hus med mindetavlen for den
sidste heks, der blev brændt her i landet, Anders Bordings
hus og Set. Katharinæ Klosteret. Fra klosterkirken gik vi
ud i gården, den såkaldte fratergård. Fuldstændig stille var
her, al larm og støj fra gaderne dør bort herinde mellem
de gamle, røde mure, hvor slyngplanterne kryber ind mel
lem de spidsbuede arkader. Freden, den middelalderlige
klosterfred, ruger endnu herinde.
Ribe domkirke, indviet til Vor Frue, ligger måske på det
sted, hvor Ansgar rejste den første kirke i byen, der op
gennem middelalderen var Danmarks betydeligste by.
Domkirken virker i sin stil meget urolig. Den taler sit
sprog om skiftende tiders smag og behov. Ved Iver Munks
gravsten holdt Leif Kloster sit foredrag om Danmarks
sidste katolske biskop. Fra tårnet tog vi afsked med Vest
slesvig.
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Næste stoppested var Vedsted, hvor vi så nogle grav
høje. Ved den meget dybe istidssø holdt hr. Biem en min
dre forelæsning, og Heiselberg fortalte om modstandskam
pen på egnen, der beskæftigede sig med jernbanesabota
ger på den jydske længdebane.
Langs fjorden vandrede vi ind i Haderslev, hvor vi mød
tes med vore flinke værtsfolk, og om aftenen mødtes vi i
domkirken, hvor domorganisten i anledning af vort besøg
musicerede. Senere var vi Haderslev Katedralskoles elev
forening, »Vidar«s gæster ved en sammenkomst på skolen,
hvor bl. a. flere lærere og rektor dr. Jacobsen var til stede.
★
Næste morgen tog vi toget hjem til København, hjem til
den daglige dont, men med hovedet og sindet fyldt med
nye indtryk og gode minder. Tillad mig her at udtrykke
min taknemmelighed for denne vidunderlige tur. Skønt
sønderjyde selv har jeg set nye steder, lært nye menne
sker at kende — og fremfor alt har jeg fået et dybere ind
blik i de værdier, vort land rummer. Den har tjent sit for
mål, været et nyttigt led i undervisningen. Og så har den
ikke mindst bidraget til at »ryste os sammen«. Også på
dette punkt har turen haft sin store værdi for os. Tak til
turens glimrende ledere, hr. Heiselberg og hr. Biem, der
havde tilrettelagt arrangementet, forsøget, — for det var
jo et forsøg — på en sådan måde, at denne Sønderjyllandstur forhåbentlig vil komme til at indgå som et fast led i
den række af ture og udflugter, som er med til at gøre un
dervisningen levende. — Tak!

Belønninger og gaver.
Stipendier og flidspræmier. Undervisningsministeriet
stillede i december 1205 kr. til rådighed. Oplagspenge til
deltes Holm Jensen (HI mn, 205 kr.) og Søren Schmidt
(III ns, 200 kr.). Stipendier blev givet til Torben Arp (III
mn, 200 kr.), Bille Jensen (III mn, 150 kr.), Vagn Nielsen
(III mn, 150 kr.) og Bent Christensen (II mn, 100 kr.).
Flidspræmier à 25 kr. tildeltes Torsten Mogensen (II ns),
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Torben Ernst (II mn), Ivar Schacke (I mn B), Preben Ras
mussen (R), Peter Claes Eskildsen (4 a), Leer Andersen
(3 a), Jørn Larsen (2 a) og Tryggve Degnbol (2 b).
Arne og Børge Ludvigsens studenterlegat skal tildeles
den af årets studenter, der med størst flid har udnyttet
skolens undervisning til legemlig og åndelig udvikling,
men det er ikke nødvendigt, at han har opnået det højeste
eksamensresultat. Det tildeltes i 1955 student Hans Kra
rup (300 kr.).
Skibsreder Chr. Sass’ Legat gives årlig til en lærer eller
lærerinde, ansat ved Gammel Hellerup Gymnasium, til
brug til en ferierejse (uden forpligtelse til samtidig at
foretage studier i skolens interesse). Det tildeltes i 1955
lektor Birch-Olsen (300 kr.).

Knud Benveds mindelegat uddeles hvert år den 5. ok
tober (Knud Benveds fødselsdag) til 2 elever i 2. mellem.
Det tildeltes i 1955 Søren Poulsen og Flemming Christen
sen (hver 50 kr.).
Thorkild Hjelmslevs Mindelegat uddeles hvert år den
11. september (Thorkild Hjelmslevs fødselsdag). Det til
deltes i 1955 Jesper Zeuthen (4 b, 35 kr.).

Erik Storrs Mindelegat til fordel for elever i Gammel
Hellerup Gymnasiums 3. eller 4. mellemskoleklasse er i
december 1952 oprettet af grosserer Einar Storr til minde
om hans søn, der gik ud af 3. mellem i 1949 og i foråret
1952 omkom ved en bilulykke på GI. Køge Landevej. Le
gatet er på 3000 kr. 5 % obligationer, og det bestyres af
rektor i samråd med de lærere, der har undervist i
skolens 3. og 4. mellemskoleklasse i det forløbne skoleår.
Hvert år ved skoleårets afslutning uddeles renterne af le
gatets kapital til den elev i 3. eller 4. mellemskoleklasse,
som har udvist de bedste personlige karakteregenskaber.
Det tildeltes i 1955 Mads Dalmark (4 b, 150 kr.).
1922-Studenterholdets Sportslegat anvendes til fremme
af sportslivet i skolen.
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Rektor Hartvig Møllers Rejselegat er stiftet den 9. febr.
1948 af Gamle Drenge fra GI. Hellerup Gymnasium i
anledning af rektors 75 års fødselsdag, med en grundkapi
tal på 12.000 kr. Ved senere tilkommende beløb udgjorde
grundkapitalen 17.534,57 kr. Ved et bestyrelsesmøde i no
vember 1955 vedtoges det at lade Gammel Hellerup Gym
nasiums Rejsefond med en grundkapital på 5.196,34 kr.
overgå til Rektor Hartvig Møllers Rejselegat, som således
pr. 1. januar har en grundkapital på 22.730,91 kr.
Legatets bestyrelse består af Hans Kirkeby Hansen (for
mand), skibsreder Knud Lauritzen (kasserer), cand. polyt.
Erik Holm, Erik Gulmann (III mn) og Bent Pedersen
(II mn).
Legatets renter bruges til rejseunderstøttelser til del
tagere i skolerejser til udlandet. Der kan ikke gives nogen
mere i rejseunderstøttelse end 50 pct. af prisen for delta
gelse i rejsen. Elever, der i det pågældende rejseår dimit
teres med studenter- eller realeksamen, har forret til at få
andel i legatet. Elever, der er medlem af legatbestyrelsen,
har samme ret som andre til at få tildelt legatet. Til Italiensturen 1955 uddeltes 1700 kr. til 8 elever som rejse
hjælp.
Fra den 26. juni til 21. juli foretoges en skolerejse med
30 elever fra gymnasiet og realklassen under ledelse af
lektor Kirkeby Hansen og adjunkt W. Rasmussen. Turen
gik til Lübeck, Rhinen, Heidelberg, Rothenburg, Nürn
berg, Innsbruck med 4 dages bjergtur fra Pitztal over glet
scherne til Sølden i Øtztal, Firenze, Rom, Venedig, Mün
chen.
Til turen havde skibsreder Lauritzen skænket 1000 kr.,
som blev brugt til ekstra udflugter, teaterbesøg, præmier,
ekstra måltider etc.
Det var en lærerig tur med mange gode oplevelser og
godt kammeratskab. En lignende tur er planlagt til som
mer.
Gammel Hellerup Gymnasiums Jubilæumsfond admini
streres af rektor. Fonden ejer (maj 1956) 8.349,82 kr.
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Bogpræmier er skænket af Foreningen Norden (tildelt
Bjarne Degnbol (4 b), Alliance Française (Meyer Petersen,
III ns), Institut Français (student Anders Meyling), Den
amerikanske ambassade (student Hans Tage Lund) og bog
handler Voldbyg (student Jørgen Palbøll).
En boggave til minde om lektor Birch-Olsens virke på
skolen, skænket af en kreds af Gamle Drenge, er tildelt
Ole Osgaard (III ns).
Biblioteket har modtaget gaver fra Uffe Hansted (2 a),
Ib Almind (2 b), Axel Georgesco-Olenin (2 b), Johan v.
Magnus (2 b), Carl Johan Bondorff (3 b), Torben MoltkeLeth (I mn B), Ivar Schacke (I mn B), adjunkt MeyerHeiselberg, lektor Martin Larsen, lektor Mortensen, kon
torchef Sten Buhl, »Dagens Nyheder«, Ordrup-Charlottenlund Bank, firmaet Tobira, Salomon Kraft (Malmø Latin
skole), Den italienske stats turistbureau, Den amerikanske
ambassade, Sovjetunionens ambassade og Den kinesiske
folkerepubliks gesandtskab.
Til opslagstavlerne i skolegården har »Nationaltidende«
og »Social-Demokraten« skænket hver 2 eksemplarer.
Torben Stein (2 a) har givet os et opklæbet Europakort,
og iøvrigt har mellemskoleklasserne givet billeder til un
dervisningsbrug.

Skolen har haft den glæde, at flere elever har skænket
musikalier og instrumenter.
Vi siger de mange givere tak for deres interesse og gav
mildhed.

Juleindsamlingen gav 2.340 kr.; desuden madvarer, tøj,
fodtøj, legetøj m. m. Nødvendige reparationer samt ud
delingen besørgedes af elever under ledelse af lektor Kir
keby Hansen, fru Kirkeby Hansen, lektor Biem og fru
Biem. Der uddeltes gaver til 170 familier med 507 børn.
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Skibsadoptionen.
Også i dette skoleår har vort adoptivskib »Maria Dan«
hovedsageligt sejlet på udenlandske havne, og der har der
for ikke været lejlighed til personlig kontakt. Vi håber
stadig på, at det engang vil lykkes at få arrangeret en fod
boldkamp med skibets fodboldhold, selv om vi vel må ind
stille os på at få klø. Vi har læst om »Maria Dan«-holdets
bedrifter i skibsturneringen og ønsker til lykke med det
fine resultat.
Vi har i årets løb modtaget adskillige interessante breve
fra »Maria Dan«. Disse breve er blevet læst op ved mor
gensang og senere slået op i udhængsskabet. Selv har vi
ikke været så flinke til at skrive, men skibet har dog jævn
ligt hørt nyt fra skolen, idet det regelmæssigt modtager
»Skolebladet«. I flere af brevene har der været udmærke
kede kort, billeder og brochurer, som navnlig skolens geo
grafilærere har været glade for, idet disse ting indgår som
hjælpemidler i undervisningen.
Ved juletid udvekslede vi telegrafiske jule- og nytårs
hilsener med »Maria Dan«.
Fra rederiet har vi modtaget »The National Geographi
cal Society«s verdenskort, som vi har fået klæbet op på
karton. På den nye skole er det meningen at opsætte dette
kort i et særligt udhængsskab, for at eleverne herved kan
følge med i, hvor skibet befinder sig. Herom underrettes
vi jo til stadighed fra rederiet gennem brevkort, men først
når skibets rejser kan markeres på kortet, vil eleverne
rigtig kunne følge skibet dag for dag. Fra rederiet har vi
endvidere modtaget en del numre af rederiets blad »Fri
vagten«, som er blevet uddelt til interesserede elever i 2.
og 3. mellem.
Vi takker for alle gaver og breve, og vi takker alle på
»Maria Dan«, som gennem breve eller på anden måde har
vist interesse for skibsadoptionsarbejdet, og lad os gøre
det ved at skrive rigtig mange breve til vort adoptivbarn i
det kommende skoleår!
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Af skolens dagbog.
Den 31. august var der rejsegilde på den nye bygning,
Svanemøllevej 87.
Den 28. september overværede II G og III G en radio
opførelse af Euripides: Hippolytos, optaget på bånd af
Lunnet (R).
Den 13. oktober holdt kaptajn R. Horn et søfartsfore
drag.
Den 24. oktober læste J. Finderup Jakobsen fortællinger
og sange af Blicher.
Den 19.-20. december besøgte III G under ledelse af ad
junkt Rasmussen og adjunkt Meyer-Heiselberg Roskilde
Domkirke og Vallekilde Højskole, hvor eleverne deltog i
undervisningen.
Den 22. december var der juleafslutning med tale af pa
stor J. Th. Thomsen og musik af skolens kor.
Den 19. januar havde skolen besøg af Foreningen Nor
dens rejselektor, cand. philol. fru Borghild Harmer.
Den 9. maj ovrværede II G i Glyptotekets festsal opfø
relsen af Euripides: Hekabe. Titelrollen blev spillet af Ma
rie Louise Jørgensen.
Den 12.-18. maj var 3. mellem på Jyllandstur (ledet af
lektor Biem, lektor Kirkeby Hansen og adjunkt MeyerHeiselberg). Turen gik fra Sandmilen via Skagen, Råbjerg
Mile, Vester Tværsted, Hirtshals, Lønstrup, Børglum, Løk
ken, Vildmosen til Ålborg. Vandringen varede 6 fulde døgn
med middag, overnatning og morgenmad på hoteller. For
målet var dels at lære naturhistorie, geologi, geografi, hi
storie m. m. ude i naturen ved selvsyn, dels at lære ele
verne at samarbejde i intimt kammeratskab samt at åbne
deres øjne for værdierne ved vandrelivet.
Den 23. maj kl. 13-14 afholdtes en koncert for eleverne.
Skoleorkestret, et kor af II G’er samt et jazzorkester med
virkede.
Den 25.-26. maj var 1. mellem på Pindalstur (ledet af
lektor Biem, lektor Kirkeby Hansen og adjunkt Ras
mussen). Turen formede sig som tidligere som en vandre-
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tur fra Holbæk via Vallekilde Højskole, Dragsholm og
Vejrhøj til Sejrø Bugt den første dag. Næste dag til Sten
strup, Højby og Nykøbing; herfra med motorbåd til Frede
rikssund. Formålet med turen var undervisning i natur
fag og historie samt uddybning af kammeratskabet.
Skolen har haft besøg af undervisningsinspektørens fag
lige medhjælpere lektor N. V. Due og lektor dr. H. Fussing.

Der er optagelsesprøve fredag den 22. juni kl. 9.
Afslutningshøjtideligheden finder sted lørdag den 23.
juni kl. 9, sidste gang i den gamle bygning.
Det nye skoleår begynder i den nye bygning mandag
den 13. august kl. 10 med en kort modtagelseshøjtide:
lighed. Alle forældrene er velkomne til denne og til sko»
lens morgensang hver dag kl. 8 samt til enhver skoletime,
de vil overvære. Forudgående aftale kan eventuelt træffes
med vedkommende lærer.
J. K. Eriksen.
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