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MEDDELELSER OM

B U N G ST EI) STATS SKOLE
I SKOLEÅRET



Rektors træffetider 
er i almindelighed følgende:

telefontid 11 — 11 i/2
Rungsted 311

(rektorboligen)
kontortid 12—12i/a
(skolebygningen)

undtagen 
lørdag

Andre tider efter aftale.



I. Skolen.
Rungsted Statsskole er en direkte fortsættelse af »Rungsted 

Kostskole«, der grundlagdes i året 1900 af rektor E. Skovgaard- 
Petersen. Den 5. september 1900 fandt skolens indvielse sted, 
og i sommeren 1906 dimitteredes de første studenter. I året 
1920 blev skolen overtaget af staten, og dens navn ændredes 
til »Rungsted Statsskole«; men skolen er vedblivende en kost
skole samtidig med, at den er gymnasieskole.

Gymnasieskolen omfatter følgende afdelinger:
1) en fireårig mellemskole, som afsluttes med mellemskole

eksamen;
2) en etårig realklasse, som afsluttes med realeksamen;
3) et treårigt gymnasium, som afsluttes med studentereksa

men. Her ved skolen er gymnasiet delt i 2 linier: den ny
sproglige linie med engelsk og tysk som hovedfag og den 
matematisk-naturvidenskabelige linie med matematik, fysik 
og kemi som hovedfag.

Normalalderen ved optagelse i 1. mellemskoleklasse er 11 år, 
ved optagelse eller oprykning i realklassen og i I. gymnasie
klasse 15 år. I øvrigt henvises angående optagelse i skolen til 
kap. VIL
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II. Eksaminer 1954.
Studentereksamen.
IVysp roglig afde ling.

1. Andersen, Elsebeth ........................................................ 13,97
2. Brinkløv-Jensen, Knud Erik ........................................ 13,93
3. Hansen, Helmer ............................................................ 13,1-1
4. Hansen, Jørgen .............................................................. 12,56
5. Hejlsted, Lis ................................................................... 12,51
6. Jensen, Arne Jensby ..................................................... 13,9-1
7. Jensen, Ole Nygaard ..................................................... 13,31
8. Kemp, Marianne ........................................................... 13,29
9. Koch, Mette .................................................................... 13,06

10. Madsen Bent ................................................................... 13,52
11. Mejndor, Kjeld ............................................................... 12,22
12. Nissen, Inger................................................................... 13,73
13. Steen, Peter .................................................................... 12,67

Matematisk afdeling.
1. Enkegaard, Torben ........................................................ 14,51
2. Falch, Edvard ............................................................... 14,30
3. From, Niels Ebbe .......................................................... 13,02
4. Hoff-Hansen, Eric ........................................................ 13,02
5. Hunnicke, Jens Otto ...................................................... 13,38
6. Høiberg, Ole ................................................................... 14,03
7. Jensen, Erik Fisker........................................................ 12,99
8. Jensen, Ernst ................................................................. 13,84
9. Kestner, Peter ................................................................ 12,80

10. Knudsen, Per ................................................................. 14,13
11. Kristensen, Gert ............................................................ 13,89
12. Kværnø, Richard........................................................... 14,24
13. Ladelund, Jens Erik ...................................................... 13,64
14. Magnussen, Niclas ......................................................... 13,69
15. Martin Jerzy ................................................................... 12,43
16. Munk, Kaj ....................................................................... 13,99
17. Nielsen, Ole Eskebæk .................................................... 13,98
18. Olsen, Ole ....................................................................... 14,05
19. Pedersen, Svend ............................................................ 13,16
20. Raffel, Jan ...................................................................... 13,10
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13. Jørgensen, Viggo, f. 14.10.38 (lektor, Rungsted).
14. Kaarøe, Jens, f. 10.9.38 (direktør, Rungsted).
15. Larsen, Lars Tingleff, f. 14.12.37 (broder til nr. 8 i III in).
16. ‘Lehmann, Hasse, f. 1.6.37 (montør, Skibby).
17. ‘Mølgaard, Torben, f. 15.6.36 (førstelærer, Fr.berg).
18. Pedersen, Niels, f. 23.1.38 (konsulent, Virum).
19. ‘Poulsen, Søren, f. 25.5.38 (maskinmester, Assens).
20. Rohrsted, Stig, f. 28.1.38 (førstelærer, Nivå).
21. Smitt, Birte Wagner, f. 1.8.37 (professor, Rungsted).
22. ‘Storgaard, Erik, f. 8.4.37 (førstelærer, Haubro).
23. Sørensen, Jens, f. 12.2.37 (gårdforpagter, Humlebæk).
24. Toksvig, Lars, f. 23.2.38 (direktør, Rungsted).
25. ‘Truelsen, Palle, f. 20.4.37 (isenkræmmer, Stege).
26. ‘Wibrand, Peter, f. 31.7.38 (broder til nr. 14 i Ills).

I. gymnasieklasse. 
Nysproglig afdeling.

1. Almdal, Erik, f. 14.3.39 (fuldmægtig, Rungsted).
2. Bagge, Hanne, f. 8.1.38 (havnefoged, Rungsted).
3. ‘Christiansen, Per, f. 10.8.38 (fisker, Rørdam).
4. Ewertz, Kirsten, f. 8.4.38 (frue, Rungsted).
5. Halek, Mette, f. 22.5.39 (fuldmægtig, Rungsted).
6. Heilbuth, Annike, f. 17.5.39 (Irs.sagfører, Rungsted).
7. ‘Hoile, Finn, f. 18.11.35 (malermester, Kbhvn.).
8. Iwersen, Hanne, f. 17.7.37 (civiling., Rungsted).
9. ‘Jørgensen, Flemming, f. 1.8.38 (arb.md., Kastrup).

10. Kampmann, Christian, f. 24.7.39 (direktør, Rungsted).
11. Koch, Birgitte Dahlerup, f. 24.3.39 (redaktør, Rungsted).
12. Larsen, Inge Lise, f. 21.1.39 (trafikkontrollør, Skodsborg).
13. Lollesgaard, Marianne, f. 27.11.37 (maler, Stasevang).
14. ‘Madsen, Ebbe, f. 12.10.38 (frue, Kbhvn.).
15. ‘Meyer, Finn, f. 17.9.36 (mejeribestyrer, Gummerup).
16. ‘Nederland, Ib, f. 6.12.37 (førstelærer, Tømmerup).
17. ‘Nielsen, Eggert, f. 26.12.37 (frue, Vedbæk).
18. Nordhede, Grete, f. 7.9.37 (arkitekt, Rungsted).
19. ‘Rasmussen, Ove, f. 6.9.36( bryggeriejer, Glamsbjerg).
20. Rasmussen, Una, f. 14.5.38 (søster til nr. 15 i Him).
21. Scheye, Helen, f. 24.9.37 (murermester, Dame).
22. Skovgaard-Pelersen, Jette, f. 11.6.38 (grosserer, Rungsted).
23. Vissing, Jens, f. 26.8.38 (direktør, Smidstrup).
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Matematisk afdeling.
1. Ankerhus, Jørgen, f. 24.4.37 (salgsinsp., Vedbæk).
2. Bak, Niels, f. 2.3.37 (civiling., Århus).
3. Christensen, Finn, f. 24.5.38 (hrs.dommer Preisler Knudsen, 

Holte).
4. Falch, Erik, f. 9.3.39 (grosserer, Vedbæk).
5. Friis, Mette, f. 14.1.38 (statskonsulent, Humlebæk).
6. Jensen, Agnete, f. 16.6.35 (stationsforst., Humble).
7. ‘Jensen, Finn, f. 31.5.36 (frue, Hadsund).
8. Jensen, Preben, f. 22.1.37 (grønthandler, Hørsholm).
9. ‘Jensen, Sven Ole, f. 24.11.38 (civiling., Dragør).

10. ‘Johansen, Ivan, f. 2.11.37 (boghandler, Strøby).
11. 'Knudsen, Per, f. 7.10.38 (kæmner, Hornum).
12. ‘Kristiansen, Arne, f. 13.11.37 (frue, Assens).
13. Lüttichau, Rudolf, f. 15.10.37 (oberstløjtnant, Rungsted).
14. ‘Madsen, Torben, f. 13.8.38 (isenkræmmer, Nyk. S.).
15. ‘Marcher, Ole, f. 24.8.39 (civilpolitibetjent, Gentofte).
16. Molander, Esbjørn, f. 15.5.39 (vicekonsul, Vedbæk).
17. ‘Müller, HeÖin, f. 30.3.38 (skræddermester, Våg).
18. ‘Møller, Erling, f. 20.5.37 (grdmd., Kolind).
19. Møller, Jes, f. 13.4.38 (overbibliotekar, Sletten).
20. ‘Nielsen, Carl Toftgaard, f. 17.1.38 (mekaniker, Ramien).
21. ‘Nørgaard, Søren Peder, f. 17.2.38 (førstelærer, Rosmus).
22. Primdahl, Fritz, f. 25.8.38 (ekspeditionssekr., Vedbæk).
23. ‘Svendsen, Kurt, f. 16.12.38 (gårdejer, Dragør).
24. ‘Søllested, Vagn, f. 19.1.38 (gårdejer, Melby).
25. ‘Villumsen, Jørgen, f. 29.6.37 (repræsentant, Brønderslev).

Realklassen.
1. Averhoff, Peter, f. 18.5.38 (frue, Humlebæk).
2. Bugge, Sven, f. 11.2.39 (brodei* til nr. 1 i Ills).
3. Dickmeiss, Annette, f. 28.3.39 (sognepræst, Hørsholm).
4. Elsøe, Fin, f. 26.1.38 (afdelingsleder, Hørsholm).
5. Griesé, Flemming, f. 16.8.38 (æggehandler, Nivå).
6. Hansen, Karen Margrethe, f. 25.3.37 (læge, Hørsholm).
7. Holmslykke-Hansen, Arne, f. 16.4.38 (kommunelærer, 

Humlebæk).
8. Jensen, Finn Vejen, f. 6.9.38 (overlærer, Vedbæk).
9. Jochimsen, Hanne, f. 10.1.39 (civilingeniør, Rungsted).
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10. Jørgensen, Jelle, f. 12.4.38 (slagtermester, Hørsholm).
11. Kanstrup, Kirsten, f. 3.7.38 (arbejdsmand, Humlebæk).
12. Koch, Carl, f. 15.11.38 (broder til nr. 9 i II s).
13. Larsen. Ivan, f. 29.4.39 (chauffør, Nivå).
14. Lind, Jørgen, f. 8.9.38 (driftsleder, Kokkedal).
15. Lindberg, Birger, f. 7.5.38 (direktør, Vedbæk).
10. Lundt-Lippmann, Hanne, f. 18.1.39 (direktør, Hørsholm).
17. Madsen, Freddy, f. 6.4.38 (portier, Humlebæk).
18. Marckmann, Anette, f. 1.11.37 (kommandørkaptajn, Rung

sted).
19. Nielsen, Peter, f. 2.8.37 (direktør, Lisboa).
20. Petersen, Merete, f. 16.4.39 (grosserer, Hørsholm).
21. Petersen, Ole Juni, f. 14.9.38 (frue, Kokkedal).
22. Smilt, Anja Wagner, f. 25.5.39 (søster til nr. 21 i IT m).
23. Stimer, Birgitte, f. 4.1.38 (grosserer, Hørsholm).
24. Sørensen, Ayoe, f. 5.4.39 (litograf, Rungsted).
25. Thomsen, Birthe, f. 3.8.37 (arbejdsmand, Humlebæk).

4. mellemskoleklassc.
a.

1. Asmussen, Liselot, f. 18.10.39 (grosserer, Hørsholm).
2. Carstens, Ole, f. 11.3.39 (grosserer, Smidstrup).
3. Damgaard, Else, f. 25.10.39 (lektor, Usserød).
4. Federspiel, Herman, f. 7.12.39 (Irs., Usserød).
5. Flaga, Birgitte, f. 12.9.39 (vognmand, Nivå).
6. Grubert, Per, f. 1.4.40 (fabrikant, Humlebæk).
7. Hansen, Jytte, f. 17.11.39 (søster til nr. 7 i Tim).
8. Hansen, Niels Villum, f. 2.2.40 (civiling., Rungsted).
9. Hartmann, Niels Rudolph, f. 16.7.39 (civiling., Rungsted).

10. Havlit, Karna, f. 4.8.39 (ostehandler, Rungsted).
11. Helbæk, Marianne, f. 13.4.40 (anlægsgartner, Hørsholm).
12. Jensen, Karsten Søby, f. 13.9.39 (afdelingschef, Usserød).
13. Jørgensen, Ole, f. 4.6.39 (direktør, Rungsted).
14. Langkjær, Tove, f. 16.12.39 (bogtrykker, Rungsted).
15. Larsen, Conrad, f. 10.11.39 (gårdejer, Gunderød).
16. Lollesgaard, Elsebeth, f. 27.3.40 (søster til nr. 13 i I s).
17. Lund, Sussy, f. 25.7.39 (civiling., Vallerød).
18. Menck, Kirsten, f. 20.3.39 (grosserer, Rungsted).
19. Nicolaysen, Claus, f. 29.9.38 (arkitekt, Snekkersten).



16

20. Nielsen, Jens, f. 23.5.40 (direktør, Vedbæk).
21. Nørregaard-Madsen, Klaus, f. 11.3.40 (direktør, Rungsted).
22. Pedersen, Birgit, f. 28.5.39 (gårdejer, Fred tofte).
23. Petersen, Merete Bjørn, f. 11.11.39 (ingeniør, Tårbæk).
24. Prip, Mette, f. 10.6.40 (læge, Rungsted).
25. Rohrsted, Tue, f. 15.11.39 (broder til nr. 20 i IT in).
26. Sodemann, Frederik, f. 21.12.39 (frue, Virum).
27. Steen, Birgit, f. 7.10.40 (direktør, Hørsholm).
28. Tranekjær, Vibeke, f. 17.4.40 (tandlæge, Rungsted).
29. Vincents, Lone, f. 23.5.40 (arkitekt, Rungsted).

b.
1. Busch-Petersen, Merete, f. 27.12.39 (søster til nr. 2 i II m).
2. Carstens, Ole, f. 6.12.39 (salgsinspektør, Rungsted).
3. Germundsen, Dorte, f. 5.7.39 (speditør, Hørsholm).
4. Godvin, .Tens, f. 28.1.40 (broder til nr. 3 i III s).
5. Greisen, Frode, f. 3.12.40 (direktør, Rungsted).
6. Gricsé, Bodil, f. 21.11.40 (søster til nr. 5 i r).
7. Horwitz, Lilian, f. 18.4.39 (fabrikant, Hørsholm).
8. Ilsøe-Mikkelsen, Birgitte, f. 22.1.39 (installatør, Humlebæk).
9. Iversen, Anne-Marie, f. 8.4.39 (tegner, Humlebæk).

10. Jensen, Annette, f. 30.3.40 (søster til nr. 12 i II m).
11. Jensen, Birgit, f. 29.11.39 (overassistent, Humlebæk).
12. Jensen, Birte, f. 13.8.39 (gartner, Hørsholm).
13. Jønsson, Steen, f. 1.9.39 (broder til nr. 6 i His).
14. Jørgensen, Hanne Feilberg, f. 23.9.39 (byretsdommer, Rung

sted).
15. v. Kauffmann, Peter, f. 21.9.38 (direktør, København).
16. Klose, Inger, f. 20.12.39 (handelsgartner, Usserød).
17. Koch, Merete Dahlerup, f. 27.12.40 (søster til nr. 11 i I s).
18. Krarup, Helle, f. 16.9.39 (salgschef, Vedbæk).
19. Lund, Charlotte Kaj, f. 15.10.38 (kontorchef, Rungsted).
20. Lüttichau, Marie, f. 20.8.40 (søster til nr. 13 i I m).

.21. Nielsen, Steffen, f. 27.10.39 (forvalter, Nivå).
22. Pedersen, Arne, f. 20.6.39 (mag. art., Kokkedal).
23. Seidler, Per, f. 18.1.39 (civiling., Hørsholm).
24. Stilling, Hans Erik, f. 16.12.38 (bogholder, Humlebæk).
25. Søndcrgaard, Erik, f. 14.11.39 (overpakmester, Humlebæk).
26. Ussing, Morten, f. 19.8.39 (kontorchef, Vedbæk).
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3. mellemskoleklasse.
a.

1. Arendrup, Birgitte, f. 11.9.41 (bankbestyrer, Rungsted).
2. Bech, Ulla Brita, f. 5.1.41 (assurandør, Rungsted).
3. Berring, Karen, f. 19.1.40 (kontorchef, Trørød).
4. Clausen, Birthe, f. 18.5.40 (arbind., Nivå).
5. Cunild, Jytte, f. 30.9.39 (direktør, Rungsted).
6. Eldov, Knud, f. 27.9.40 (litograf, Kokkedal).
7. Gautier, Eric, f. 6.3.41 (grosserer, Rungsted).
8. Grauballe, Peter, f. 6.8.40 (frue, Rungsted).
9. Gronemann, Marianne, f. 2.2.41 (ekspeditionssekr., Rung

sted).
10. Hansen, Helle Vibeke, f. 8.4.41 (frue, Rungsted).
11. Hartmann, Bolette, f. 17.4.41 (søster til nr. 9 i 4 a).
12. Holtegaard, Erik. f. 14.5.40 (skomagermester, Humlebæk).
13. Johansen, Peter, f. 8.8.40 (civiling., Rungsted).
14. Jørgensen, Ida, f. 4.10.40 (søster til nr. 7 i III m).
15. Kiilcrich, Annelise, f. 20.7.40 (ekspeditionssekretær, Rung

sted).
16. Knudsen, Holger, f. 29.5.40 (frue, Hørsholm).
17. Lund, Kirsten Kaj, f. 6.4.40 (søster til nr. 19 i 4 b).
18. Maglebye, Jette, f. 3.10.40 (arkitekt, Rungsted).
19. Meyer, Claus, f. 30.4.39 (bankfuldm., Rungsted).
20. Møller, Kjeld, f. 15.6.40 (brodér til nr. 19 i Im).
21. Palsby, Lene, f. 4.4.40 (vekselerer, Rungsted).
22. Riisbjerg, Anne-Lisc, f. 26.9.40 (frue, Hørsholm).
23. Schütze, Ida, f. 24.10.40 (billedhugger, Rungsted).
24. Skovmand, Morten, f. 22.2.41 (broder til nr. 13 i HI s).
25. Stelling, Annelise, f. 19.9.39 (fabrikant, Rungsted).
26. Stocklund, Knud-Erik, f. 1.3.40 (civiling., Rungsted).
27. Sørensen, Lif Vecht, f. 26.8.40 (grosserer, Rungsted).
28. Vissing, Anne Margrethe, f. 17.9.40 (søster til nr. 23 i Is).
29. Wedel, Claus, f. 1.4.40 (fabrikant, Humlebæk).
30. Westergaard, Ole, f. 29.6.39 (orlogskaptajn, Rungsted).

b.
1. Andersen, Bodil Nyboe, f. 9.10.40 (professor, Humlebæk).
2. Andersen, Inken, f. 19.7.40 (mekaniker, Nivå).
3. Brems, Anne-Margrethe, f. 5.6.10 (læge, Rungsted).
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4. Dickmeiss, Christian, f. 27.2.41 broder til nr. 3 i r).
5. Falch, Niels, f. 12.3.40 (broder til nr. 4 i I in).
6. Hansen, Jytte, f. 29.5.40 (tømrer, Humlebæk).
7. Hansen, Jytte Steen, f. 13.1.41 (ing., Hørsholm).
8. Holme, Kirsten, f. 18.8.41 (direktør, Vedbæk).
9. Jensen, Hanne Sandberg, f. 22.1.40 (maskinarb., Humlebæk).

10. Jensen, Uffe, f. 13.5.40 (statsadv., Vedbæk).
11. Kampmann, Henrik, f. 5.9.41 (broder til nr. 10 i Is).
12. Koch, Anders, f. 3.5.39 (frue, Rungsted).
13. Larsen, Bente, f. 2.12.40 (direktør, Rungsted).
14. Lassen-Nielsen, Vibeke, f. 11.7.39 (civiling., Rungsted).
15. Lorentzen, Vibeke Hjorth, f. 19.3.40 (bandagist, Vedbæk).
16. Lyck, Kirsten, f. 31.3.40 (pantefoged, Humlebæk).
17. Martens, Gunnar, f. 7.4.40 (direktør, Rungsted).
18. Møller, Jens, f. 21.5.39 (repræsentant, Rungsted).
19. Pedersen, Ellen, f. 14.12.40 (søster til nr. 22 i 4 b).
20. Rasmussen, Birthe, f. 11.6.40 (maskinsmed, Humlebæk).
21. Skülason, Kristin, f. 1.9.39 (frue, Usserød).
22. Skaarup, Liselotte, f. 9.5.41 (frue, Rungsted).
23. Sørensen, Helga, f. 2.7.40 (sekretær, Humlebæk).
24. Sørensen, Tove, f. 1.9.40 (gartner, Vallerød).
25. Tost, Ole, f. 27.2.40 (arbmd., Nivå).
26. Westergård, Kirsten, f. 27.4.41 (søster til nr. 30 i 3 a).
27. ‘Wibrand, Jan, f. 1.1.40 (broder til nr. 26 i II m).

2. mellemskoleklassc.
a.

1. Andersen, Dorrit, f. 5.2.42 (grosserer, Rungsted).
2. Asmussen, Anne, f. 6.1.42 (søster til nr. 1 i 4 a).
3. Bay, Christian, f. 1.11.41 (sekretær, cand. polit., Hørs

holm).
4. Boserup, Jan, f. 2.10.41 (forpagter, Smidstrup).
5. Christensen, Birte, f. 25.7.42 (ingeniør, Hørsholm).
6. Christiansen, Kjeld, f. 19.3.41 (værkfører Zeruneith, Hørs

holm).
7. Dickmeiss, Olfert, f. 22.6.42 (broder til nr. 3 i r).
8. Eriksen, Anna, f. 18.4.42 (bogholder, Rungsted).
9. Gautier, Michael, f. 3.9.42 (broder til nr. 7 i 3 a).

10. Gottlieb, Anders, f. 7.3.41 (prokurist, Hørsholm).
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11. Gottlieb, Lars, f. 7.3.41 (broder til ovennævnte).
12. Gudum-Olsen, Jens, f. 23.8.42 (civilingeniør, Hørsholm).
13. Hammerlund, Annemirl, f. 13.10.40 (overtjener, Kvistgård).
14. Jensen, Torben, f. 14.4.42 (anlægsgartner, Nivå).
15. Jørgensen, Ole Gade, f. 20.12. 41 (chauffør, Kokkedal).
16. Kolte-Olsen, Jens, f. 30.10.41 (direktør, Vedbæk).
17. Lorentzen, Jonna, f. 22.3.41 (teglværksforvalter, Nivå).
18. Martens, Axel, f. 1.7.42 (broder til nr. 17 i 3 b).
19. Meyer, Britta, f. 28.6.41 (grosserer, Hørsholm).
20. Møller, Jette, f. 9.5.41 (prokurist, Hørsholm).
21. Olesen, Preben, f. 16.9.42 (arbejdsmand, Nivå).
22. Pedersen, Max Lund, f. 1.8.41 (fabrikant, Kokkedal).
23. Buhlmann, Eugen, f. 10.12.40 (arkitekt, Hørsholm).
24. Smitt, Ulla Wagner, f. 19.7.42 (søster til nr. 21 i II ra).
25. Sørensen, Bitten Vecht, f. 12.5.42 (søster til nr. 27 i 3 a).
26. Tholstrup, Annette, f. 13.6.41 (frue, Rungsted).
27. Wenzell, Eva, f. 9.4.42 (prokurist, Hørsholm).
28. Wichmann, Hanne, f. 30.12.41 (laboratorieforstander, 

Rungsted).
29. Aaboe, Peter, f. 7.7.41 (Irs., Hørsholm).

b.
1. Andersen, Bjarne Brøgger, f. 26.1.41 (boghandler, Hørs

holm).
2. Andersen, Erik, f. 3.9.41 (parcellist, Auderød).
3. Beeken, Brita, f. 24.7.42 (arkitekt, Rungsted).
4. Carlsen, Aage Godt, f. 20.5.42 (kontorchef, cand, jur., Rung

sted).
5. Christensen, Kurt, f. 5.9.41 (museumsbetjent, Hørsholm).
6. Clausen, Nils, f. 17.2.41 (overbetjent, Rungsted).
7. Dorn-Jensen, Kirsten, f. 16.3.42 (byretsdommer, Rungsted).
8. Ellemann, Gyrit, f. 25.1.42 (landinspektør, Rungsted).
9. Feldthusen, Claus, f. 26.9.41 (direktør, Rungsted).

10. Hansen, Ole Friis, f. 26.8.41 (direktør, Birkerød).
11. Henriksen, Lis, f. 22.7.41 (repræsentant, Rungsted).
12. Jørgensen, Ib, f. 20.9.41 (tekstilarb., Brønsholm).
13. Jørgsholm, Regitze, f. 25.3.42 (læge, Gentofte).
14. Keppie, Nina, f. 31.3.42 (afdelingschef, Rungsted).
15. Kristensen, Conni, f. 8.4.41 (vognmand, Nivå).
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16. Laursen, Peter, f. 18.11.41 (kontorchef, Rungsted).
17. Lucas, Allan, f. 23.3.42 (civilingeniør, Hørsholm).
18. Madsen, Nils Juhl, f. 25.8.41 (murer, Niverød).
19. Meisner-Jensen, Lotte, f. 26.5.41 (konstruktør, Rungsted).
20. Mortensen, Gert, f. 5.1.42 (teglværksformand, Brønshohn).
21. Norstrand, Hans, f. 20.7.42 (direktør, Rungsted).
22. Ostenfeld, Eva, f. 7.5.42 (frue, Rungsted).
23. Rasmussen, Kirsten, f. 3.6.42 (overbetjent, Hørsholm).
24. Schrøder, Finn, f. 20.12.41 (grosserer, Vedbæk).
25. Svendsen, Else Marie, f. 9.4.41 (arbejdsmand, Vejenbrød).
26. Thaysen, Dagny, f. 16.11.41 (handelsgartner, Vedbæk).
27. Tranekjær, Merete, f. 16.9.41 (søster til nr. 28 i 4 a).
28. Vilstrup, Kirsten, f. 18.7.40 (direktør, Rungsted).
29. Wicksell, Ann, f. 5.9.41 (Irs. Pontoppidan, Rungsted).

1. mellemskoleklasse.
a.

1. Alstrup, Inge, f. 27.5.43 (arkitekt, København).
2. Arendorff, Marie-Louise, f. 29.9.42 (grosserer, Rungsted).
3. Bayer, Lars, f. 26.1.43 (inspektør, Rungsted).
4. Blechingberg, Vibeke, f. 9.6.42 (frue, Vedbæk).
5. Broste, Kirsten, f. 23.3.43 (frue, Hørsholm).
6. Bøgh, Mogens, f. 23.10.42 (viceskoleinsp., Hørsholm).
7. Carstens, Elisabeth, f. 24.10.42 (søster til nr. 2 i 4 b).
8. Cunild, Lennart, f. 3.4.42 (broder til nr. 5 i 3 a).
9. Feising, Birger, f. 13.10.42 (grosserer, Vedbæk).

10. Frølund, Bjarke, f. 31.7.42 (skovrider, Humlebæk).
11. Hansen, Bente, f. 15.8.43 (civilingeniør, Skodsborg).
12. Hansen, Søren Kehlet, f. 13.12.41 (læge, København).
13. Jantzen, Birgitte, f. 25.1.43 (civilingeniør, Rungsted).
14. Jensen, Birgitte Kolby, f. 11.1.43 (malermester, Hørsholm).
15. Johansen, Erik, f. 18.1.43 (broder til nr. 13 i 3 a).
16. Kelstrup, Ulla, f. 31.1.42 (lektor, Hørsholm).
17. Kiilerich, Marianne, f. 14.12.41 (søster til nr. 15 i 3 a).
18. Lund, Morten, f. 21.1.43 (fuldmægtig, cand. jur., Rungsted).
19. Meyer, Lars, f. 12.4.42 (broder til nr. 19 i 3 a).
20. Nicolaisen, Hanne, f. 17.4.43 (tandlæge, Rungsted).
21. Nielsen, Dorthe, f. 13.10.42 (søster til nr. 21 i 4 b).
22. Petersen, Hanne Marstrand, f. 6.5.42 (læge, Humlebæk).
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23. Rosenørn, Stig, f. 13.3.42 (broder til nr. 17 i III m).
24. Skovgaard-Petersen, Anne, f. 9.6.42 (søster til nr. 22 i Is).
25. Wedel, Henrik, f. 3.7.42 (broder til nr. 29 i 3 a).
26. Vincents, Klavs, f. 24.2.43 (broder til nr. 29 i la).
27. Vidarsson, Ørn, f. 16.9.42 (frue, Vedbæk).

b.
1. Andersen, Walter, f. 7.12.42 (mekaniker, Nivå).
2. Bay, Benedicte, f. 31.7.41 (frue, Rungsted).
3. Bendtsen, Finn, f. 9.2.42 (tekstilarbejder, Hørsholm).
4. Bramsen, Birte, f. 1.10.42 (assurandør, Skodsborg).
5. Bystrup, Erik, f. 24.11.42 (arkitekt, Hellerup).
6. Carlsen, Agnete, f. 11.8.43 (søster til nr. 4 i 2 b).
7. Christiansen, Steffen, f. 4.10.42 (repræsentant, Kokkedal).
8. Eldov, Harriet, f. 17.11.42 (søster til nr. (i i 3 a).
9. Engberg, Lars, f. 27.1.43 (broder til nr. 3 i II s).

10. Erichsen, John, f. 30.12.42 (direktør, Vedbæk).
11. Frellsen, Claus, f. 23.11.42 (fabrikant, Rungsted).
12. Galstcr, Øjvin, f. 8.5.42 (plantageejer, Columbia).
13. Hansen, Karin, f. 22.12.41 (prokurist, Rungsted).
14. Jensen, Bente, f. 21.5.43 (tømrer, Kokkedal).
15. Jessen, Bo, f. 5.7.43 (revisor, Rungsted).
16. Klose, Helga, f. 1.3.43 (søster til nr. 16 i I b).
17. Langkjær, Peter, f. 6.10.42 (broder til nr. 14 i I a).
18. Larsen, Birte Hvidtfeldt, f. 18.7.42 (tømrer, Humlebæk).
19. Maarssøe, Knud, f. 21.8.42 (overlærer, Hørsholm).
20. Mellergaard, Birgit, f. 1.5.43 (kordegn, Hørsholm).
21. Nexøe-Larsen, Irene, f. 17.6.42 (fabrikant, Rungsted).
22. Nielsen, Karen, f. 19.3.42 (murer, Rungsted).
23. Olsen, Helen Jac, f. 5.2.43 (grosserer, Rungsted).
24. Philip, Lone, f. 16.12.41 (professor, Rungsted).
25. Seidler, Bjørn, f. 23.2.42 (broder til nr. 23 i 4 b).
26. Stimer, Steen, f. 24.9.42 (broder til nr. 23 i realkl.).
27. Wicksell, Eva, f. 6.1.43 (søster til nr. 29 i 2 b).
28. Witt, Inga, f. 21.2.42 (murermester, Rungsted).
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V. Eksamenspensa 1955.
Til studentereksamen opgives:

Dansk, (ns + mn).
1. Helge (4- Yrsa), Vildanden, Nattevagt.
2. Falkenstjerne (1, 6. udg. II—III, 5. udg.).
Poesi. I, 24—26, 90—92, 113—15, 155—56, 168—72, 215—16, 

218—20, 234—35, 251—53, 276—78, 372—75. II, 14—15, 59—63, 
132—34, 154—57, 199—203. III, 40—41, 131—34, 210—13, 308 
—11, 327—28.

Prosa. I, 40—46. II, 96—110, 231—35. Ill, 11—15, 19—22, 90 
—93, 107—09, Lille Ahaverus.

3. Anordn, pensum efter Jensenius.
Engelsk. Cæsar I 2 og III 2. Two Centuries 10—11, 30—36, 

59—65, 70—72, 76—77, 124—28. Dickens Beader, 57—68, 88— 
103. Essays II, 5—8, 45—52. British Spirit, 79—83, 89—99, 
178—87.

Tysk. Wilh. Tell III, IV 1. 100 deutsche Gedichte, s. 9—13, 27 
—39, 41—44, 66—74, 89—90, 93—95, 96—98. Harzreise (Gjer- 
løff) s. 258—30', 53’5—56L Deutschland II, stk. 2, 5, 8 (s. 61 
—ud).

Latin. Prosa. Høeg: Cæsar (2. udg.), s. 40—59, brev 1, 2, 6, 8, 
132—38. Cicero, s. 63—74. Poesi. Cæsar, s. 113—17, 128—31.

Oldtidskundskab. Iliaden: I, XXII, 100—515. Herodots 1. bog, 
Kong Kroisos, s. 13—19 (kap. 34), 25 (kap. 46)—52. Platons 
Apologi. Delfi, Olympia, Akropolis, templer og stilarter, teatret; 
Bundgaard, fig. 4, 6, 11, 22—23, 25, 29, 35, 39, 53—54, 56. III ns. 
opgiver desuden: Antigone, medens III mn. opgiver: Medeia.

Historie. Munchs Verdenshistorie, ca. 800—1500, 1789—1848, 
1919—39. Ilsøe, ca. 1050—1523, 1864—1939. Kretzschmers sam
fundslære, kap. I, II, IV, VI, VIII. (ns.) Middelald. historieskri
vere: Gregor af Tours, Anna Komnena, Froissart. Ilsøes billed
hæfte, nr. 19, 21, 33, 52, 53, 96, 97, 284. Luckenbach: Alexander- 
slaget, Leonardos nadverbillede, sixtinske madonna. P. Munch 
IV: Boldhuseden. Bruhn og Hjortsø: Narmers sminkepalet, (mn.) 
Middelald. historieskrivere: Gregor af Tours, Anna Komnena. Th. 
A. Müller: Fr. d. store, s. 69—82. Ilsøe nr. 52, 53, 75—77, 80, 81, 
145—49, 204. Hæfte med fotografier af sønderjyske og holsten
ske gårde.
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Nalurhistorie. Krogh: Fysiologi. Kjeltoft og Schiøning: Bio
logi.

Naturliere. Sundorphs bøger, 8. udg. Barmwaters astronomi. 
Varmelære: s. 14—27 og 49—53. Lyslære: s. 17—32, 36—13, 45— 
47, 50—60 og 63—72. Mekanisk fysik: s. 6—18, 24—27, 44—51 
og 63—72. Elektricitet og magnetisme: s. 41—56, 78—103, 132— 
143 og 157—173. Astronomi: s. 5—15, 26—28, 45—48, 49—62 og 
93—94. Julius Petersen: Kemi for gymnasiet, 10. oplag, s. 37— 
71, 85—109, 166—186.

Fysiske øvelser. 1. Metallers varmefylde. 2. Isens smeltevar
me. 3. Længdeudvidelseskoefficienter. 4. Luftarters vægtfylde. 
5. Luftens udvidelseskoefficient. 6. Hulspejlets brændvidde. 7. 
Tangensboussolen. Fordelingstavlen. 8. Wheatstones bro. 9. 
Rotationsenergi. 10. Måling af stemmegaffels svingningstal. 11. 
Kundts rør. 12. Den elektriske kanon. 13. Overfladespænding. 
14. Kompensationsmetoden. 15. Christiansens varmestøtte.

Matematik. Jul. Petersens system. Aritmetik og Algebra I 
(1946) §§ 27—29, 35—36, 64, 66—70. IT (1943) §§ 1—7, 10—25. 
Bog 3—4. Plangeometri og trigonometri, (1950) §§ 11—52, 56 
(sidste del). Bog 5. Analyt. plangeometri (1949) §§ 9—21, 42—14, 
samt de dele af 45—49, som angår hyperblen. Bog 6. Differential
og integralregn. (1959) §§ 3—25 (4- ligelig kontinuitet), 42—17. 
Bog 7, Stereometri (1947), §§ 26—28, 43—66, 74—87. Areal af 
cirkel, cirkeludsnil og cirkelafsnit er behandlet ved ex. 5 i § 31 
i bog 6, §§ 40—41 bog 6, saml § 66 bog 4.

Til afsluttende prøve i II. g. opgives:
Geografi m. naturliere (ns.). Hellner: Geografi f. spr. gymna

sium, 2. udg. C. C. Christensens atlas. Kvartærgeologisk ekskur
sion i Nordsjælland. Hvede.

Geografi (mn.). Hellner og Humlum: Geografi f. gymnasiet 
I—II. 2. udg. C. C. Christensens atlas. Kornarterne, sukkerplan
ter, kaffe, te, kakao, olieplanter, tekstilplanter, energikilder. Geo
logiske ekskursioner på Bornholm og i Nordsjælland.

Til realeksamen opgives:
Dansk. Holberg: Den stundesløse. Blicher: En landsbydegn. 

Kaj Munk: Ordet. Hansen og Heltoft V, 4. oplag, s. 15—19, 26— 
29, 38—50, 58—108, 150—56, 171—73, 196—200.
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Engelsk. Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk f. realklassen, (i. 
oplag, nr. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 15.

Tysk. Wiggers Smith: Tysk IV, nr. 2, 6, 10, 11, 13, 14, 19, 23. 
27, 28, 32—35, 42.

Fransk. Grønkjær: Fransk f. realkl. Forskolen, stk. 31—43. 
Les boeufs. Saint-Exupéry: Le petit prince, s. 9—49.

Matematik. Andersen og Damg. Sørensen: Regn, og aritmetik 
f. realkl. (Potenser bygget op på logaritmer, efter Pibl og Pihl.)

Geometri. Efter manuskript: Ligedannethed og trigonometri 
for ret- og skævtvinklede trekanter, begge afsnit bygget op på 
koordinatsystemet.

Fysik. Eriksen: Fysik I, varmelære, 9. udg. Sundorph: Fysik 
11, Astronomi, 10. udg.

Historie. ('Jausen og Gabrielsen: Danmark 1864—1946, s. 36— 
41, 44—50, 59—85, 89—102, 107—14. Kretzschmers Samfunds
lære, kap. I, III, V, VII, VIII.

Geografi. Hcllner og Humlum: Erhvervsgeografi, 5. udg.
Naturhistorie. Kjeltoft og Schiøning: Biologi (4- 18—81 og 

113—34).

Til mellemskoleeksamen opgives:
Dansk, a. Aprilsnarrene. Hansen og Heltoft IV, s. 21—30, 98 

— 107, 125—27, 173—89, 208—18, 224—29, 265—94. Blicher: Rø
verstuen. b. Genboerne. Hansen og Heltoft IV, s. 25—30, 98— 
127, 173—89, 202—18, 224—33, 236—52, 276—94. Edbrødre 
(DIf.) kap. 1, 7—10.

Svensk. Houken og Sørensen: Svensk f. mellemsk. a. s. 38— 
40, 43—48, 51—61, 86—90. b. s. 8—10, 27—38, 41—42, 43—48, 
92—94.

Engelsk: Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk IV, 7. oplag, a 4- 
b. nr. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 26, 28—31.

Tysk. a. Wiggers Smith: Tysk III, nr. 2, 6—9, 13, 14, 17—19, 
22, 23, 32, 39, 41, 42. b. Nydahl: Tysk HI, nr. 8, 9, 11, 21, 28, 
30, 36, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 60.

Historie, a 4- b. Schmidt: Historie II, 20. udg., s. 169—280.
Geografi. C. C. Christensen: Geografi II. a. Sydamerika, 

Grønland, Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, b. s. 117 
_221.
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Naturhistorie, a + b. Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi 
II, s. 45—49, 63—110. Balslev og Simonsen: Botanik IV.

Naturliere, a + b. Sundorph: Fysik II.
Hegning og matematik, a + b. Andersen og Damgaard Sø

rensen IV.
Geometri. Frederiksen: Geometri, a. § 107—§142. b. s. <39 

—117.
Latin, a -|- b. Hastrup og Holt, s. 21—38.

.. Åi • *» t •• • ' ' -1' 
v ' '. • .* i

VI. Kostskolen.
Koslelevernes antal er 64. Heraf bor 24 — hvoriblandt som 

regel de fleste af HI. g — på gymnasiebygningen, resten på 
hovedbygningen. Den almindelige skoledag er inddelt således: 

kJ. 7.00 vækkes der
» 7.30— 7.40 morgenmad
» 7.40— 8.25 sengene redes. Frivillig læsetid
» 8.25 skoletiden begynder
» 8.30— 8.35 morgensang
» 8.37—10.25 de 2 første skoletimer
» 10.25—10.50 frokost
» 10.50—14.30 de 4 sidste skoletimer
» 14.45—15.05 middag
» 15.05—17.00 fritid
» 17.00—18.50 1. læsetid 
» 19.00—19.15 aftensmad 
» 19.30—20.30 2. læsetid
» 20.30—21.45 fritid
» 21.45—22.00 sengetid
» 22.00 (om lørdagen 22.30) slukkes alle lys på hovedbygningen
» 22.30 slukkes alle lys på gymnasiebygningen.

Dog 1. maj—31. august (begge bygninger): 2. læsetid 19.30—• 
20.00, fritid 20.00—22.15, sengetid 22.15—22.30.

Lektielæsningen foregår dels i klasseværelserne, dels på ele
vernes egne værelser. Bo og orden såvel i arbejdstiden som 
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i fritiden overvåges af de på kostskolen boende lærere, for 
tiden: adjunkterne Sigurd Christensen, H. B. Graversen, G. Gy
ring og timelærer, cand. mag. H. Bodnia. Alle måltider indtages 
i skolens spisesal i fællesskab med kostskolelærerne og husmo
deren.

Skolens og kostskolens læge er læge T. Prip, Rungsted, der til
ser kosteleverne, når de bliver syge, og iøvrigt har en ugentlig 
konsultation i lægeværelset på kostskolen. Husmoder er frk. 
M. Myhre, som tillige passer de kostelever, der måtte blive ind
lagt på skolens sygeafdeling.

Uden vederlag undervises alle kosteleverne i musik (violin, 
piano) i et antal af ca. 10. I vinterhalvåret har kosteleverne 
adgang til danseundervisning på skolen mod en betaling af 
25 kr. for sæsonen. Undervisningen ledes af eks. danselærerinde, 
fru Paul Hansen.

Hver af de ovenfor nævnte kostskolelærere er præceptor for 
et vist antal kostelever. Præceptoren fører regnskabet for de 
kostelever, han har under sig, modtager penge fra hjemmet til 
dækning af nødvendige udgifter, bl. a. til skolerekvisitter og an
dre fornødenheder, udbetaler ugepenge og rejsepenge og hjem
sender regnskabet 4 gange årligt. Han er i det hele taget kost
elevens nærmeste foresatte og brevveksler med hjemmet om hans 
forhold, hvis det gøres fornødent.

Da det af mange grunde er meget uheldigt, at kosteleverne 
er i besiddelse af lommepenge, om hvis tilstedeværelse kost
skolelærerne intet ved, må skolen forlange strengt overholdt, 
at hverken forældre eller andre tilsender kosteleverne penge
beløb, større eller mindre, uden om præceptor, hos hvem be
løbet skal deponeres. Ønsker forældrene, at deres søn ved en 
eller anden lejlighed skal have et vist beløb udbetalt ud over 
ugepengene, må de sende beløbet til præceptoren og anmode 
ham om at udbetale det til den pågældende.

Alle kostelever skal efter hver ferie medbringe 75 kr. til løben
de udgifter. Desuden medbringes følgende: En seng med madras, 
hovedpude, tæpper eller dyne (ikke underdyne!), et sengetæp
pe, sengeforligger, 3 par lagener, 3 pudebetræk, 6 håndklæder, 
4 skjorter, 2 sæt nattøj, 3 sæt undertøj, 5 par strømper, 12 lom
metørklæder, et par hjemmesko med hæle samt en pose til snav
set tøj; endvidere 2 servietter og 2 servietmapper, forsynet med 
navn. Alle de her nævnte sager såvel som alt henhørende til det 



personlige udstyr skal ved ankomsten være tydeligt mærket med 
fuldt navn, — hvor det er muligt — med påsyet navn. Skolens 
vaskeri besørger vederlagstrit vask, strygning og eftersyn af 
sengelinned og håndklæder, hvorimod alt personligt linned må 
vaskes og repareres ved hjemmets foranstaltning.

Til gymnastik og sport skal anskaffes et par hvide lærreds
benklæder og en hvid gymnastiktrøje. Cykler må gerne medbrin
ges, men skal holdes i brugelig stand. Skolen påtager sig intet 
ansvar for dem. Sygekasseflyttebog og flyttebevis må medbringes.

Skriftlig tilladelse, gældende for et skoleår ad gangen, til bad
ning fra åben strand på hjemmets ansvar, må medbringes.

Skolebøger udleveres gratis (som lån).

VII. Optagelse af nye elever.
i. Skolesøgende elever.

Anmeldelse af drenge og piger, der søger optagelse som skole
søgende elever i det kommende skoleår, sker ved skriftlig hen
vendelse til rektor inden i. maj. Anmeldelsen må indeholde op
lysninger om, i hvilken klasse eleven søger optagelse, samt om 
forsørgerens navn og bopæl. Samtidig med anmeldelsen skal 
følgende papirer tilsendes rektor:

1. Dåbsattest.
2. Vaccinationsattest.
3. Vidnesbyrd (i lukket konvolut) om evner, flid og opførsel 

fra den skole, eleven sidst har besøgt.
4. Helbredsattest fra tidligere skole, samt, for ansøgere til 

kostafdelingen, tillige oplysning om, hvorvidt ansøgeren 
kan tåle al slags mad.

Skolen tilråder indtrængende, at også vaccination mod 
difteri foretages.

Tidspunktet for optagelsesprøvens afholdelse vil senere blive 
meddelt de pågældende.
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2. Kostskoleelever (alumner).
Plads på kostafdelingen kan i almindelighed kun opnås ved 

optagelse i I. g. og tildeles kun drenge. Ansøgning sendes til 
rektor inden 1. juni. Den skrives på et almindeligt folioark og 
stiles til undervisningsministeriet. Ansøgningen må indeholde 
nøjagtige oplysninger om: 1) hvilken afdeling af I. g. eleven sø
ger optagelse i (nysproglig el. matematisk), 2) hvorvidt tillægs
prøve i Latin (se nedenfor) er aflagt, eller hvor den ønskes af
lagt, 3) forsørgerens skatteindtægt og formueforhold (bekræftet 
af kommunekontoret) og 4) antal af uforsørgede børn under 18 
år. Den underskrives af forsørgeren selv og forsynes med nøj
agtig adresseangivelse. Med ansøgningen må følge de samme 
papirer, som kræves af skolesøgende elever under punkt 1—3 
(se ovenfor) samt 5) helbredsattest, hvortil blanket udleveres 
ved henvendelse til rektor, og 6) eksamensbevis (i originalen), 
hvis eleven har bestået mellem-, real- eller præliminæreksamen.

NB. Meddelelse om optagelse på skolens kostafdeling kan ikke 
forventes før ca. medio juli.

3. Tiilægsprove ved optagelse 1 gymnasiet.
Alle elever, der søger optagelse i den nysproglige afdeling af 

I. g., må underkaste sig en tillægsprøve i latin, for så vidt de 
ikke allerede har bestået en prøve i dette fag. Til at bestå 
tillægsprøven kræves mindst karakteren g. Prøven bør være 
aflagt (ved nærmeste gymnasieskole) inden sommerferien.

4. Fordringerne ved optagelsesproven til 1. mellemskoleklassc.
1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende 

og forstandig 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 nogen
lunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet af 
eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, 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 eksamina
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tor tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde hoved
leddene i en sætning og kender de vigtigste ordklasser og deres 
bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i retskriv
ningen kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres 
langsomt for ham med angivelse af skilletegnene, og som ikke 
indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må han 
være nogenlunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham 
fortalt eller langsomt forelæst fortællende stykke, som ikke er 
synderlig langt, og hvis sætningsbygning og indhold er let 
fatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. 
Eleven må kunne den lille tabel med sikkerhed og have fær
dighed i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte 
og ubenævnte hele tal samt kunne anvende disse regningsarter 
på simple opgaver i reguladetri. Han må endvidere have kend
skab til brøkbegrebet i almindelighed og kunne addere og 
subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende decimal- 
betegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af deci
malbrøker samt multiplicere sådanne med en hel multiplikator 
og dividere dem med en hel divisor. Hovedregning må han 
kunne udføre sikkert med mindre tal.

4. Skrivning. Han må kunne skrive latinsk skrift tydeligt og 
nogenlunde pænt i bog med pen og blæk, såvel enkelte bog
staver og ord som hele sætninger, der fylder en linie eller der
over. Ligeledes skal han prøves i afskrift af et kort stykke 
efter bog. 3

5. Religion. Eleven må have lært de vigtigste fortællinger 
af hele den bibelske historie at kende gennem mundtlig for
tælling eller efter en let og kortfattet bibelhistorie, samt kunne 
nogle få, letfattelige salmer. Der må kun prøves i det sidste 
forberedelsesårs pensum.

6. Historie. Han må have læst eller mundtlig fået meddelt 
et efter tidsfølgen ordnet udvalg af fortællinger om hovedper
soner og hovedbegivenheder fra hele fædrelandshistorien og 
frit kunne genfortælle deres væsentlige indhold. Der må kun 
prøves i det sidste forberedelsesårs pensum.

7. Geografi. Han skal på grundlag af landkortet, med eller 
uden hjælp af en lille lærebog, have vundet et ret fyldigt kend
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skab til Danmarks geografi og ligeledes, omend i mindre om
fang, til Norges og Sveriges. Fremdeles må han have lært at 
orientere sig på en globus og et Europaskort, så at han kender 
verdensdelene og de store verdenshave samt har en oversigt 
over Europas vigtigste lande og disses hovedstædcr.

8. Naturhistorie. Han skal gennem iagttagelsesundervisning 
have vundet kendskab til en del, dog ikke ret mange, hoved
typer af dyre- og planteverdenen, særlig til vore egne husdyr 
og vore vigtigste nytteplanter.

VIII. Opholdsafgift.
Opholdsafgiftens beregning sker efter følgende skala:

Skatteindtægt årlig opholdsafgift
indtil 4000 kr. inkl........................... 300 kr.

4050— 5(X)0 » »   375 »
5050— 1)000 » »   450 »
6050— 7000 » »   550 »
7050— 8000 » »   650 »
8050— 9000 » »   750 »
9050—10000 » »   850 »

10050-11000 » »   950 »
11050-12000 » »   1050 »
12050—13000 » »   1175 »
13050-14000 » »   1300 »
14050-15000 » »   1425 »
15050—160<X) » »   1550 »
16050—17000 » »   1675 »
17050-18000 » »   1800 »
18050—19000 » »   1925 »
19050—20000 » »   2050 »
20050—21000 » »   2175 »
21050—22000 » »   2300 »
22050—230(X) » »   2450 »
over 23050 » »   2600 »
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Opholdsafgiften (kun for kostelever) beregnes på grundlag af 
den skatteindtægt, hvortil forsørgeren er ansat til beregning af 
indkomstskat til staten for det skatteår, i hvilket det pågældende 
afgiftsår begynder. Har en forsørger flere end 1 barn, som ved 
afgiftsårets begyndelse er under 16 år, eller som er over denne 
alder og er kostelev på en af statens kostskoler i Birkerød, 
Rungsted eller Sorø, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. 
for hvert barn udover det første; dog kan ingen skatteindtægt 
over 4000 kr. nedsættes under 3050 kr.

For kostelever, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 300 
kr. årlig, for så vidt den pågældende kostelevs skatteindtægt 
ikke overstiger 1500 kr. For kostelever, hvis skatteindtægt over
stiger dette beløb, udredes en opholdsafgift, der beregnes såle
des, at der til kostelevens skatteindtægt lægges et beløb af 2500 
kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den ovenfor anførte skala.

Med hensyn til skoleafgiftens og opholdsafgiftens beregning 
foretages den i henhold til de hos skatterådene indhentede op
lysninger af skolens afgiftsråd, der består af rektor og skolens 
regnskabsfører samt for liden hr. dr. phil. Roar Skovmand, Hum
lebæk; sidstnævnte er af skolenævnet indvalgt som forældre
repræsentant.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgiften beregnes 
ordentligvis for 1 afgiftsår ad gangen og forfalder til betaling 
(ved giroblanketter, der tilsendes fra regnskabskontoret) den 
30. september for månederne august—oktober, den 30. november 
for månederne november—januar, den 28. (29.) februar for må
nederne februar—april og den 31. maj for månederne maj—juli.

Skolen har girokonto 26.516.

IX. Fripladser og stipendier.
Ansøgninger om statens alumne (kostelev)-fripladser, som ved 

Rungsted Statsskole for tiden er 9, indsendes til rektor inden 
udgangen af august måned på dertil indrettede skemaer, der 
fås på skolen efter sommerferien. Disse fripladser giver hel 
eller delvis fritagelse for opholdsafgiften. Fripladser uddeles
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for eet år ad gangen fra skoleårets begyndelse at regne; men en 
elev, der een gang har opnået friplads eller nedsættelse i op
holdsafgiften, beholder dog denne understøttelse, til han har 
taget studentereksamen, for så vidt han stadig opfylder betin
gelserne herfor. Fornyet ansøgning må dog indgives. Ingen kan 
opnå kostelev [ ri plads, med mindre han har gået mindst 1 år 
i en af statens højere almenskoler eller i Sorø Akademis Skole, 
har gjort sig fortjent dertil ved anlæg, flid og god opførsel samt 
efter de om forsørgernes skatteindtægt fremkomne oplysninger 
skønnes trængende til understøttelse. Koslelev-fripladserne ud
deles af undervisningsministeren, efter at der er gjort indstilling 
af rektor, der forinden har forhandlet med skolerådet om sagen.

Statens stipendier omfatter: a. Bidrag til livsophold eller for
nødenheder (udbetales straks) og b. Beløb tildelt til oplæg 
(kommer først til udbetaling, når den pågældende efter endt 
studentereksamen har påbegyndt et studium ved et af vore 
universiteter eller en anden højere læreanstalt). Ansøgninger 
om disse stipendier indsendes til rektor i november, og forde
lingen finder sted umiddelbart inden juleferien. Også her er 
betingelsen for at komme i betragtning, at eleven har gået 
mindst 1 år i en statsskole eller i Sorø Akademis Skole, at han 
(hun) ved anlæg, flid og god opførsel har gjort sig fortjent 
dertil, og endelig, at forsørgeren (eventuelt eleven) efter de 
om hans skatteindtægt fremkomne oplysninger skønnes træn
gende til understøttelse. '........... *

Ovennævnte stipendier uddeles af rektor efter stedfunden 
forhandling med skolerådet. Indberetning herom sendes til 
undervisningsministeriet.

Flids- og opmuntringspræmier (boggaver) blev ved transloka
tionen 1954 overrakt følgende elever:

Hans Hohn (II s); Poul Henrik Andersen, Erik Krogsgaard 
Rasmussen (II in); Kaj Aage Larsen (I s); Jens Sørensen, Jog- 
van Horn (I m); Kirsten Kanstrup (4 a); Birgit Pedersen (3 a); 
Frode Greisen, Helle Krarup (3 b); Lif Sørensen, Birthe Clau
sen, Erik Holtegaard (2 a); Tove Sørensen, Jytte. Hansen, Hen
rik Kampmann (2 b); Olferl Dickmeiss, Jonna Lorentzen (1 a) ; 
Kirsten Rasmussen, Nils Juhl Madsen (1 b).



33

Rungsted Statsskoles Studielegat har i året 1954—55 uddelt 
studiehjælp lil følgende studenter fra skolen:

Jørgen Elbek, Mogens Nonboe Andersen, Christian Marinus 
Jensen, Frode Jørgensen, Poul Jørgensen, Leo Toft Larsen 
(1953) — Ernst Krüger Jensen, Gert Kristensen, Niclas Magnus
sen, Ole Eskebæk Nielsen, Elmer Bech Sørensen, Villy Under
bjerg (1954). —- Ialt G165 kr.

Af Thorkild Rubys Mindefond tildeltes ved translokationen 
1954 efter skolerådets beslutning student Per Knudsen 200 kr.

Alumnefriplads for året 1954—55 tildelles følgende elever:
Halv friplads: Hans Holm, Bjarne Rahbek (HI s); Poul Hen

rik Andersen, Gunnar Hansen, Henning Damgaard Pedersen, 
Bent Halvor Petersen, Erik Krogsgaard Rasmussen, Birger 
Schmidt, Jørgen Schon, Helge Skjødt (III m); Jens Theodor 
Hansen, Kresten Nordentoft (II s); Frede Gert Hansen, Kaj 
Schmidt Hansen, Hasse Lehmann, Torben Mølgaard, Erik Stor- 
gaard (II m); Eggert Lund Nielsen (1 s).

Statens stipendier tildelles følgende elever:
a) Til livsophold (med 60 kr. til hver): Erik Klemmensen, 

Bjarne Rahbek (III s); Henning Damgaard Pedersen, Bent Hal
vor Petersen, Helge Skjødt, Birger Schmidt (III m); (med 35 
kr.): Kresten Nordentoft (II s); (med 60 kr. til hver): Frede 
Gert Hansen, Kaj Schmidt Hansen, Hasse Meyer Lehmann, Erik 
Storgaard (II m).

b) Til oplæg: Poul Henrik Andersen, Gunnar Hansen (IH m) 
med 150 kr. lil hver; Jørgen Schon (III m) med 200 kr.

Af »Hella og Anna Breunings Mindelegat«, tildeltes, efter rek
tors indstilling til legatbestyrelsen, Bent Halvor Petersen (HI 
m) 505 kr; Birger Schmidt og Jørgen Schon (III m) hver 450 kr.

Alliance Frangaise’s bogpræmie til den elev, der har udvist 
størst flid og dygtighed i fransk, tildeltes i december 1954 Tom 
Wagner Petersen (III s).

X. Rungsted Statsskoles studielegat.
Statuterne for dette legat vedtoges på forældremødet den 16. 

marts 1929 og har efter en den 17. juni 1941 vedtaget ændring 
følgende ordlyd:
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»Legatet kan søges af såvel mandlige som kvindelige studen
ter, der er udgåede fra Rungsted Statsskole, viser flid og gode 
anlæg, og hvis opførsel og vandel er upåklagelig. Understøttelsen 
gives hovedsagelig til studiehjælp, som regel indenfor de første 
2—3 studiår, og den tildeles kun for et år ad gangen. Legat
portionerne skal så vidt muligt være så store, at de betyder en 
væsentlig økonomisk hjælp.

Det (fælder om disse understøttelser, at de er at betragte som 
rentefrie lån, der forventes tilbagebetalt, hvis omstændighederne 
senere måtte tillade del.

Legatets indkomster fremkommer dels ved årlige bidrag i 
portioner på mindst 10 kr., dels ved renter af den legatkapital, 
der ved stiftelsen skænkes, og som forhåbentlig vil blive øget 
ved senere ydede pengegaver eller ekstraordinære tilskud.

Bidragyderne, som sammenkaldes hvert år til et møde, tæn
kes at være ikke alene elevforældre og lærere ved skolen, men 
også gamle elever og venner af skolen.

Legatets bestyrelse består af: Rektor (formand), en af skole
rådet valgt lærer (sekretær og kasserer), 2 af elevforældrene 
samt en repræsentant for gamle elever og en for venner af sko
len; de 4 sidstnævnte vælges af bidragyderne.

Endvidere vælges en revisor (f. eks. en af undervisningsmini
steriets embedsmænd, som måtte være villig dertil).

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Et ekstrakt af regnskabet offentliggøres i de årlige skole

programmer, hvoraf et eksemplar tilsendes hver af bidrag
yderne.«

Bestyrelsen består for tiden af rektor Boisen (formand), øko
nomiinspektør, cand, polit. Sv. Godvin, Rungsted, direktør, inge
niør C. F. Holtermann, lektor Jørgensen (sekretær og kasserer), 
overretssagfører Kemp, Rungsted, og fabrikant Stelling, Rung
sted.

Revisor er bankkasserer Gottlieb, Rungsted.
For studieåret 1954—55 er fordelt (>165 kr. i studiehjælp. Om 

fordelingen henvises til kap IX.
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Regnskabsoversigt 1. juli 1953—30. juni 1954.
Kassebeholdning 1. juli 1953 ....................... 20,39
Bank- og girobeholdning 1. juli 1953 .... 8.949,37
Årsbidrag ...................................................... 3.000,00
Lån tilbagebetalt (fra 12 gamle elever) .. 2.769,05
Renter ........................................................... 1.618,61
Udbetalte legater ........................................ 6.710,00
Købt obligationer ........................................ 1.812,06
Porto, tryksager, diverse............................. 207,70
Bank- og girobeholdning 30. juni 1951 .... 8.194,97
Kassebeholdning 30. juni 1954 .................. 32,69

16.957,42 16.957,42

Rungsted, den 15. august 1954.

P. O. Boisen.
Jørg. Jørgensen.

Niels Benzon.
Frithjof Kemp.

Sv. Godvin.
O. Stelling.

Ovenstående regnskab har jeg revideret og fundet rigtigt i 
henhold til bilagene. Fondsbeholdningens tilstedeværelse samt 
indestående i Landmandsbanken og på postgiro er konstateret, 
ligesom den kontante kassebeholdning er forgvist mig.

Rungsted Kyst, den 2. september 1954.
Knud Gottlieb.

Fortegnelse over aktiver pr. 30. juni 1954:
4% % Jydsk Grundejer Kreditf.obl. 4. afd. pål. værdi 6.000,00
4% % Vest-sdj. Kreditf.obl., 8. s ..........  pål. værdi 6.000,00
41^ % Jydsk Landkreditf.obl., 8. og 9. s... pål. værdi 10.000,00
4% % Østift. Kreditf.obl., 15. s................  pål. værdi 10.000,00
4 % Østift. Kreditf.obl., 16. s................. pål. værdi 4.000,00
Aktie i Østjydske Bryggerier........................................ 100,00
Girokonto ........................................................................ 3.822,60
Konto 66145 .................................................................... 2.638,29
Konto 28 .................................................................... 1.734,08
Kassebeholdning ............................................................. 32,69

44.327,66
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XI. Bibliotek og Samlinger.
Skolebiblioteket.

Udlånet forestås af bibliotekaren, lektor Schjærff. Bogudval
get består foruden af denne af rektor saml adjunkterne Over- 
gaard og Emmertsen.

Biblioteket er i årets løb forøget med 503 bind. Denne usæd
vanlig store forøgelse skyldes i første række, at afd. lektor H. C. 
Nielsen og dennes arvinger havde givet biblioteket tilladelse til 
af hans bogsamling at udtage, hvad man havde brug for; her
ved fik biblioteket 303 bind, hvad vi er meget taknemmelige for. 
Endvidere havde ministeriet ekstraordinært bevilget ialt 4000 
kr., at fordele over tre år. Første rate (godt 1300 kr.) benyttedes 
til en hårdt tiltrængt supplering af bibliotekets bestand af mo
derne dansk litteratur samt personal- og litteraturhistorie.

Gaver er yderligere modtaget af: Arbejds- og socialministeriet 
1 bind; udenrigsministeriet 1 bind; undervisningsministeriet 2 
bind; Århus universitet 1 bind; Danmarks geologiske Undersø
gelse 4 bind; Den amerikanske ambassade 1 bind; Folkerepu
blikken Kinas legation 1 bind samt 10 bind (skolebøger) fra 
forskellige forlag. Privat har arkitekt Gjcrløv-Knudscn og biblio
tekaren skænket hver 1 bind.

Indbindingsarbejder er foretaget.

Elevbiblioteket.
Som udlånsmedhjælpere har Per Nylev og Nils Olav Olsen 

bistået. Biblioteket er i indeværende år forøget med 23 bind. 
Af lånerne, der væsentlig omfatter 1.—3. ml., er blevet lånt ca. 
1300 bind.

Gaver til Skolen. •L: Li

Fra adjunkt H. Emmertsen har skolen modtaget 4 smukke 
farvelitografier, udført af følgende kunstnere: Kaj Ejstrup, Oluf 
Høst, Olaf Rude og Olle Svanlund.

Skolen bringer hermed adjunkt Emmertsen en tak for denne 
smukke gave.
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XII. Skolenævn.
1. Indvalgt af forældrekredsen:

Fru grosserer Melchior, Vedbæk. (Suppleant: Fru direktør 
Krarup, Vedbæk.)

Hr. dr. phil. Roar Skovmand, Humlebæk. (Suppleant: Hr. 
statskonsulent Friis, Humlebæk.)

Hr. bogtrykker Langkjær, Rungsted. (Suppleant: Hr. tand
læge Nicolaisen, Rungsted.)

Hr. organist N. O. Olsen, Hørsholm. (Suppleant: Hr. boghand
ler Brøgger-Andersen, Hørsholm.)

Det årlige forældremøde fandt sted i skolens gymnastiksal fre
dag den 25. marts kl. 20 og var besøgt af ca. 250 elevforældre.

Rektor bød velkommen og udtalte sin glæde over al se det 
store fremmøde af forældre, omtalte indførelsen af gratis skole
bøger, skolelæge og bortfald af skoleafgift og slog i den forbin
delse til lyd for oprettelsen af en forening af forældre med det 
formål at fremskaffe cl fond til skolen til anskaffelse af under
visningsmidler og til støtte for opgaver, hvortil der ikke fra sta
tens side ydes bevillinger; et længe følt savn vil dermed være 
afhjulpet.

Dernæst rettede rektor en særlig velkomst til aftenens fore
dragsholder, direktør, mag. scient. Jens Rosenkjær, hvis emne 
var »Mennesker i Atomalderen«.

Efter foredraget blev der, i tilslutning til rektors forslag og 
med enstemmig tilslutning fra forsamlingen, af fhv. minister, 
landsretssagfører Per Federspiel oprettet en forening »Rungsted 
Statsskoles Venner«, og allerede inden mødets slutning forelå der 
fra forældrenes side tilsagn om cl væsentligt beløb til støtte for 
sagen.

Derefter var der fælles kaffebord, og resten af aftenen tilbrag
tes med samtaler mellem forældre og lærere.

XIII. Ordensregler og særlige meddelelser. O O o
Ordensregler.

1. Eleverne samles om morgenen på legepladsen tidligst et 
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kvarter, før der bliver ringet op, og senest 5 minutter før 
skoletidens begyndelse.

2. Enhver, der ønsker at cykle til skolen, må henvende sig til 
skolens pladsinspeklor om plads til cyklen. Kun elever med 
længere skolevej kan vente at få cykleplads. Skolen kan 
ikke påtage sig ansvaret for, at cykler forbyttes eller bort
kommer på skolen.

3. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen; 
i »det lange frikvarter« spises frokosten i frokoststuen. 
Tilladelse til at forblive inde i skolebygningen gives kun 
til elever, der har et særligt hverv, eller som af særlige 
grunde (f. eks. helbredshensyn) har medbragt skriftlig an
modning derom fra hjemmet. Ingen elev må i skoletiden 
forlade skolens område uden rektors eller inspektors ud
trykkelige tilladelse.

4. Alle skolesager samt frakker, huer, hatte o. s. v. skal være 
mærket med tydeligt navn (ikke blot et mærke), og bø
gerne skal til stadighed holdes i ren og sømmelig stand.

5. For glemte sager har skolen intet ansvar.
6. Uvedkommende ting må ikke medbringes, og enhver han

del mellem eleverne er forbudt. Penge, ure og andre værdi
genstande må ikke efterlades i overtøj eller skoletasker. 
Indsamlinger må ikke finde sted uden rektors tilladelse.

7. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar 
eller lignende vil blive forlangt erstattet.

8. En elev, der på grund af sygdom har måttet forsømme 
skolen, skal, når han (hun) atter møder, medbringe skrift
lig meddelelse fra hjemmet om udeblivelsens årsag og va
righed. Forsømmelser i anden anledning end sygdom må 
kun finde sted efter forud indhentet tilladelse hos rektor.

9. Skriftlig meddelelse fra hjemmet skal medbringes, når en 
elev af en eller anden grund ikke har kunnet udføre sit 
hjemmearbejde.

10. Fritagelse for enkelte gymnastiktimer gives efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet. Dersom fritagelsen skal vare læn
gere, kræves lægeattest, hvortil en særlig blanket udleveres 
fra skolens kontor. Elever, der en kortere tid er fritaget 
for gymnastik eller sang, skal være til stede ved undervis- 
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ningen, med mindre de særlig er blevet fritaget derfor af 
rektor eller inspektor.

Skoleforsømmelser.
Bortset fra ferier og særlige fridage har skolens elever ube

tinget mødepligt. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom. Kun 
rent undtagelsesvis kan en elev få tilladelse til at forsømme sko
len for at deltage i en større familiefest el. lign., og kun hvis 
han (hun) i god tid forud har henvendt sig til rektor om sagen. 
Besøg i København hos tandlæge, skrædder o. 1. må henlægges 
til efter skoletiden eller til fridage; skolen kan ikke fritage en 
elev for nogen del af undervisningen i sådan anledning.

Konlirmalionsforberedelse.
I tilslutning til den på forældremødet i marts 1940 førte for

handling henstiller skolen indtrængende til forældrene at lade 
deres børn konfirmere om efteråret i 4. m., da skolen tilrette
lægger sit skema med henblik herpå, for at konfirmations
forberedelsen skal bringe mindst mulig forstyrrelse ind i skole
arbejdet. Elever, der er blevet indtegnet til konfirmationsfor
beredelse, har pligt til omgående at melde dette til skolens 
inspektor.

Latin i 4. mellem.
Latin er obligatorisk for de elever i 4. mellem, der skal fort

sætte i det nysproglige gymnasium, og tilrådes også dem, der 
skal i det matematiske. De elever, der ikke deltager i denne 
undervisning, får i stedet 1 time dansk og 1 time matematik 
ekstra samt 1 time tegning og 1 time skrivning (drengene) 
eller 2 timer håndarbejde (pigerne). Hvis hjemmet ønsker det, 
kan en elev træde tilbage fra påbegyndt latinundervisning — 
dog ikke efter 20. februar.

Valgfri fag i realklassen.
Fransk er valgfrit fag i realklassen både for drenge og piger. 

De elever, der ikke læser fransk, får i stedet 1 time engelsk 
og 1 time tysk ekstra samt 2 timer tegning. Matematik og regning 
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(med geometri) er valgfrit for piger. De piger, der ikke del
tager i denne undervisning, får i stedet 3 timer »praktisk reg
ning for piger« og 3 timer håndarbejde.

Hvis hjemmet ønsker det, kan en elev i skoleårets løb træde 
tilbage fra deltagelse i et valgfrit fag — dog ikke efter 20. 
februar.

Oprykning i gymnasiet.
De tidligere gældende minimumskvotienter ved mellemskole

eksamen for oprykning i gymnasiet of realklassen er nu op
hævet, og skolen afgør selv, om den vil oprykke elever med 
bestået mellemskoleeksamen i gymnasiet (realklassen). Men 
ministeriet har i cirkulærskrivelse af 12. marts 1938 indskær
pet skolelederne, at der ved optagelse i de nævnte klasser skal 
»foretages en sådan sigtning af de tilmeldte elever, at der kun 
optages elever, om hvem der er grund til at tro, at de kan gen
nemføre den videregående undervisning på den normale tid, 
i hvilken forbindelse der, for så vidt angår gymnasiet, må tages 
hensyn til, at nyordningen af gymnasieundervisningen stiller 
forøgede krav til elevernes forståelse og arbejdsevne«, samt ind
skærpet, at »fortrinsret for egne elever kun (kan) indrømmes 
dem, om hvis egnethed til gymnasiet der ikke i løbet af det 
sidste år i mellemskolen og på det sidste afgørende skoleråds- 
møde har været rejst tvivl.«

Ulykkesforsikring.
Den efler forældremødet 1938 tegnede »kollektive ulykkes

forsikring for skolens elever« (årlig ydelse å 50 øre) virker 
tilfredsstillende.

Tyveriforsikring.
I august 1950 tegnedes en kollektiv tyveriforsikring for sko

lens elever.

Rungsted gymnasiastlbrening.
Rungsted Statsskole har, som de fleste andre større gymnasie

skoler, en gymnasiastforening. Den er stiftet den 5. oktober 1939 
af en komité af de daværende Ill.g’ere. Dens formål er, som 
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det står i lovene, »gennem foredrag og diskussion på så alsidig 
måde som muligt at belyse kulturelle emner (fx. litterære, po
litiske og videnskabelige) samt gennem kammeratligt samvær at 
styrke kammeratskabsbåndet mellem kostelever og skolesøgen
de«. Kontingentet er 1,50 kr. halvårlig, og medlemmer er ele
verne i alle tre gymnasieklasser. Møderne holdes en gang om 
ugen i frokoststuen, og hvert mødes program består af 2 af
delinger:

1. R. G.-avisen, der læses op af en redaktør.
Til R. G.-avisen kan indsendes skriftlige indlæg af alle 

medlemmer. De er gerne af humoristisk og satirisk art.

2. Foredrag, musikunderholdning, skuespil, oplæsning eller 
film.

Fra første færd var det mest eleverne selv, der holdt fore
drag; men i de senere år er man gået ovei- til at få flere fore
dragsholdere udefra. Det er dog stadig således, at enhver elev, 
der ønsker det, kan komme til at holde foredrag og derved 
få prøvet sine talegaver og meninger.

1. halvår:
8/9 : Generalforsamling med valg af bestyrelse.

30/10: Oplæsning af rektor P. O. Boisen.
5/11: Musikaften. Pianisten Erling Helmer Petersens debut

program.
12/11: Glimt fra »Østen« ved fru Lise Munk.
19/11: »Motoridioti«. Foredrag af professor Steen Eiler Rasmus

sen.
27/11: Rusland. Foredrag af højskoleforstander Poul Engberg.
3/12: Lægen og kronikøren Tage Voss fortæller om livet på 

Ghristiansø.
11/12: R.G.s julefest.

2. halvår:
10/1 : Generalforsamling.
14/1 : »Ung dansk lyrik« ved Jørgen Nash og Sigurd Madshind.
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21/1 : »Slang, sprogets problembarn«. Foredrag af mag. art. Kai 
Bom.

28/1 : »Færdigsyede meninger«. Foredrag af forfatteren, arki
tekt Poul Henningsen.

4/2 : »Intelligens og følelser hos dyr og mennesker« ved mag. 
scient. Mogens Højgaard.

16/2 : Jazzkoncert, Adrian Bentzons orkester.
25/2 : »Dansk malerkunst«. Foredrag af chefredaktør Preben 

Wilmann.
4/3 : Barokmusik ved adjunkt P. Kjeltoft.
9/3 : Sigfred Pedersen og fru Else underholder.

19/3 : R.G. fest.

Kresten Nordentoft.
Bent Halvor Petersen

Per Svendsen.
Tom Wagner.

Bestemmelse ang. brugen af lånte skolebøger.
Bøgerne forbliver skolens ejendom.
Enhver bog skal af eleven — på forreste blad — straks efter 

modtagelsen forsynes med klassebetegnelse, navn og dato for 
modtagelsen.

Bøgerne må behandles med omhu og skal straks ved modtagel
sen forsynes med beskyttelseshind.

Der må ikke indlægges notesbøgei- og kommentarhefter i bø
gerne.

Der må ikke tegnes eller males i eller uden på bøgerne og 
ikke foretages notater eller tilføjelser.

Eleven er økonomisk ansvarlig for de af ham/hende lånte bø
ger; bortkomne og ødelagte bøger må således erstattes af eleven. 
Fortolkningen af bestemmelsen om erstatning af ødelagte bøger 
tilkommer skolen.

Når eleven udtræder af skolen, er han/hun pligtig at aflevere 
bøgerne ledsaget af en komplet fortegnelse af disse.

Forinden afleveringen må beskyttelseshind fjernes og bøgerne 
renses for papirlapper o. 1.

Alle henvendelser vedrørende bøgerne skal rettes til bog
inspektor, til hvem også adresseændringer skal meldes.
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»Rungsted Statsskoles Rejsefond«.
I foråret 1951 fik nogle af skolens lærere den tanke, at det 

ville være naturligt, at der ved Rungsted Statsskole arrangeredes 
skolerejser, som det er tilfældet ved flere andre gymnasier. Re
sultatet af overvejelserne blev, at en bestyrelse valgtes, bestående 
af rektor (formand), adjunkt Sigurd Christensen, adjunkt Em- 
mertsen, adjunkt Graversen (kasserer) samt Jørgen Quist Chri
stensen (II s), Jogvan Horn (II m), Jens Vissing (I s) og Niels 
Bak (I m). Det besluttedes, at den første rejse under ledelse af 
adjunkt Christensen og adjunkt Graversen skulle gå til England 
i sommeren 1955, og der planlagdes desuden en rejse under le
delse af adjunkt Emmertsen og adjunkt Graversen til Frankrig 
i sommeren 1956. Hr. bankkasserer Gottlieb (Rungsted) har ven
ligst lovet at ville være rejsefondets revisor.

Man må regne med, at en rejse normalt vil koste 4—500 kr., 
som enten kan betales på een gang inden afrejsen eller tilveje
bringes ved opsparing, f. eks. ved månedlige indbetalinger til 
kassereren. Da det er tanken, at rejsefondet skal kunne støtte de 
elever, der ikke kan skaffe det fulde beløb, håber man, at rejse
fondet, der for tiden kun råder over et yderst beskedent beløb, 
vil blive så stort, at ingen elev af økonomiske grunde vil være 
forhindret i at deltage. Rejsefondet har i vinterens løb nydt godt 
af overskuddet af enkelte arrangementer på skolen, men det er 
bestyrelsens håb, at man fra forskellig side vil vise forståelse for 
det gode formål ved at støtte fondet økonomisk.

Rejserne arrangeres fortrinsvis for elever efter afslutningen 
af 2. gymnasieklasse. Men også elever, der har afsluttet 1. gym
nasieklasse og realister, vil kunne deltage.

Det er en selvfølge, at rejserne vil blive tilrettelagt så betryg
gende som muligt, men det må samtidig understreges, at hver 
enkelt deltager bærer sin del af ansvaret på en rejse.

XIV. Af skolens dagbog.
1954.

27/8: Under ledelse af lektor Jørgensen er II m på besøg på 
frilandsmusæet i Lyngby.
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10/9: Under ledelse af leklor Schjærff er 111 s på besøg på 
frilandsmusæet i Lyngby.

11/9: Det årlige langboldstævne for Nordsjælland afholdes 
på Rungsted Statsskole med deltagelse af udvalgte hold fra Bir
kerød, Frederiksborg og Lyngby statsskoler saml fra Helsingør 
og Holte gymnasier.

13/9—15/9 er III m på lejrskole under ledelse af adjunkt 
Kjeltoft.

16/9: Det nordsjællandske regionalstævne (Region V) i atle
tik og fri idræt afholdes på Hørsholm Stadion. Deltagere er Bir
kerød Statsskole, Frederiksborg Statsskole, Helsingør Gymna
sium, Holte Gymnasium og Rungsted Statsskole.

Rungsted Statsskole bliver nr. 2.
20/9—22/9 er III s på lejrskole under ledelse af adjunkt Kjel

toft.
27/9: Under ledelse af lektor Kelstrup aflægger II s besøg på 

Jagt- og skovbrugsmusæet i Hørsholm.
9/10: Fodboldkamp med et hold af »gamle drenge«. Rungsted 

Statsskole vinder med 8—2.
29/10: Under ledelse af adjunkt Ramer rejser Ils til Holland 

efter indbydelse fra Volkshogeschool Bergen (N.H.), hvor klas
sen er på besøg i dagene 30/10—7/11.

31/10: Indledende kamp på Hørsholm Stadion i »Kostskoler
nes Pokalturnering« (»Birkerød-Turneringen«) mellem Herlufs
holm og Rungsted Statsskole. Rungsted vinder med 3—1.

11/11: Under ledelse af adjunkterne Christensen og Graver- 
sen er en del af gymnasiets elever i teatret (»Ny Scene«) for at 
se »Du skønne Ungdom«.

14/11: På 175-årsdagen for Adam Oehlenschlägers fødsel ta
ler mag. art. H. M. Pedersen for gymnasiet og realklassen om 
hans ungdomsdigtning.

Samme dag er der semifinalekamp i »Kostskolernes Pokaltur
nering« (»Birkerød-Turneringen«) mellem Birkerød Statsskole og 
Rungsted Statsskole. Rungsted vinder med 5—2.

15/11: Under ledelse af lektor Schjærff og timelærer, cand. 
mag. H. Bodnia er II s + m i Det kgl. Teater til »St. Hansaften
spil«.
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24/11: 3 b er under ledelse af adjunkt Kjeltoft på besøg i Bo
tanisk Have.

26/11: Rektor uddeler ved morgensangen idrætsmærket i 
guld til Birgitte Flaga og Lone Vincents i 4 a.

1/12: Under ledelse af lektor Kelstrup aflægger 1 m besøg på 
Mineralogisk musæum.

Under ledelse af lektor Jørgensen er 3 b på besøg på National- 
musæet.

2/12: Under ledelse af lektor Nordby Petersen overværer 1 s 
fremførelsen af den italienske film »Odysseus« i »World Cine
ma«, København.

3/12: Under ledelse af lektor Jørgensen er I s på besøg på 
Glyptoteket.

8/12: Ved morgensangen uddeler rektor kampholdsmærket til 
Kaj Schmidt Hansen (II m), Erling Møller (I m) og Flemming 
Griesé (r). Sv. Aa. Henriksen og Poul Henrik Andersen (III m), 
Olfert Dickmeiss (2 a) og Stig Rosenørn (1 a) får overrakt 
idrætsmærket.

22/12: Juleafslutning i sangsalen ved pastor Porsdal, Humle
bæk. — Klokkeren og morgenpræfekter, gangpræfekter og trafik- 
præfekter får af rektor overrakt boggaver.

1955.
19/1: For g 4- r og 4 m holder forfatteren og grønlandsfor

skeren, grev Eigil Knuth foredrag (med lysbilleder) i spisesalen 
om emnet: »Nordboere og skrællinger«.

24/1: Under ledelse af lektorerne Schjærff, Damgaard, Kel
strup og adjunkt Emmertsen overværer In + ni og r opførelsen 
af »Erasmus Montanus« på Folketeatret.

13/2: Akademisk Skytteforenings gymnastikhold giver en op
visning for hele skolen.

16/2: Adrian Bentzons jazzorkester giver en koncert for hele 
skolen i gymnastiksalen.

28/2: Under ledelse af lektor Kelstrup aflægger I m besøg 
på Jagt- og skovbrugsmusæet i Hørsholm.

3/3: Under ledelse af adjunkt Christensen er II s i Grand 
Teatret i København for at se filmen »Romeo og Julie«.
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15/3: Under ledelse af adjunkt Emmertsen var eleverne i 111 s 
og realklassen i København for at se Edvard Munch-udstillin- 
gen. Derefter overværede realklassen fremførelsen af Kaj Munk
filmen »Ordet«.

23/3: Den årlige elevkoncert under ledelse af kapelmester 
Cai Wendelboe Jensen.

Programmet for koncerten var:
1. Sang af 2., 3. og 4. ml.

I. A. P. Schulz: Se den tindrende himmel. — J. 11. Voss, 
ved Harald Vilstrup. (3-stem. Arr. Povl Hamburger.)
Th. Laub: Fred hviler over land og by. — B. S. Ingemann. 
(3-stem.)
W. A. Mozart: Terzet af op. »Tryllefløjten«. (3-stem.) 
Helmut Bräutigam: Ein silberne Scheide, ein goldene Kling, 
(fra pigesangene i »Des Knaben Wunderhorn«). (3-stem.)

2. Klaversolo.
J. S. Bach: Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers.
G. F. Händel: Gavotte i B-dur. Hanne Jochimsen, rcalkl.

3. Blandet kor.
Palestrina: Kyrie eleison. (4-stem.)
Joh. Hartmann: Kor af syngestykket »Fiskerne« — Johs.
Ewald. (4-stem.)
Johs. Brahms: In stiller Nacht. (4-stem.)

4. Klaversolo.
Ghr. Sinding: Frühlingsrauschen. Finn Holle, I n.

5. Mandskor.
G. E. F. Weyse: Heilige Flamme. — J. L. Heiberg. (3-stem. 
Arr. C. W. J.)
P. E. Lange-Müller. Kornmodsglansen. — E. Lange-Müller. 
(3-stem.)
Th. Aagaard: Sneflokke kommer vrimlende. — Jeppe 
Aakjær. (3-stem. Arr. C. W. J.)
Bellman: Fredmans epistel nr. 42 »Be’n kalad«. (3-stem. 
Arr. C. W. J.)

6. Klaversolo.
Frantz Schubert: Impromptu nr. 2. Poul Henrik Andersen, 
III m.
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7. Blandet kor.
Ludwig Senfl. (16. årh.): Ak Elselil. — Dansk ved Finn
Høffding. (4-stem.)
Ludwig Senfl.: Hans Beutler. — Dansk ved Wagner Baun- 
vig. (4-stem.)
Ernst Lothar v. Knorr: To korsange til tekst af Walther 
v. d. Wogelweide. 1. Zu Dank. 2. Unerlässlichkeit der Ge
genliebe. (4-stem.)
G. Wennerberg: Här är gudagott at vara. (4-stem. Arr. B. R. 
Fenger.)
G. Wennerberg: En månskensnät på Slottsbackan. (4-stem. 
Arr. Sv. G. Asmussen.)
Ungarsk folkesang: Påndurå. (2-stem.)
Lettisk folkesang: Djingalla (Havet). (2-stem.)

26/3: 12 elever (4- 2) fra III g—4 m deltager på Efterslægt
selskabets Skole i københavnske skolers gymnastikturnering i 
konkurrence med Efterslægten og Frederiksberg Gymnasium. — 
Rungsted Statsskole bliver nr. 2.

29/3: I den i forbindelse med skolekomedien arrangerede 
plakatkonkurrence bliver Stig Rohrsted (II m) nr. 1 med 194 
stemmer og Jørgen Villumsen (I m) nr. 2 med 171 stemmer.

Desuden opnår Jens Th. Hansen (Ils) 90 stemmer og Morten 
Skovmand (3 a) 51 stemmer.

Ved morgensangen uddeler rektor bogpræmier til Stig Rohr
sted og Jørgen Villumsen.

30/3: Under ledelse af timelærerinde, cand. mag. frøken Hei
kel Vinther er 13 elever fra II og I g til foredrag i »Selskabet 
til Naturlærens Udbredelse«, hvor professor Vørts taler om 
»Elektrisk kraftoverføring«.

31/3—2/4: Den årlige skolekomedie under adjunkt Ramers 
ledelse. Elever i II g opfører »Tre søger en kro« af John Drink
water. Efter sidste forestilling er der sammenkomst for alle 
medvirkende i spisesalen.

2/4: I anledning af 150-årsdagen for H. G. Andersens fødsel 
samles alle eleverne i gymnastiksalen, hvor lektor Schjærff taler 
om digteren og adjunkt Emmertsen læser æventyret »Elverhøj«.

16/4: Gymnastikkonkurrence mellem Roskilde Katedralskole, 
0. Borgerdydskole og Rungsted Statsskole. Rungsted vinder.
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20/4: Under ledelse af timelærerinde, cand. mag. frøken Hei
kel Vinther og adjunkt Overgaard er 20 elever fra III m, II m og 
I m til foredrag i »Foreningen til Naturlærens Udbredelse«, hvor 
dr. phil. Aage Bohr taler om »Atomkernens struktur«.

21/4: Under ledelse af lektor Simonsen er II s + m på besøg 
på Glyptoteket. — III s + m er under ledelse af adjunkt Kjel
toft på besøg på Rockefellerinstituttet.

23/4: Det årlige skolebal.
1/5: Finalekamp på Hørsholms stadion i »Kostskolernes Po

kalturnering« (»Birkerød-Turneringen«) mellem Sorø Akademi 
og Rungsted Statsskole. Rungsted vinder med 5—1.

14/5: Under ledelse af timelærer, cand. mag. Bodnia er II s 
på besøg på Vilhelm Hammershøj-udstillingen i København.

18/5: I m er på ekskursion i Nordsjælland under ledelse af 
lektor Kelstrup.

19/5—21/5 deltager II m’s drenge under ledelse af lektorerne 
Damgaard og Kelstrup i gymnasieskolernes gymnastik- og idræts
stævne.

25/5: »Den lille pokalkamp« mellem Soro Akademi og Rungsted 
Statsskole finder sted i Sorø. Rungsted vinder med 5—2.
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XV. Skoleårets afslutning.
Translokationen finder sted onsdag den 22. juni kl. 10 i gym

nastiksalen, hvorefter sommerferien tager sin begyndelse.
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10. Kost- 

eleverne skal møde den foregående dag, den 11. august, mellem 
kl. 16—18 om eftermiddagen.

Til at overvære de mundtlige afgangseksaminer og årsprøver 
samt skolens translokation indbydes elevernes forældre samt 
enhver, der interesserer sig for skolens arbejde.

Rungsted Statsskole, i maj 1955.

P. O. Boisen.




