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Rektor træffes som regel skoledage (undtagen lordag) kl. 10—11 
på kontoret i skolen (indgang fra Søborgstræde), telefon 628

(Eleverne kan ikke træffes gennem skolens telefon)

Skolens bomærke med oprettelsesåret og Set. Laurentii rist 
fra ærkebiskop Byrges sigil er udfort af tegneren Kaj Nordstrøm



årsskrift
for

RØNNE STATSSKOLE

SKOLEÅRET

7965-7966

BORNHOLMS TIDENDE



Rønne Statsskole
Rønne Latinskole stiftedes for at afhjælpe præste- 

nøden på Bornholm af Byrge Gunnarsson, ærkebisp i 
Lund, på landstingsmødet ved Åkirke den 23. august 
1512. Ved kirkeomvæltningen i 1536 lukkedes den, men 
genoprettedes 1550 af øens første lutherske provst, Arvid 
Pederssøn. Senere knyttedes til den en dansk skole for 
Rønne by. I tidens løb er skolens former adskillige gange 
blevet ændret, idet snart den ene, snart den anden af
deling har været lukket. Sit nuværende navn fik den 1903.

Den oprindelige skolebygning stod på kirkepladsen; 
ca. 1790 flyttede skolen til sin nuværende plads.

Skolenævn
N cevnsmedlemmer:

Provst C. N ep per-Christensen, Østerlars.
Fru pastor J. Fabricius, Rønne.
Fru landsretssagfører ]. Bojesen-Koefoed, Rønne.
Prokurist S. Michelsen, Rønne.

Suppleanter:
Fru oberstløjtnant T. Wichmann, Nyker. 
Overpolitibetjent H. A. Nørgaard, Nylars. 
Fru avlsbruger O. Dam, Knudsker.
Fru overlærer F. Kjøller, Østermarie.

Valgt af skolen:
Lektor, fru Ida Hjorth.
Adjunkt Arne Jørgensen.

Rektor er nævnets formand.



Adjunkt

Ivan Stchelkunoff 
døde den 15. april, 

96 år gammel.

Med Ivan Stchelkunoff, adjunkt 
ved Rønne Statsskole i årene 1920 
—40, er en særpræget personlighed 
gået bort. Opvokset i et russisk 
talende milieu i København som 
søn af kantoren ved den russiske 
kirke, var det naturligt for ham at 
blive præst inden for den græsk
katolske kirke. I sin egenskab her

af og tillige som kurér for diplomatiet førtes han af skæbnen rundt 
i verden blandt andet til Set. Petersborg og Athen, hvor han i ad
skillige år var præst. Under verdenskrigen 1914—18 gjorte han et 
stort stykke arbejde som præst og tolk blandt russiske krigsfanger, 
men om det farverige liv læser man bedst i hans fortræffelige bog 
»50 år under gyldne kupler«.

Tænk, denne interessante mand havnede, da den russiske revolu
tion omkalfatrcde hans tilværelse, som lærer ved vor skole! Og 
hvilken lærer! Kort og godt »inspirerende og belærende som få,« be
retter gamle elever om ham — og dette i såvel hovedfaget engelsk, 
som i fransk, historie og sågar i skrivning. Og netop inspirerende, 
vil vi, som har oplevet ham som kollega, mene, er det helt dækkende 
ord. For var Stchelkunoff på lærerværelset, blev der spillet på 
mange og usædvanlige strenge, og temperamentet slog gnister! Vi 
husker ham ikke mindst på grund af dette hans festlige humør, men 
tillige som en yderst venlig og behagelig kollega. Ikke mange af sko
lens nuværende elever aner noget om denne mand, men eleverne fra 
20-erne og 30-erne samt de af skolens lærere, der har kendt Ivan 
Stchelkunoff, vil mindes ham med taknemmelig hengivenhed — og i 
Rønne Statsskoles historie vil hans navn stå prentet.

Arne Larsen.
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29. august—5. september: lig på ekskursion til Nykøbing 
Mors med rektor, hr. Nørgaard m. frue og hr. Kibs
gaard. Der blev under ledelse af adjunkt Bancke, ad
junkt B. Jensen og lektor J. Vejstrup foretaget geo
grafiske og historiske ekskursioner til Mors, Thy, Sal
ling og Viborg-egnen. En af aftenerne var der på gym
nasiet arrangeret en meget festlig aften for begge sko
lers Ilg-klasser.

7. september: Besøg af Mr. John Sutherland fra British 
Council.

7. september: I de bornholmske skolers pokalturnering 
i fodbold blev skoleholdet fra realklasserne slået ud af 
turneringen ved at tabe 2—4 til Ävangsskolen i Rønne 
i en kamp på Rønne Stadion.

9. september: Undervisningsdirektørens faglige konsulent 
i engelsk, lektor E. Bartholdy, besøger skolen.

15. september: 25 piger og 40 drenge deltog under ledelse 
af fru Rigmor Jørgensen, hr. Plichta og hr. Arne Jør
gensen i regionsstævnet i Gentofte. Deltagerne så 
Euripides »Medea« på Det kgl. Teater om aftenen.

21. september: I skolernes landsturnering i fodbold sejrede 
i Åker skoleholdet i den indledende kamp mod Åker 
Centralskole med 6—0.

28. september: Skoleidrætsdag afholdtes på Rønne Sta
dion med Rønne Privatskole.
Skolemester i atletik for piger blev Tais Kofoed, 11 la, 
med 2456 point. Nr. 1 i gruppe III (1. og 2. real) blev 
Lisbet Bangsbo Andersen med 2688 point.
Skolemester i atletik for drenge blev Jens Harhoff, 
Illa, med 2536 point. Nr. 1 i gruppe IV (1. og 2. real) 
blev Jørn Ole Larsen, 2. real, Rønne Privatskole, med 
1917 point, nr. 2 i gruppe IV blev Torben Boyd Niel
sen, 2. real, med 1829 point.

6. oktober: I landsturneringen for skolehold i fodbold 
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tabte skoleholdet på Stadion til Østre skole i Rønne 
med 0—1 og var dermed ude af turneringen.

1. november: Ved morgensang fik pedel Th. Jørgensen 
og frue overrakt gratiale og diplom for 25 års ansæt
telse i statens tjeneste.

22. december: Juleafslutning i salen.
27. januar: Den norske rejselektor, skolebestyrer Arne 

Kløvjan fra Hunn talte for realafdelingen om Nam
dalen.

8. februar: Orienterende møde for forældre og elever om 
optagelse og grenvalg i gymnasiet.

2. marts: Erhvervsvejledningsmøde i salen og krypten.
12. marts: Skolebal.
17. —19. marts: Skolekomedie. Elever fra Hg opførte 

Oscar Wildes lystspil »Bunbury«. Instruktør var hr. 
Ellasen med assistance af hr. Kibsgaard. I arbejdet 
med forestillingen gjorde som sædvanlig pedel Jør
gensen og frue en stor indsats med kulisser og smink
ning.

24. marts: Forældremøde. Maleren Knud Henriksen talte 
om »Kunst i skolen«. Efter foredraget var der lejlig
hed til samtaler med lærerne og derefter fælles kaffe
bord i krypten.

28. marts: Ved morgensang uddeltes præmier til de vin
dende klassehold i pigernes og drengenes volleyball- 
turneringer. Illxy’s drenge og Iby’s piger fik hver en 
indrammet reproduktion til ophængning i klassen.

31. marts: Afsluttende gymnastikopvisning med realklas
sens og Illg’s elever.

5. april: Realklasserne så i salen Dansk Camping Unions 
danmarksfilm.

9. —26. april: Gymnasieskolernes vandreudstilling med 
portrætter af nulevende danske kunstnere.
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21. april: Illg på excursion til København med rektor, 
frk. Voss og hr. Eliasen. Om formiddagen var Illmn i 
Zoologisk Have og IIIa+mf på Glyptoteket. Om 
eftermiddagen var alle på »Den frie« og så to maleri
udstillinger. Alle var om aftenen i Ungdommens 
Teater til Carson McCullers »Bryllupsgæsten«.

21. april: Skolemesterskaber i redskabsgymnastik. Skole
mester blev Jørgen Hansen la. Som dommere fun
gerede fru Rigmor Jørgensen og Fritz Briand.

Landsskolescenen
Skolen har i årets løb deltaget i 10 af Landsskole

scenens arrangementer. Det praktiske arbejde er varetaget 
af lektor Frellsen.

På Rønne Teater spilledes for yngste hold:
27. oktober 1965: Skatteøen.

Samme sted for ældste hold:
4. december 1965: Weskers Dagens ret.

På Rådhusteatret spilledes følgende film 
for yngste hold:

9. november 1965: 6-dages løbet.
7. december 1965: Kaptajn Grants børn.

12. januar 1966: Markens liljer.
8. marts 1966: Tommeliden.

Samme sted for ældste hold:
13. december 1965: Arsenik og gamle kniplinger.
20. januar 1966: Dr. Strangelove.
18. februar 1966: Lørdag aften — søndag morgen.
21. marts 1966: Den lille soldat.
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Elevrådet
Elevrådets arbejde har i det forløbne år primært bestået 

i at gøre skolens ledelse opmærksom på forskellige mindre 
misforhold i skoleformen og at stille forslag til forbedring 
af denne. Desuden har elevrådet været med til at tilrette
lægge studiekredse og fællestimer samt at arrangere skole
ballet. Endvidere har elevrådet taget sig af en række prak
tiske opgaver; eksempelvis kan nævnes, at det har uddelt 
tilsendte brochurer, opsat modtagne plakater, taget sig af 
salget af særlig billige reproduktioner, forsøgt at få stu- 
denterbillet-ordningen til at omfatte hele gymnasiet, un
dersøgt muligheden af at udvide spisefrikvarteret om lør
dagen m. m.

I januar blev der afholdt valg til elevrådet, som nu — 
efter at et par repræsentanter er blevet udskiftet — be
står af følgende: 1. real: Jette Sørensen, 2. real: Kjeld 
Mortensen, 3. real: Lilli Dam, la: Birgit Moesby Jensen, 
Ib: Helle Pedersen, Ix: Henrik Hoffmann, ly: Trygve 
Høst, Ila: Flemming Larsen (formand), Ilb: Anne Ka
thrine Dam Kofoed, lix: Thomas Thors, Ily: Glenn 
Grode (kasserer), Illa: Henrik Mauritsen, IIIx: Sven 
Aage Dam Hansen (sekretær), Illy: Mogens Dam (med
lem af arbejdsudvalget, der yderligere består af formand, 
kasserer og sekretær).

Skoleforeninger
Atter i dette skoleår har skolen haft en pladekreds, 

som under ledelse af lektor Frellsen indkøbte grammofon
plader med klassisk musik, der cirkulerede mellem med
lemmerne i månederne oktober—april.

☆

I skoleåret 1965—66 har elevforeningen »Veset« haft 
en række arrangementer. Vi har afholdt fem baller og 
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haft besøg af bl. a. Erik Moseholm og Simon Rosenbaum. 
Fremmødet til de forskellige arrangementer har været 
stort, og som følge heraf er foreningens kassebeholdning 
øget væsentligt. Vi har således i bestyrelsen været til
fredse med det forløbne år, og vi håber, at vore medlem
mer også har været det. (Formand: Henrik Mauritsen, 
Illa.)

☆

Den dramatiske forening Exusu (leder: Thomas Thors) 
havde i året 1965—66 ca. 50 medlemmer. Heraf var de 
30 engageret i opførelsen den 21. og 22. januar 1966 af 
henholdsvis Ionesco’s »Den skaldede sangerinde« og 
Adamou’s »Professor Taranne«.

☆

Danmarks kristelige Gymnasiaster har i årets løb af
holdt en studiekreds hos pastor Fabricius på grundlag af 
Th. Robinsons bog »En ny reformation?«. Kredsen har 
beskæftiget sig med en række aktuelle problemer i vor 
kultur og religion. Endvidere er der jævnligt blevet af
holdt bibelkrcds hos provst Viggo Nielsen. (Leder: Ivar 
Lærkesen, Illa.)

☆

K. F. S. (Credo) Kristeligt forbund for studerende og 
skoleungdom. (Leder: Ruth Svendsen Ily).

Forbundet har i årets løb afholdt visse arrangementer.
☆

Foreningen Liberale Gymnasiaster har i det forløbne 
år gennem talrige arrangementer søgt at virke som forum 
for indenrigs- og udenrigspolitiske diskussioner på et for
domsfrit og bredt politisk grundlag. (Leder: Leif Haxt
hausen, Illa.)

☆

Bornholms Konservative Gymnasiaster har i årets løb 
holdt flere møder af forskellig art. Foreningen har sam
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arbejdet med L. G. og K. U. Formålet er at samle gym
nasiaster til en politisk, kulturel og kristelig-etisk orien
tering. — Møder:
1. Sekretær ved den russiske ambassade Kukujenko talte 

om Sovjet.
2. Udenrigspolitisk debat i samarbejde med R. G. og 

L. G.
3. Pastor Nyberg talte om »Europapolitik«.
4. Pastor Fabricius talte om: »Hvorfor jeg ikke er kon

servativ«.
5. »Moraldebat 66«. 4 lærere og 2 elever diskuterede.
6. »Ung og gammel«. 3 unge og 3 gamle fra K., S. og V. 

diskuterede. Mødet var holdt med K. U. og L. G.
7. »Efter Bikini«. 2 atomkampagnefolk fik frit slag 

(med L. G.).
Desuden er der holdt flere kurser både her på øen og 

ovre. (Leder: Mogens Dam, Illy.)
☆

Under Sven Madsens ledelse — med uvurderlig bistand 
fra Steffen Juul Hansen og Sven Aage Dam Hansen — 
er skolens elevblad »Krudtuglen« i første halvår (1965) 
udkommet med 3 nydelige numre.

Efter jul har det været så vanskeligt at samle inter
esse om bladets arbejde, at der kun kan regnes med endnu 
1, højst 2 numre inden skoleårets udgang. — Til dettes 
virkeliggørelse vil der blive forsøgt en samling af alle 
progressive kræfter, hvorunder ledelsen — uden opsigt — 
vil overgå til den sympatiske Flemming Larsen fra Ha.

Forsømmelser
En elev, der har måttet forsømme skolen, skal straks 

ved tilbagekomsten medbringe skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Om for
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sømmelser ud over en uge skal der tilgå skolen med
delelse. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom 
eller anden tvingende årsag, må skolens tilladelse forud 
indhentes.

Der vil normalt ikke blive givet frihed til aflæggelse 
af køreprøver, hvorfor eleverne må sørge for at få disse 
fastlagt uden for skoletiden.

Skolen modtager ikke sjældent henvendelser fra for
ældre, der ønsker en ferie forlænget for deres barn. Så
danne anmodninger kan i almindelighed ikke efterkom
mes, da undervisningen er lagt an på, at den skal følges 
uden afbræk, og da skolen også tilsigter at give de unge 
gode arbejdsvaner.

Under snevintre kan de børn, der kører med tog eller 
rutebil til og fra skole, risikere ikke at kunne komme 
hjem på grund af trafikstandsning, og hvis standsningen 
varer en længere periode, kan eleverne være forhindret 
i at følge skolens undervisning. Skolen tilråder derfor 
hjemmene at have reservekvarter i Rønne, hvor børnene 
kan have tilhold under sådanne forhold.

Flytning, ændring af telefonnummer eller af faderens 
stilling, navneforandring o. lign, skal snarest meddeles 
kontoret.

Gymnastik og idræt
Skolens gymnastikdragt:

Drenge: hvid trøje, sorte benklæder og hvide gymna
stiksko til gymnastik; tennissko til udendørs sport. Træ
ningsdragt (blå) anbefales.

Piger: gymnastikdragt efter aftale med skolen; tennis
sko til udendørs sport. Træningsdragt (blå) anbefales.

Eleverne bedes henvende sig til deres lærer inden købet.
Skolemærke til påsyning kan købes på bogdepotet hos 

hr. Kibsgaard.
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Penge og værdisager (ure, smykker) afleveres under 
omklædningen til gymnastiklæreren. Det henstilles, at 
eleverne medbringer mindst muligt af den slags ting.

Har en elev mistet noget, bør det straks meldes.
Alt gymnastiktøj, også sko og håndklæder, skal tyde

ligt mærkes med navn og klasse.
Med hensyn til fritagelse for gymnastik gælder i hen

hold til min. cirkulære af 5. maj 1916 følgende:
»Ingen elev fritages for at deltage i gymnastikunder

visningen eller i derhen hørende øvelser, uden at nød
vendigheden heraf er godtgjort ved attest fra en læge. 
Dog kan en elev, i henhold til skriftligt fremsat ønske 
fra hjemmet, af helbredshensyn fritages helt eller delvis, 
for deltagelse i legemsøvelser i enkelte timer, dog ikke ud 
over en uge. Skolen må påse, at de fritagelser, der er be
grundede i forbigående forhold, ikke udstrækkes over 
længere tid, end attesten angiver. Denne skal udstedes 
pd en dertil særlig indrettet blanket, der udleveres af 
skolen.«

Ulykkesforsikring
Da staten ikke yder erstatning til elever, der kommer 

til skade i skolen, har Rønne Statsskole tegnet en kol
lektiv ulykkesforsikring for sine elever i Assurance-Com- 
pagniet Baltica. Præmien er ca. 1,55 kr. pr. elev og op
kræves ved skoleårets begyndelse.

Forsikringen dækker de tilmeldte elever under deres 
ophold i skolen, på deres direkte vej til og fra skolen 
samt under udflugter, der arrangeres og ledes af skolen, 
dog kun inden for Danmarks grænser.

Erstatningsbeløbene er følgende:
Ved død som følge af ulykkestilfælde........... 500 kr.
Til lægehjælp og hospitalsophold i tilfælde af 

ulykke, indtil ............................................. 500 kr. 
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For elever, der er i sygekasse eller sygefor
sikring, erstattes dog kun sådanne udgifter, 
som sygekassen eller sygeforsikringen efter 
sine vedtægter ikke dækker.

Ved fuldstændig og stedsevarende invaliditet 20.000 kr.
Ved mindre invaliditet ydes en så stor pro
centdel af ovennævnte beløb, som svarer til 
invaliditetsgraden.

Stipendier m. m.
Skolens stipendier søges på en blanket, der udleveres 

på skolen, normalt i november måned, og tildeles elever 
i gymnasiet, der har gået mindst ét år i skolen. I inde
værende skoleår er de fordelt således:

Oplagspenge: Erling Kofod, I Ha (300 kr.)
Opholdsstipendier: Poul Holm, Illa (600 kr.), Susanne

Krall-Jensen, Illa (300 kr.)
Stipendiefonden: Britta Sjøstrøm, IIIx (200 kr.)
Følgende særlig flinke elever har ved translokationen 

modtaget bogpræmier: Vibeke Glarbo, IIla, Else Marie 
Hansen, Illa, Lene Jørgensen, Illa, Jens Krogh-Madsen, 
Illa, Sten Erik Løvgren, Illa, Jens Tolstrup Hansen, 
IIIx, Erik Mitens, IIIx, Ole Hassager Christiansen, Illy, 
Hans Ole Kjøller, IHy, Kirsten Sommer Nielsen, 3r, Sø
ren Nielsen, 3r.

Endvidere har SAS skænket 2 flyverejser til 2 flinke 
og fornøjelige elever, som har været positive over for 
skolen, og som har betydet meget for sammenhold og 
kammeratskab. Disse blev tildelt Mogens Dam, Ily, og 
Hans-Ole Sørensen, 3r.

3 flidspræmier til elever i 1. real, der har været særlig 
flinke i sløjd, formning og håndgerning blev tildelt Poul 
Dahl Jørgensen, Annemette Poulsen og Susanne Mørk 
Thorsen.
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Flidspræmier: Ivar Lærkesen, I Ila, Bent Jørgensen, 
IIIx, Lone Hansen, Illy, Flemming Larsen, Ila, Anne 
Kathrine Dam Kofoed, Ilb, Kjeld Kure, lix, Jørn Vest, 
Ily, Poul Lykke Nielsen, la, Sigrid Kjøller, Ib, Benny 
Høyer Olsen, Ix, Ivar Wolf Larsen, ly, Lilli Dam, 3r, 
Susanne Mogensen, 2r.

Legater: Landinspektør, adjunkt Lunds Legat (200 kr.): 
stud. med. Erik Mitens. — Geheimerådinde Stampes Le
gat (300 kr.): stud mag. Poul Erik Strømø. — Lensgreve 
Moltkes Legat: Erik Mitens, IIIx. — Kjeld Frederiksens 
Mindelegat: Poul Erik Strømø, Illy. — Major Lundorfs 
legat: Birger Hermansson, 3r. — Lektor P. H. Bertelsens 
legat til Statsskolen i Rønne (200 kr.): Elevrådet. — 
Bornholmske Studenters Legat (3X1.000 kr.): stud. med. 
Dina Dam, stud. mag. Mogens Svendsen, stud. ing. Asger 
Søndergaard Nielsen. — Legat fra en gammel elev til en 
fornøjelig elev blandt årets studenter: Inge Vang Han
sen, Illa.

Af Ungdommens Uddannelsesfond har skolen fået til
delt 68.000 kr. Blandt 57 ansøgere har 13 elever mod
taget 2.000 kr., 18 elever har modtaget 1.500 kr., og 15 
elever har modtaget 1.000 kr.

Skolen har i årets løb modtaget en del bøger og andre 
gaver. Vi er altid meget glade for disse velkomne gaver 
og takker giverne for disse beviser på interesse for ele
verne og skolen.

Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på Studentergården i Kø

benhavn er der fortrinsret for studenter fra Rønne Stats
skole og indstillingsret for Rønne Statsskoles rektor i for
bindelse med amtmanden over Bornholms amt. Til værel
set er knyttet et legat på 64 kr. halvårlig. Ansøgeren skal 
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have bestået forprøve eller 1. del af sin embedseksamen 
med 1. karakter.

Forældrekassen
Forældrekasscns formål er gennem bidrag fra forældre

kredsen at skaffe midler til arrangementer af forskellig 
art (kulturelle, sportslige o. lign.) for derved at bringe 
lys og glæde ind i det daglige arbejde og samvær. Kassen 
styres af forældrenævnet og rektor. Regnskab og beret
ning aflægges på det årlige forældremøde.

Sommerferien
Translokationen finder sted fredag den 24. juni kl. 10. 

Elevernes forældre, tidligere elever og andre interesserede 
er velkomne til at overvære denne.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10.

Rønne, april 1966.

Bjørn Henriksen.


