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Næstved kommunale gymnasium.
13. august 1943 — 13. august 1953.

Et gammelt ønske gik i opfyldelse for Næstved og dets opland, da vort 
skolevæsen i august 1943 blev udbygget med det sidste led: Næstved gym
nasium. Jeg skal ikke her omtale den udvikling, der var gået forud for 
1943, men blot minde om, at adskillige unge faktisk ventede et helt år 
på, at det nye gymnasium skulle slå portene op, så de kunne undgå at 
tage til en naboby for at få studentereksamen. Det er vel grunden til, 
at vort første studenterhold fra 1946 blev præget af en særlig modenhed 
og målbevidsthed.

Ti år er gået. Var tanken om et gymnasium rigtig, eller er det blevet 
en skuffelse? Mon ikke et pai- tal bedre end ord kan besvare det. Vi be
gyndte i august 1943 med 248 elever, heraf 19 udenbys, fordelt i 13 klas
ser. I august 1953 er skolen vokset til 570 elever (109 udenbys) i 24 klas
ser. På ti år altså en vækst på ca. 100 pct.

Vi har i de 10 år dimitteret 214 studenter, 306 realister og 640 elever 
med mellemskoleeksamen; det vil sige gennemsnitlig 115 dimittender 
pr. år.

Næstved gymnasium begyndte som bekendt sin tilværelse i den gamle 
realskolebygning på Jernbanegade, og her har vi boet de første 10 år.
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Morgensang i aulaen.

Lærerværelse.



At pladsen efterhånden måtte blive trang, behøver næppe nogen påvis
ning, når man kaster et blik på de ovennævnte tal. Det var derfor en stor 
dag, da vi på gymnasiets 10-års fødselsdag kunne flytte ind i en af lan
dets smukkeste skolebygninger, og jeg tror at kunne sige på lærerkol
legiets vegne, at vi med taknemlighed modtog denne storslåede gave 
fra byen i samme ånd, som den blev givet.

Næstved kommunes indvielse af Næstved nye gymnasium fandt sted 
torsdag den 13. august 1953 i skolens aula. I indvielsesfesten deltog for
uden skolens lærerkollegium og elever en lang række gæster: undervis
ningsminister Flemming Hvidberg, undervisningsinspektør, dr. phil. Høj- 
berg Christensen, kontorchef Gimsing, formanden for G. L., lektor W. F. 
Hellner, amtmand Wechselmann, amtets og byens embedsmænd og med
lemmerne af Næstved byråd. Fra Næstveds nordiske venskabsbyer, Gävle 
og Gjøvik, var mødt en række gæster med rektor Hammarström og rektor 
Mo Skrede i spidsen.

Efter at skolekommissionens formand, konsul R. Grønholt, havde budt 
velkommen, indledtes festen med Fr. Kuhlau’s ouverture til Festspillet 
„Elverhøj“, spillet af medlemmer af Statsradiofoniens symfoniorkester 
under Erik Tuxens direktion.

Derefter fremsagde adjunkt Frede Jørgensen, Næstved gymnasium, sin 
til lejligheden forfattede prolog, og borgmester Tidemand aflagde som 
formand for byggeudvalget beretning om skolens opførelse. Den egentlige 
indvielsestale holdtes af undervisningsmin isteren, der bl. a. udtalte:

,,Når man står i denne lyse og rene festsal, fyldes man af taknemmelighed 
over, hvad vi kan nå herhjemme i Danmark. Man mødes i denne smukke 
aula med toner af vore store tonekunstnere, møder varme velkomstord og 
hører en ung lærerdigter sige dejlige ting. Lad Deres hjerter gribe og 
fastholde disse gode øjeblikke.

Det, som samler os, er en prægtig skolebygning, der skal danne ram
men om et udsnit af dansk skoleungdom. I mange af landets købstæder 
er der brug for flere og større skoler, fordi elevtallet som følge af de 
store fødselsår i J/O’erne stiger meget stærkt, og vi i ministeriet hjælper 
og bøder på det, hvor vi kan. Min respekt for de lærere og skoleledere, 
der med tapperhed er vandret gennem mangeartede vanskeligheder for 
at skabe eleverne gode undervisningsforhold. Næstveds stigende elevtal 
har afskedkommet dette skolehus’ tilblivelse.

Jeg udtaler anerkendelse af, at gymnasiet ikke er blevet til på folke
skolens bekostning. Storartede forhold er tilvejebragt, og jeg vil gerne 
have lov til at gratulere Dem hernede i Næstved. Påskønnelse fortjener 
det kommunale initiativ, der står bag denne nye, dejlige og gode skole.

Men rammen er ikke alt. Jeg tror, der leves et godt og sundt skoleliv 
hernede, men det er ikke nogen let tid for skoleungdommen nu om stun
der.

Foreløbig befinder vi os i en mærkelig ventetid, og man må næsten sige, 
at der er gået opløsning i kulturen. Harmonien er i vid udstrækning gået
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Håndgerningslokale.

Gymnasiets kemilokale.



i stykker. Vi har et næsten fuldkomment produktionsapparat, men med 
det producerer vi ting, som vi alle frygter og hader, og det åndelige og 
etiske er ikke på højde med det tekniske.

Der er overproduktion af ord, hvis kvalitet og sande værdi ikke er på 
højde med den fuldkommen tekniske gengivelse, de får i alle hjem. Vi le
ver i en tid, hvor der sker en underminering af moralloven.

Når denne skole nu i denne smukke ramme skal møde den moderne 
ungdom, vil jeg håbe, at skolen vil evne at gribe tilbage til det, der var 
livslinien i Europas gamle kultur: sandhed og menneskelighed, og at De 
vil formå at lære de unge, hvad vi ejer i vor gamle, kristelige kultur- 
ramme.

Mine bedste og varmeste ønsker for det stykke af Danmarks fremtid, 
denne skole skal danne rammen om, og gid det altid vil være sådan, at 
man på dette sted skuer mod de mål, der har evighedsværdier.“

Efter at rektor Krüger Rasmussen havde modtaget og takket for skolen, 
sluttede indvielsen med Johan Svendsens festpolonaise.

Gymnasiet blev på festdagen betænkt med talrige smukke gaver fra by 
og opland og fra de nordiske venskabsbyer. Fra Præstø amt og Næstved 
Diskontobank blev der skænket 2.000 kr. til gymnasiets legatforening.

Skolens opførelse og indretning.

Skolen er tegnet af arkitekt J. Otbo, Næstved, som — det skal siges 
uden forbehold — har skilt sig meget smukt fra den store opgave. Det 
har varet tre år (1950—53) at bygge det store kompleks, og der har væ
ret mange problemer under opførelsen, store og små, som det altid vil 
være tilfældet ved et stort byggearbejde; men skolen er nu færdig og har 
i det forløbne skoleår vist sig velegnet til sit formål.

Jeg skal i det følgende søge at give en meget kort beskrivelse af sko
len og dens indretning: Bygningen ligger kønt i landskabet med åsen som 
baggrund og frilagt med grønne områder på alle sider, hvorved facaden 
mod Nygårdsvej — med den brede trappe, hvorover Pallas Athene holder 
vagt — kommer til sin fulde ret. Den grønne plæne foran, kun brudt af 
en enkelt rosengruppe, harmonerer med bygningens enkle og rene linier. 
Kernen i det tre-etages bygningskompleks er den store aula. Den kan 
rumme ca. 1200 mennesker og er altså større end nødvendigt for skolens 
behov, men det må ikke glemmes, at aulaen fremover vil blive det sted, 
hvor ikke blot skolens egne lærere og elever, men også byens borgere vil 
samles til højtid og fest, og man har endelig fået den festsal, som byen i 
mange år har trængt til. Aulaen har da også allerede i det forløbne år 
være flittigt benyttet, ikke blot til skolens egne festlige arrangementer 
som skolekomedie, skolebal o. s. v., men til koncerter og fester for byens 
borgere.

I stueetagen er pedellens lejlighed og under aulaen to rum med plads 
til ialt 600 cykler. Endvidere en garderobe med ca. 1200 pladser, der bru
ges i forbindelse med større arrangementer i aulaen, sløjdlokale med de-
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Klasselokale for I g.

Tegnesal.



potrum, skolekokken, spisesal for ca. 350 elever og et særligt køkken i 
tilknytning til spisesalen. Dertil omklædnings- og baderum til pige- og 
drengegymnastiksalene og endelig de nødvendige toiletter til piger og 
drenge.

I næste etage ligger aulaen, omkring hvilken kontorer, lærerværelser, 
biblioteker og skolelægeklinikken er grupperet. Desuden findes 12 nor
malklasser samt håndgerningslokale og sangsal.

På første sal ligger geografi-, naturhistorie- og biologilokalerne med til
hørende værksted og samlinger. Endvidere det matematiske gymnasiums 
kemi- og fysiklaboratorier med samlinger og værksted. Af faglokaler des
uden tegnesal, historielokale, fysiklaboratorium og fysikauditorium for 
mellemskolen samt 11 normalklasser. Øst for skolen findes endelig sports
pladsen, der omfatter 2 fodboldbaner, 2 håndboldbaner, en 100 m løbe
bane samt de nødvendige baner til spring og kast. Dette idrætsanlæg bru
ges udenfor skoletiden også af byens øvrige idrætsungdom.

På nuværende tidspunkt er byggeregnskabet ikke afsluttet, men skolen 
vil formentlig komme til at koste lidt over 5 mill, kroner. K. R.

Næstved Gymnasium.
a. Almindelige oplysninger.

Næstved Gymnasium er en fuldstændig højere almenskole omfattende 
en fireårig mellemskole, en etårig realklasse og et treårigt gymnasium 
med en nysproglig og en matematisk-naturvidenskabelig retning. Skolen 
er også oplandsskole og modtager gerne kvalificerede udenbys elever, for 
så vidt pladsforholdene tillader det og ikke kræver oprettelse af en ny 
klasseafdeling.

Ethvert barn, der har bestået optagelsesprøven, kan optages som elev. 
Børn hjemmehørende i Næstved kommune betaler ingen skolepenge, lige
som de modtager undervisningsmateriel, lærebøger m. v. gratis. Udenbys 
elever betaler f. t. skolepenge efter følgende satser: Mellemskolen: 20 kr. 
mdl., realklassen: 25 kr. mdl., gymnasieklasserne: 30 kr. mdl. Derudover 
betales en af byrådet fastsat årlig afgift for lån af bøger og andet under
visningsmateriel. Denne afgift er fra 1. august 1952 fastsat til 40 kr. i 
mellemskolen og realklassen og 48 kr. i gymnasiet. Skolepenge og bogaf
gift betales i 10 månedlige rater med folgende beløb: Mellemskolen: 28 kr. 
mdl., realklassen: 34 kr. mdl., gymnasieklasserne: 40,80 kr. mdl. Opkræv
ningen finder sted i månederne september—juni, og betaling skal finde 
sted inden den pågældende måneds midte. Sker dette ikke, kan eleven bort
vises fra skolen. Resterer 3 måneders skolepenge, skal bortvisning finde 
sted. Udmeldelse af skolen skal for betalende elevers vedkommende ske 
med en måneds varsel. Der betales for en fuld måned, selvom eleven kun 
har været undervist en brøkdel af måneden.
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Byrådet kan tilstå udenbys elever afslag i skolepenge, når vedkommende 
elevs hjemstedskommune som tilskud til skolepengenes betaling yder et 
bidrag af samme størrelse som det af Næstved kommune givne bidrag. 
Skema til ansøgning om nedsættelse af skolekontingent fås hos rektor og 
må normalt være indgivet inden udgangen af september måned.

I h. t. undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. marts 1951 er 
gebyrerne til staten for indmeldelse til eksamen for tiden fastsat til 24 kr. 
pr. elev for studentereksamen, 16 kr. for realeksamen og 8 kr. for mellem
skoleeksamen. — Denne bestemmelse gælder både for inden- og udenbys 
elever.

Skolen gør hjemmene opmærksom på, at timeplanen for 3. mellemskole- 
klasse er lagt med henblik på, at konfirmationsforberedelsen foregår i 
denne klasse, d. v. s. fra oktober til april. Præstegang på ethvert andet 
klassetrin må derfor absolut frarådes.

b. Optagelse.
Optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse finder regelmæssigt sted i 

maj, mens optagelsesprøven til 1. gymnasieklasse normalt foregår efter 
eksamen og årsprøven i slutningen af juni.

For at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleverne bestå en op
tagelsesprøve, hvortil de vigtigste krav i. h. t. kgl. anordning af 19. juni 
1903 er:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og forstandig 
oplæsning af et stykke prosa; desuden skal han (hun) prøves i oplæsning 
af et stykke ulæst, fortællende prosa, som efter indhold og sprogform må 
antages at ligge indenfor hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og vise 
nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet ved eksa
minators 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 eksa
minator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde hovedleddene i 
en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres bøjning.

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

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven må 
kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed 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 kendskab til brøkbegrebet i almindelighed og kunne addere 
og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende decimal betegnel
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sen og kunne foretage addition og subtraktion af decimalbrøker samt mul
tiplicere sådanne med en hel multiplikator og dividere dem med en hel 
divisor. Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med 
mindre tal.

Hvis eleven ikke i alt væsentligt fyldestgør de ovenfor opstillede krav i 
dansk og regning, skal der nægtes ham optagelse (cirkulære af 22. juni 
1903).

For udenbys elever ønsker skolen en udtalelse fra barnets hidtidige 
skole.

Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) underskriver en 
erklæring om, at det er hensigten at lade eleven gennemgå alle mellem
skolens klasser. En elev, som afbryder sin skolegang før mellemskole- 
eksamen, ville være bedst tjent med at være forblevet i folkeskolen, da 
mellemskolens læsestof danner et samlet hele.

En elev i mellemskolen må ikke have byplads eller andet lønnet hverv.

Mindstealderen for optagelse er normalt 11 år.
Ordinært bor en elev begynde i første mellemskoleklasse. Møder en 

elev imidlertid til optagelse i anden mellemskoleklasse, må vedkommende 
gennem en indgående prøve godtgøre, at han eller hun i eet og alt er på 
højde med klassen.

Mellemskolen er en barneskole, og det kan anbefales forældre at sætte 
ethvert barn med gode evner i mellemskolen. Med de krav, samfundet nu 
stiller til den enkelte, har så at sige enhver brug for de kundskaber, mel
lemskolen meddeler sine elever.

I gymnasiet er kravene derimod meget betydelige. For at kunne følge 
med i gymnasieundervisningen, må eleven både være flittig, moden og vel
begavet.

I første gymnasieklasse optages elever, som på en tilfredsstillende måde 
har bestået mellemskole-, real- eller aim. forberedelseseksamen. Udenbys 
elever skal desuden gennemgå en optagelsesprøve, hvis art og omfang 
i hvert enkelt tilfælde fastsættes af skolen. Elever, som søger optagelse i 
det nysproglige gymnasium, skal have bestået mellemskolens latinprøve.

Studentereksamen giver adgang til at studere ved universiteterne og 
indstille sig til deres eksaminer. Desuden er gymnasiets matematisk
naturvidenskabelige linje den bedste forskole til Danmarks tekniske Høj
skole, Landbohøjskolen, Officersskolen, Tandlægeskolen, Farmaceutisk 
Læreanstalt, Akademisk Arkitektskole o. s. v.

I stigende grad bliver gymnasiet imidlertid søgt af elever, som gennem 
studentereksamen vil afrunde deres skoleuddannelse, og det bliver mere 
og mere almindeligt, at erhvervslivets folk har studentereksamen. Særlig 
den nysproglige studentereksamen med sine store krav både i skriftlig og 
mundtlig engelsk og tysk vil her være af betydning.

Realeksamen kræves ved ansættelse på en række private kontorer og i 
etaterne (Post- og Telegrafvæsenet kræver realeksamen med fransk).
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Afgangsprøverne i maj-juni 1953.
Studentereksamen.

Ill g ns.
Gerd Aage ................................................................................................ mg-F 14,17
Henny Arum .......................................................................................... mg4- 13,02
Grethe Balschmidt ............................................................................... g-F 12,96
Robert Henning Carl ........................................................................... mg 13,89
Else Christiansen Glenning .............................................................. g+ 12,87
Anne Qvist Jansen ............................................................................... mg4- 13,62
Palle Wittrup Johansen ....................................................................... mg-F 14,31
Grete Lorenzen .................................................................................... g-F 12,96
Bolette Nielsen ...................................................................................... mg 4- 13,19
Mette Sonne ............................................................................................ mg-F 14,26
Hanne Wedell-Wedellsborg .............................................................. mg 13,93
Merete Wielandt .................................................................................... mg+ 14,31
Karen Visby Ørum ............................................................................... mg 13,82

III g mn.
Jørgen Brask ......................................................................................... mg 13,79
Ole Christensen ..................................................................................... mg-F 14,20
Wiggo Fischer-Rasmussen ................................................................ ug4- 14,64
Alf Jönsson ............................................................................................ mg 14,06
Kurt Nicolaisen ..................................................................................... mg4- 13,39
Ulf Storgaard ......................................................................................... mg-F 14,17
Gerda Thomsen ...................................................................................... mg4- 13,11

Realeksamen.
R. a.

Annelise Andersen ............................................................................... mg 14,13
Bente Andersen .............................................................................. g-F 12,81
Ove Andersen ........................................................................................ mg 4- 13,13
Aase Juul Davidsen ............................................................................. mg4- 13,04
Birgit Faber ............................................................................................ mg4- 13,44
Ole Glistrup ............................................................................................ mg 13,92
Birthe Marie Hansen ........................................................................... g-F 12,82
Leif Hansen ............................................................................................ g-F 12,55
Ole Hemmingsen .................................................................................... mg4 13,54
Ole Bauder Jensen ............................................................................... mg 13.86
Jytte Wittrup Johansen ..................................................................... g-F 12,45
Jytte Madsen ......................................................................................... mg 13,75
Torben Vendelbo Nielsen ..................................................................... g-F 12,93
Liselotte Niemann ............................................................................... mg4- 13,08
Leif Stanley Pedersen ......................................................................... mg4- 13,36
Lolly Pedersen ........................................................................................ mg 14,15
John Brix Petersen ............................................................................... mg 13,72
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Inge Krüger Rasmussen .................................................................... mg 13,94
Elisabeth Rainals ............................................................................... g-|- 12,81
Tonny Sigsgaard ................................................................................... mg4- 13,05
Jørgen Villadsen ................................................................................... mg 13,87

R. b.
Kay Appelbye ................—................................................................... g-|- 12,88
Gerda Ingrid Hansen ........................................................................... g-j- 12,60
Jorgen Hansen ...................................................................................... mg-j- 13,46
Lis Sass Hansen ................................................................................... mg-H 13,32
Ulla Hansen ............................................................................................ mg-j- 13,36
Otto Oluf Jensen .................................................................................... mg-j- 13,25
Birgit Kristensen ................................................................................ mg 13,86
Ole Köser ................................................................................................ mg 14,04
Jørn Larsen ............................................................................................ mg-r 13,40
Birgit Meyer .......................................................................................... mg-j- 13,64
Annelise Nielsen ................................................................................... mg-|- 14,32
Bodil Nielsen .......................................................................................... mg 13,96
Flemming Nielsen ............................................................................... mg-j- 13,21
Leif Pedersen ......................................................................................... mg 13,83
Anvi Petersen ........................................................................................ mg-r 13,65
Soren Munk Petersen ......................................................................... mg 13,79
Jens Pristed ............................................................................................ mg 13,90
Inge Rasmussen ................................................................................... mg-j- 13,08
Kaj Groth Rasmussen ......................................................................... mg 13,72
Soren Winther ........................................................................................ g+ 12,39

Mellemskoleeksamen.
98 elever bestod prøven. Af disse optoges 9 i det nysproglige gymna

sium, 10 i det matematiske gymnasium og 51 i realklassen.

Eleverne.
Skolens elevtal pr. 15. august 1953 var ......................................... drenge 279

piger 291
ialt ... 570

Opgørelse pr. 31. december 1953.

drenge piger ialt heraf 
udenbys

Gymnasieklasserne .......................... 64 44 108 54
Realklasserne ..................................... 25 27 52 12
Mellemskoleklasserne ..................... 194 215 409 43

ialt ... 283 286 569 109

Skolens elevtal pr. 1. april 1954 er 566.
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Undervisningen.
a. Gymnasiets læseplan 1953—54.

III
 gs

III
 gm

11
 gs II 
gm C/7

Cl)

1 g
m

Gi 4.
 m

l

3.
 m

l

2.
 m

l I
1.

 m
l

Religion ....................... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Dansk .......................... 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5
Engelsk ....................... 5 5 1 5 2 5 4 3 3 5
Tysk .............................. 4 4 2 5 2 4 4 4 5
Fransk ......................... 4 4 4 4 5 5 5*
Latin ............................ 3 4 4 4* 4*
Oldtidskundskab ...... 1 I 1 1 1 1
Historie ........................ 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Geografi ...................... 2 2 2 2 2
Naturhistorie ............. 4 4 2 2 7 2 2 2
Fysik og kemi ........... 6 6 2 6 2 2 2 2 2
Regn, og matematik 6 2 6 2 6 5 7 6 5 4
Reginng f. pg.............. 4
Skrivning .................... 1 1 2
Tegning ....................... 2 1 2
Håndarbejde .............. 2 2 2
Sløjd ............................ 2* 2 2 2 2
Sang .............................. 1 1 1 1 I I 1 2 2
Gymnast, og sport ... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Husgerning ................ 3

* Valgfrie fag.
Elever, der læser latin i 4. ml., har 1 time mindre i dansk, engelsk, 
regning og matematik, sløjd og husgerning.

b. Fag- og timefordeling.
Lektor A. Bossen: Tysk III s, 3 a, 3c, fransk I m, rab, Skrivning 3 a, 3 c, 

3 d, 1 a, 1 c, 1 d.
Kunstmaler H. Essendrop: Tegning 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 2 a, 2 b, 2 c, 1 a, 

1 b, 1 c, 1 d.
Adjunkt, fru I. Flensborg: Gymnastik III4-II, 4ab, 4cd, historie II m, I s, 

ra, rb, 3 c, 1 d, engelsk 2 c.
Lektor K. G. Frederiksen: Naturfag III m, II s, I m, geografi 4 a, 4b, 2a, 

2 c, naturhistorie rc, 4 a, 4 b, 2 b, 2 c.
Lektoi- E. Gjede: Fysik III m, II m, 1 a, 1 b, 1 c, matematik II m, II s, 1 a.
Lektor Sigv. Hansen: Dansk III m, I s, 2 a, engelsk 4 b, 2 b, 1 b, skriv

ning 2 c, 1 b.
Adjunkt Ole Hesselberg: Fysik I m, matematik III m, 4 b, 4 c, 2 a.
Lektor H. C. Jönsson: Dansk 4 c, 4 d, fransk III m, II m, I s, rc.
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Adjunkt E. Dreyer Jørgensen: Dansk r b, 3 b, tysk I m, r b, 3 d, 2 c, 
fransk III s, II s.

Adjunkt Frede Jørgensen: Dansk III s, II m, 4 a, 2 b, latin II s, oldtids
kundskab II s, II m, I s.

Adjunkt, fru I. Jørgensen: Engelsk III s, ra, r c, 4 a, 3 b, 2 a.
Adjunkt Sv. Knudsen: Fysik 2 a, 2 b, naturfag III s, II m, I s, natur

historie r a, r b, geografi r a, r b, r c, 2 b, 1 a, 1 b, 1 c.
Adjunkt, fru Å. Landau: Gymnastik I, 3 a b, 2 a b c, led, engelsk II s, 

4 c, 3 a.
Adjunkt H. Lange: Tysk II s, 4 a, 4 c, 4 d, 2 a, latin III s, I s.
Cand. mag., fru A. Lange: Latin 4+r.
Gymnasielærer A. C. Larsen: Matematik 3 b, 3 c, 3 d, geografi 3 a, 3 b, 

3 c, 3 d, 1 d, naturhistorie 4 c, 4 d, 3 c, 3 d.
Adjunkt A. Lauridsen: Religion III s, III m, II s, II m, I s, I m, 3 a, histo

rie III s, II m, r c, 4 b, 4 c, 4 d, 3 a, 3 d, oldtidskundskab III m.
Gymnasielærer, frk. M. Madsen: Gymnastik r, 3 c d, 2 a b c, 1 a b, dansk 

2 c, 1 b, tysk r c, 4 b, skrivning 3 b.
Lektor F. Michelsen: Dansk 3 a, historie II s, I m, 4 a, 3 b, 2 a, 2 b, 2 c, 

1 a, lb, 1 c, oldtidskundskab III s, I m.
Adjunkt H. Møller: Sang III, II, I, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, dansk 4 b, 3 d, 1 c, 

1 d, religion 1 d.
Lektor E. L. Nilsson: Gymnastik III-|-II, 4 a b, 4 c d, 3 c d, 2 a b c, 1 a b, 

engelsk I s, 4 d, 1 a.
Adjunkt P. Nørreslet: Dansk II s, I m, rc, engelsk II m, r b, tysk 2 b. 
Husholdningslærerinde, fru Olsen: 4 a, 4 b, 4 c, 4 d.
Gymnasielærer, fru D. Rasmussen: Naturhistorie 3 a, 3 b, 2 a, 1 a, 1 b, 

1 c, 1 d, skrivning 2 a, 2 b, håndgerning 3 a b, 2 a, 2 b, 2 c, 1 a b, 1 c d.
Gymnasielærer M. J. Rasmussen: Religion 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 3 b, 3 c, 3 d, 

2 a, 2 b, 2 c, 1 a, 1 b, 1 c, sang 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 2 a, 2 b, 2 c.
Rektor O. Krüger Rasmussen: Tysk II m, I s, r a, engelsk I m, 3 c.
Adjunkt, fru K. Rønne: Matematik I m, 4 d, 3 a, 2 b, håndgerning 3 c d, 

pr. regn. f. piger r a b.
Cand. mag., frk. M. Skafdrup: Dansk r a, 3 c, la, engelsk 3d, 1 c, ld, 

tysk 3 b.
Gymnasielærer C. Skjold: Fysik r a, r b, r c, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 3 a, 3 b, 

3 c, 3 d, 2 c, 1 d, geografi 4 c, 4 d.
Gymnasielærer P. Sonne: Gymnastik III-f-H, I r, 3 a b, 2 a b c, 1 c d, ma

tematik r a, 2 c, 1 b.
Gymnasielærer S. Stougaard: Matematik r b, r c, 4 a, 1 c, 1 d.
Gymnasielærer J. H. Ostergaard: Sløjd r, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 3 a b, 3 c d, 2 a, 

2 b, 2c, 1 a b, 1 c d, bogbinding III, II, I.
Skriftlig inspektor: Lektor E. Gjede. Indvendig inspektor: Gymnasie

lærer S. Stougaard og lektor A. Bossen. Udvendig inspektor: Adjunkt 
Ole Hesselberg. Bibliotekar: Lektor Sigv. Hansen (elev- og lærerbibliotek) 
og lektor H. C. Jönsson (skolebogsbibliotek). Rektors sekretær: Fru E. 
Odgaard.
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c. Lærerpersonalet.
Navn.

Lektor A. C. Bossen 
Kunstm. Essendrop 
Adj. fru Flensborg 
Lekt. K. G. Frederiksen 
Lekt. E. Gjede 
Lekt. Sigv. Hansen 
Adj. Ole Hesselberg 
Lekt. H. C. Jönsson 
Adj. E. Drejer Jørgensen 
Adj. Frede Jorgensen 
Adj. fru I. Jørgensen 
Adj. Sv. Knudsen 
Adj. fru Å. Landau 
Adj. H. Lange 
Lærer A. C. Larsen 
Adj. A. Lauridsen 
Lær. frk. M. Madsen 
Lekt. F. Michelsen 
Adj. H. Møller 
Lekt. E. Nilsson 
Adj. P. Nørreslet 
Lær. fru D. Rasmussen 
Rekt. Krüger Rasmussen 
Lær. M. J. Rasmussen 
Adj. fru K. Rønne 
Cand. mag. frk. Skafdrup 
Lær. C. Skjold 
Lær. P. Sonne 
Lær. S. Stougaard 
Lær. J. H. Ostergaard 
Sekr. E. Odgaard

Adresse.
Vordingborgvej 2 c 
Karrebæksminde 
Nygårdsvej 56 
Toldbcgade 16 
Vordingborgvej 2 b 
Lindholmvej 8 
Trekanten 65 
Skyttemarksvej 21 
Birkholmvej 6 
Svingelen 4 

do.
Klostervej 16 
Kildemarksvej 54 
Keramikvej 6 
Erantisvej 1 a 
Kildemarksvej 52 
Kildevænget 2 
Rugvænget 12 b 
Kløvervej 1 
Birkholmvej 16 
Trekanten 61 
Vordingborgvej 22 
Nygårdsvej 
Præstøvej 37 
Præstøvej 80 
Peder Bodilsvej 19 
Skyttemarksvej 42 
Ågade 16 
Kildebakken 16 
Rugvænget 12 d 
Mosevej 10

Telefon. Træffetid.
2451

Km 131
2879V
2111
1823
1938
3182

812
2122u Bedst 15—16
2468 1 Bedst 16—17 
do. i

2817 Bedst 17—17,30
2811 Bedst 18,30—19

2967
3211
3121
2575

691V 14,30—15,30
1196
1511
492

2464
1881
458 14,30—15,30

1473
2506
788

3312

Fra 1. august 1953 omdannedes et timelærerembede til et fast lærer
embede, der besattes med cand. mag. Margrethe Skafdrup, København. 
Et nyoprettet adjunktur blev besat med adjunkt Henrik Moller, Nakskov.

d. Eksamensopgivelser 1954.
Dansk.

4 a. Edbrødre (1. del). Hansen og Heltoft IV: p. 25—27, 98—127, 
132—39, 171—89, 216—18, 224—33, 236—94. Houken og Søren
sen: Svensk f. msk.: p. 51—66, 86—90, 92—94, 105—07.

4 b. Genboerne. Hansen og Heltoft IV: p. 21—24, 78—95, 98—124, 
173—89, 208—18, 224—34, 252—94. Houken og Sørensen: 
Svensk f. msk.: p. 27—37, 43—48, 62—64, 86—90.
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4 c. Røverstuen. Hansen og Heltoft IV: p. 10—30, 98—136, 196— 
252. Houken og Sorensen: Svensk f. msk.: p. 43—48, 74—85, 
95—99.

4 d. Jeppe på bjerget. løvrigt som 4 c.
r a. En landsbydegns dagbog, Anna Sophie Hedvig. Hansen og Hel

toft V: p. 8—20, 26—30, 32—34, 58—67 (+■ digtene), 78—83, 
102—108, 171—74, 175—87, 196—202, 212—22, 273—81.

r b. Den politiske kandestøber. Brudstykker af en landsbydegns 
dagbog. Hansen og Heltoft V: p. 10—15, 15—22, 26—30, 34—35, 
38—50, 51—53, 55—56, 78—81, 90—94, 102—08, 171—73, 175— 
81, 182—86, 196—200, 212—22, 224—35, 248—260.

r c. En landsbydegns dagbog, Anna Sophie Hedvig. Hansen og Hel
toft V: p. 9—13, 20—24, 53—63, (4-56—57), 75—77, 88—92, 
100—06, 148—54, 173—84, 195—201, 212—22, 285—93.

III s. Erasmus Montanus, En landsbydegns dagbog, Vildanden. Nor- 
rild: Litteraturhistorie: Dansk digtning fra Kingo og ud. Old
nordisk og norsk digtning. Falkenstjerne I (6. udg.) p. 26—30, 
156—59, 215—16m, 234—35, 281—82, 343—45. II (5. udg.) 
p. 14—15, 59—63, 126—28, 140—44, 154n—57, 171—73, 189— 
94m, 231—35, 277—82, 328—34. III (4. udg.) p. 19—22, 40—41, 
95—101, 110—12, 118—21, 222—25, 235—43, 266—70, 275—79. 
I de 3 gymnasieklasser er læst: Gunløg Ormetunge, Folkeviser 
(Falkenstjerne I), Erasmus Montanus, Hakon Jarl, En lands
bydegns dagbog, Mogens og Fru Fønns, Anna Sophie Hedvig, 
Vildanden. Sv. Norrild Litteraturhistorie. Falkenstjerne I. p. 
12—17, 24—30, 40—46, 133—35, 155—59, 168—72, 183—90, 
194—200, 215—16n, 218—20, 230—31, 234—35, 242—46, 251— 
53, 272—75, 276—82, 289—91, 296—98, 305—08, 309—14, 320m 
—21, 343—45, 350—51, 356—57, 366—67, 376m. II p. 14—15, 
19—21, 37, 42—44, 59—63, 96—110, 126—28, 140—44, 154—57, 
171—73, 174—78, 189—94, 199—203, 223—35, 277—82, 328—34. 
III. p. 11—15, 19—26, 40—41, 43—44, 90—105, 110—12, 122— 
23m, 128—29, 194—98, 212—15, 222—43, 266—70, 275—79, 299 
—300ø, 320—21. Oxenvad: Vort sprog 14-II. Falkenstjerne II p. 
4—15, 18—22, 24—26, 35—37, 40—43, 47—60, 62—86. Agerskov 
og Nørregaard: Svensk: p. 5—20, 32—49, 74—80, 95—103, 
127—30, 141—47, 152—54.

Him. Erasmus Montanus, Mogens, Vildanden. Norrild: Litteratur
historie (3. udg.) p. 6—8, 12—19, 27—29, 30—ud. Falken
stjerne I (5. udg.) p. 5—8, 24—26, 37—40, 90—92, 104—07, 
155—56, 168—72, 189—90, 194—98, 214—15, 234—35, 243—46, 
272—82, 296—98, 343—345. II. p. 2, 14—15, 37—39, 115, 128—31, 
132—34, 140—44, 154—57, 174—78, 231—35. III. p. 1—10, 
19—22, 40—41, 242—44, 327—28.
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4 a.

4 b.

4 c.

4 d.

r a.

r b.

r c.
II m.

III s.

I de tre gymnasieår er læst: Gunlaugs saga, Erasmus Monta
nas, Hakon Jarl, En dansk students eventyr, En landsbydegns 
dagbog, Adam Homo, Mogens, Vildanden. Norrild: Litteratur
historie. Oxen vad: Vort Sprog I (4. udg.), II. p. 40—43, 55—60, 
67—86, Falkenstjerne I. p. 1—4, 70—75, 81—84, 116—119, 
135—37, II. p. 339—48, III. 168—71. Agerskov og Nørregård: 
Svensk (7. udg.) p. 5—49, 74—77, 107—11, 141—54.

Falkenstjerne I. p. 5—8, 21—26, 37—40, 90—92, 96—98, 104— 
07, 124, 153—59, 168—79, 189—90, 194—98, 214—16, 218—20, 
234—35, 243—46, 267—69, 272—84, 289—90, 296—98, 343—45, 
347—51, 372—75, II. p. 2, 14—15, 16—18, 37—40, 59—66, 115, 
128—34, 140—47, 150—51, 154—57, 163—68, 174—79, 189—94, 
211—35, 245—62, 265—67, 270—73, 328—34, III. p. 1—10, 19— 
33, 37—38, 40—42, 90—95, 110—12, 122—24, 128—34, 141—43, 
210—13, 227—33, 242—44, 246—47, 272—76, 280—84.

Engelsk.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. msk. IV. stk. 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 33, 35.
O. Jespersen: Eng. IV. (19. udg.) stk. 1—9, 41—55, 66—69, 
81—87, 90—99, 101—25.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. msk. IV. stk. 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 15, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 35.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. msk. IV. stk. 3, 4, 7, 8, 
10, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 35.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. realkl. stk. 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 11, 12.
O. Jespersen: Eng. V. (19. udg.) stk. 25—33, 34—38, 45—50, 
70—79, 80—96, 108—11, „Black Boy“ p. 90—111.
Som r a.
Bredsdorff og K. V. Olsen (2. udg.) Eng. tekster p. 5—19, 33—85, 
105—48. K. V. Olsen: Engl. Science Reader (3. udg.) p. 7—27, 
28—45, 104—29.

Timetal: I g. 2 ugtl. timer. II g. 1 ugtl. time.
The Merchant of Venice III, Keats 23n—29ø, Browning 11—15, 
Østerberg, Poems 38—40, 47—48, 115—20, 130 m—32 m. Mo
dern Plays 71—83, Essays II: 36—44, Dickens 103—19, Re
becca 3—16, Cont. Reader 57—60, 66—68, 97—100, 250—56.

I de 3 gymnasieår er læst: a. Eng. forf. f. gymn. nr. 5: The 
Merchant of Venice, nr. 7: A Hundred Poems (7. udg.) p. 11 
—13, 16, 38—40, 47—48, 57, 80—92, 110—24, 130—37. Adolf 
Hansen: Eng. digtere: Wordsworth -j- Keats p. 3—14, 23—30. 
Browning p. 11—19, Tennyson p. 2—20. b. Møller, Rosenmeyer 
og Lindum: A Contemporary Reader p. 55—84, 93—122, 188 
—200, 244—56. Eng. forf. f. gymn. nr. 1; Mod. Plays: Strife. 
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nr. 3: Essays II. p. 1—44, nr. 4: Dickens p. 88—114, nr. 6: Tha- 
cheray p. 3—63. c. Eng. forf. f. gymn., nr. 1: p. 5—52, nr. 12: 
Sherriff: Journeys End. d. Pride and Prejudice, The Cathedral, 
Point Conter Point, Kenilworth, Coll, stories by C. Manfield, 
Wuthering Heights, Emma, The Old Ladies, Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde, Collected Short-Stories (Bowen), The Silver Spoon, 
The first Men i the Moon.

4 a.

4 b.

4 c.

4 d.
r a.

r b.

r c.
II m.

III s.

4. ml.
III s.

Tysk.
C. Gad: Tysk læsebog f. msk. II (4. udg.) p. 7—30, 32—35, 
38—42, 47—50, 66—70.
C. Gad: Tysk læsebog f. msk. II (4. udg.) p. 7—28, 38—42, 
54—66, 86—90, 93—94.
Ingerslev og Vibæk: Tysk II f. msk. 6. udg.): Das edle Blut, 
Das Kaser-Mandl.
Som 4 c.
Ingerslev og Vibæk: Tysk III f. r. nr. 1—4, 7—8, 11, 21, 25, 
30, 34, 35.
Hansen, Christensen, Brüel: Tysk f. realkl. p. 1—20, 21—31, 
34—55, 56—71.
C. Gad: Tysk f. realkl. (2. udg.) p. 7—19, 37—81, 100—05.

Sigtryggsson: Tyske læsestykker f. d. m. gym. Th. Mann: Bud
denbrooks (H. Winkler). Gad: Mod. tyske noveller (2. saml.). 
Timetal i I g. 1 ugtl. time. II g. 2 ugtl. timer.
Kabale und Liebe III. Minna v. Barnhelm: I, 1—2, 8, 12. II, 2, 9. 
Goethe Auswahl: p. 10<s—13, 51—59. Tyske digte: II, 1—4, 8, 12, 
14, 20—21, 23. III, 5, 6. Deutschland IH; Stk. 8, 9. (Die Roman
tik, Die Zeit der Befreiungskriege).
I de 3 gymnasieår er der læst: a. Lessing: Minna v. Barnheim 1-2 
(resten kursorisk). Højberg Christensen og Sigtryggsson: Goe
the Auswahl p. 7—13, 48—59. Schiller: Kabale u. Liebe. Øster- 
gaard: Tyske digte, Goethe: 1—4, 8, 10, 12, 14, 16—18, 20—26. 
Schiller: 2—6, 9. b. Ingerslev og Vibæk: Deutschland 12; 2, 3, 5, 
8, 9, 10, 11, 12. Deutschland IP: 4—8, 9, 10, 16. c. Gad: Tyske 
novellei- 1—3, 4—5. Th. Mann: Buddenbrooks (v. Winkler). Th. 
Storm: Immensee. G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel.

Latin.
Kr. Mikkelsen: Lat. læsebog. 1. afd. + 2. afd. kap. I—XXXII.
Krarup og Nielsen: Lat. læsebog f. gymn. (1. udg.) Cicero: In 
Verrem, In Catilinam III. ad. Att. IV, 1 (4- p. 178,1—17. Sal
lust: Catilina 31,7—32,2. 50,5—51. 52. 54. 55,3—6. Sueton: 
Divus Julius 81—85. Monumentum Ancyranum. Per Krarup: 
Rom. Poesi, Catullus: nr. 1 og 3. Vergil: nr. 2. Horats nr. 3, 5, 11.
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Fransk.
ra + b. Chr. Nielsen og Hofmann: Fr. Begynderbog p. 55—81, 94—104. 
r c. Laugesen: Fransk Begynderbog (3. udg.) p. 79—115.
III s. Brunn og Roskjær: Fransk f. beg. p. 6—49, 51—74, 79—88, 92

—97. Henriques og Willemoes: Fransk litt, i udv. p. 88—109, 
131—44, 148—53, 158—91, 264—11, 214—26, 236—300. P. Meri- 
mée: Colomba. Brüel: Mod. fr. skrib. III p. 11—34, 81—98, IV 16 
20, 23—44.

III m. Bruun og Roskjær: Fransk begynderbog. Bruun: La France 
occupée et delivrée. Henriques og Willemoes: Fr. litt, i udv. 
Brüel: Mod. fr. skribenter I, III, IV.

Oldtidskundskab.
III s. Homer: Iliaden (Wilster og Kragelund) I, II (4- 5—36). Euri

pides Medeia (Thomsen). Kragelund: Græske historikere p. 27— 
38, 44—46, 64—80, 92—100. Fos og Krarup, Udv. af Platons 
skrifter: Sokrates’s forsvarstale. Luckenbach, Bundgaard, 
kunsthistorie: Gr. kunstværker: Tiryns, Dolkeklinge fra Myke- 
nai, Geometrisk vase (Luck. 189, 1), Kleobis, Vognstyrer fra 
Delfi, Diskoskasteren, Doryforos, Hermes med Dionysosbarnet, 
Skraberen, Den døende Galler, Demosthenes, Erechteion, Teatret 
i Epidauros.

III m. Iliaden 3. sang. Odysseen 9. sang. Kragelund: Græske historikere 
p. 9—27, 38—46, 64—67. Euripides: Medeia. Fos og Krarup: 
Platon, forsvarstalen. Bundgaard: fig. 6, 7, 11, 13, 25—26, 33— 
34, 35, 50, 51—52, 61. Luckenbach p. 48—49 (fig. 114, 116).

Historie.
4 a L. Schmidt: Lærebog i hist. f. msk. II (17. opl.) 153—238.
4 b L. Schmidt: Lærebog i hist. f. msk. 18. udg. Tiden 1815—1939,

dog ikke det m. petit.
4 c. Som 4. b.
4 d. Som 4 b.
ra Blomberg og Hæstrup: Nordens historie fra 1914 til i Dag. Kier

kegaard, Lomholt, Thomsen, Winding: Borger og Samfund, Sam
fundslære f. realkl.

rb Blomberg og Hæstrup: Nordens historie 1864—1938. Samfunds
lære som ra.

rc Som rb.
III s. Arentoft: Verdenshistorie 1600—1789, 1914—39. Kierkegaard og 

Winding: Nordens historie 1380—1720. Danmark 1848—1939. 
P. Munch: Samfundslære p. 1—102. Speciale: Det gamle Næst
ved til 1660.

III m. Som III s.
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Geografi.
4. ml. Andersen og Vahl: Geografi f. msk. II: Nordamerika, Danmark, 

Norge, Sverige, Island.
r Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi f. realkl.
II s. Beckmann Jensen: Naturlære f. spr. gymn. (-r- org. kemi). 

Hellner: Geografi f. spr. gymn. (-4- p. 25—32. 89—97, 100—102).
Hm. Andersen og Vahl: Geologi (4- jordens form og indre). Andersen 

og Vahl: Klima og Plantebælter. Andersen og Vahl: Erhvervs
geografi (4- metaller og salte).

Naturhistorie.
4. ml. Balslev og Andersen: Zoologi f. msk. II. Fra „Orme“ og ud. 

Abrahamsen og Balslev: Botanik f. msk. IV. p. 12—44.
r Mogens Lund: Biologi f. realkl. (4- § 47, 48, 56, 62, 81, 82).
III s. Wesenberg Lund: Biologi f. gymn. (4- p. 49—52). Krogh: Fysio

logi (4- p. 95—111, 115—118, 127—33).
III m. Som III s.

Regning og Matematik.
4. ml. Friis Petersen og Jessen: Msk. ny regnebog IV. Foldberg: Geo

metri f. msk. § 108—34 (4- stk. m, petit). Jessen og Smith: 
Aritmetik f. msk. III.

r Friis Petersen og Jessen: Realkl. regnebog. Jessen og Smith:
Matematik og regning f. realkl. (4- eksponentielle ligninger).

r H. Chr. Christiansen: Opg. givet v. skr. pr. i regning f. piger.
II s. Mogensen: Matematik f. d. spr. gymn. (3. udg.) §§ 1, 2, 3, 4, 6„ 

7, 8, 16, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Ill m. Juul og Rønnau: Matematik (2. udg.) I. p. 46—50, 60—68, 167— 

69, 172—98, 206—07. II. p. 22—61, 74—103, 126—27, 129—31, 132 
—38, 174—84, 201—18. III p. 12—26, 44—67, 109—32.

Fysik og kemi.
4. ml. Rasmussen og Simonsen: Fysik II. Fra Elektricitet II og ud. 

Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi f. msk. Salte. § 29—ud. 
r Th. Sundorph: Fysik I (Varmelære), II (Elektricitet til tillæg).
III m. Eriksen og Sikjær (1. udg.) I. p. 20—26, 54—59, 100—29. II p.

25—27, 55—58, 62—76, 81—84, 90—100, 107—16. III. p. 26—56, 
109—12, 122—33, 147—55. Eriksen og Pedersen: Astronomi 
(2. udg.) p. 1—7, 13—25, 31—33, 46—51, 54—56. Rapporter: 
Isens smeltevarme, Vands fordampningsvarme v. 100 grader, 
Iltens massefylde, Luftens massefylde, Mættet vandd. tryk, Et 
elements konstanter, Wheatstones bro, Faradays 1. lov, Kom
pensationsmetoden, Elektronrørets karakteristik, Den magne-
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III.

II.

I.

4. ml.

3. ml.

2. ml.

II s.

II m.

I s.

I m.

3. ml.

2. ml.

1. ml.

tiske vægt, Tangens boussolen. Stemmegafler frekvens, Veksel
strømforsøg, Den svingende bevægelse. Ring: Kemi f. gym. (5. 
udg.) p. 21—28, 35—42, 52—58, 90—98, 104—09, 118—33, 153— 
71, 172—77, 179—81, 183—87.

e. Årets arbejde i de øvrige klasser.
Religion.

Kirkelige retninger i Danmark i det 19. og 20. århundrede. Søren 
Kirkegaard.
Indisk religiøsitet. Kirkelige retninger i Danmark i det 19. og 20. 
århundrede.
Kaj Munk: „Ordet“. „En Idealist“ (delvis). Nogle fremmede 
religioner.
I foredragsform gennemgået alle de vigtigste afsnit af kirke
historien. Kingo, Brorson og Grundtvig. Nogle salmer gennem
gået og lært.
Apostlenes gerninger gennemgået efter testamentet. Kirkeåret 
og gudstjenesten. Nogle salmer gennemgået og lært.
Den nye pagts historie efter Brodthagens bibelhistorie f. msk. 
Nogle salmer gennemgået og lært.

Dansk.
Norrild: Litteraturhistorie. Falkenstjernes udvalg. — Oxenvad: 
Vort sprog. Agerskov og Nørregaard: Svensk læsebog. — M. og 
r.: Hansens og Heltofts læsebøger. — Jensen og Noesgaard: 
Sproglære. — Houken og Sorensen: Svensk for misk.
Erasmus Montanus, Adam Homo. — Litteraturhistorie og prøver 
fra Ewald til Paludan-Müller. Svensk ca. 20 sider og grammatik. 
Stil ca. hver 3. uge.
Erasmus Montanus, Hakon Jarl, Mogens, Fru Fønns. — Litte
raturhistorie og prøver fra Holberg til Drachmann (undtagen 
Grundtvig og 40’eme samt det i I g læste). — Svensk ca. 20 
sider. Stil hver 3. uge.
Gunløg Ormstunge. Erasmus Montanus. — Litteraturhistorie og 
prøver fra oldtiden til Ewald. — Sprogligt: Lydlære, svensk ca. 
15 sider.
Gunløg Ormstunge. Erasmus Montanus (stat.) — Litteratur
historie og prøver fra oldtiden til Ewald. Sprogligt: Lydlære, 
svensk ca. 15 sider.
Læsebog III, sproglære, svensk. — Ugentlig stil (genfortælling 
og fristil).
Læsebog II. — Sproglære, diktat, stil eller genfortælling hver 
uge.
Læsebog I. — Sproglære. — Diktat eller genfortælling hver uge.
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Engelsk.
II s. Eng. læsning I: „Loyalities“. A. Contemporay Reader: p. 5—8, 

54—80, 113—122, 142—152. Eng. forf. f. gymn. VIb: „Rebecca 
Sharp and the Crawleys“. Eng. forf. f. gymn. VII: „A Hundred 
Poems“, ca. 30 sider. Af Ad. Hansen: Tennyson, ca. 16 sider. 
— Kursorisk værk: J. Austin: „Pride and Prejudice“. — Her
løvs grammatik. — Kindt-Jensens stiløvelser. — En ugentlig 
oversættelse eller genfortælling.

I s. Sheriff: „lourney’s end“. Eng. forf. f. gymn. XII: Mod. Prose, 
p. 3—69, 75—100. Eng. forf. f. gymn. IV: Dickens, p. 3—48. 
— Briers stiløvelser, stk. 1—60 med tilsvarende grammatik efter 
Herlov. — En ugentlig oversættelse eller genfortælling.

I m Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske tekster.
3. a, b, c. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelske tekster III.
3. d. Jespersen III.
2. a Otto Jespersen og Chr. Sarauw II.
2. b, c. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk II.
1. ml. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk I.

Tysk.
II s. (a-stof) Lessing: Nathan der Weise III, 5—7. Schiller: Maria 

Stuart I, II, v. Ostergaard: Tyske digte II, 1—4, 8, 12, 23. 24. 
Ill, 1. Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts. — 
(b-stof) Kultur- und Charakterbilder: nr. 3, 4, 17. Litteratur
historie: Deutsche Klassiker p. 11—29, 31—36. Introduktion 
til romantikken. Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymn. Moe: 
Deutsche Sprachlehre. 1 ugentlig stil eller genfortælling efter 
studentereksamensopgaver.

I s (b-stof): Kultur- und Charakterbilder: nr. 1—2, 4, 13—14. 
(c-stof): Gad: Mod. tyske noveller. 2 saml.
Gad og Moes stiløvelse og Moes grammatik. En ugentlig over
sættelse ellei* genfortælling.

I m. Sigtryggson: Tyske læsestykker f. d. mat. gymn. 
Hesse: Kinderseele. Kapers lille grammatik.

3. a, c. Ingerslev og Videbæk: Tysk I, stk. 128—ud. Tysk II stk. 1—75.
3. b. do. Tysk I, stk. 115 — ud. Tysk II stk. 1—54.
3. d. Gad: Tysk læsebog f. misk.
2. a. Gad: Tysk begynderbog, stk. 1—68.
2. b. „ „ , stk. 1—73.
2. c. Ingerslev og Vibæk Tysk I til stk. 132.

Fransk.
Ils Bruun: La France occupée et délivrée.

Alain-Fournier: Le grand Meaulnes (v. Svend Atke) t. s. 40. 
Tage Brüel: Mod. fr. skribenter IV p. 16—44.
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II. m.

I s.

I m.

II s.

I s.

II s.

II m.
I s.

I m.

II s.

II m.

I s.

I m.

3. ml.
2. ml.
1. ml.

Bruun: La France occupée et delivrée.
Mérimée: Colomba (ca. 100 sider).
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
Alain-Fournier: Le grand Meaulnes (til ca. p. 32).
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.

Latin.
Krarup og Nielsen: Latinsk læsebog.
Cicero: Sextus Roscius, Verres, Catilina I 4- III, 4 breve. — 
Sallust: af „Catilinas sammensværgelse“.
Cæsars Gallerkrig v. Gertz: I, III, IV. 20—38.

Oltidskundskab.
Kragelund: Græske historikere. Udv. af Herodot, Thukyid og 
Xenofon. Sofokles: „Kong Ødipus“. Euripides: „Medeia“.
Som II s.
Iliaden, sang I + VI mindre stykker af II og III, Odysseen, 
sang VI + IX.
Iliaden, sang I, III, 314 — ud og VI, Odysseen, sang VI og IX.
Troja, Tirynes og Mykenæ efter Luckenbachs billedhæfte.

Historie.
K. M. Carstens: Verdenshistorie II (ca. 1520 — ud) og III (til 
ca. 1870). Ilsøe: Nordens historie (1523—1814). Th. A. Müller: 
Frederik den Store. Billedstof efter Bundgaards billedhæfte og 
Ilsøe: Danmarks historie i billeder. Speciale: Det gamle Næst
ved.
Arentoft: Verdenshistorie (1300—1848). Ilsøe: Nordens historie 
(1523-—1848). Th. A. Müller: Frederik den Store. Bundsgaards 
billedhefte og Ilsøe: Danmarks historie i billeder. Speciale: Det 
gamle Næstved.
K. M. Carstens: Verdenshistorie I. II til ca. 1520. Kirkegaard 
og Winding: Nordens historie til 1389. Bundgaards billedhefte. 
Ilsøe: Danmarks historie i billeder. Bundgaard: Athen i stor
hedstiden.
Arentoft: Verdenshistorie I og II. Kirkegaard og Winding: 
Nordens historie (til 1523). Billedstof efter Bundgaards billed
hefte og Ilsøe: Danmarks historie i billeder. Rosenberg: Den 
yngre Plinius.
Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen, 17. oplag.
Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I (s. 107 — ud).
Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen I (s. 1—106).
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Geografi.
I m.
3. ml.

Andersen og Vahl: Geologi for gymnasiet.
Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen II: Sydafrika, 
Asien. Australien og Sydamerika.

2. ml. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I, 11. udg., side 
39—48, 62—ud.

1. ml. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I, side 1—62.

Naturhistorie.
3. ml. a + b. Hvass og Jørgensen: Zoologi f. misk. III Abrahamsen og 

Balsløv: Botanik for misk. III.
c + d. Balslev og Andersen: Zoologi f. misk. II, Leddyr. Abrahamsen 

og Balslov: Botanik f. misk. III.
2. ml. a. Hvass og Jørgensen: Zoologi f. misk. II Abrahamsen og Bals- 

lov: Botanik for misk. II.
b+c. Balslev og Andersen: Zoologi f. misk. I fra spurvefugle — 

bogen ud.
Abrahamsen og Balsløv: Botanik f. misk. II.

1. ml. a-J-d. Lange og Leth: Mellemsk. Zoologi. 1. del. Abrahamsen og 
Balsløv: Botanik f. misk. I.

c. Balslev og Andersen: Zoologi for misk., I. Abrahamsen og 
Balsløv: Botanik f. misk. I.

d. Hvass og Jørgensen: Zoologi for misk. I. Abrahamsen og 
Balslov: Botanik f. misk. I.

Fysik og kemi.
II m. Eriksen og Sikjær: Fysik II (1. udg.) (-i- p. 27—35, 41—49. 

84—90, 100—107). Fysik III p. 1—45.
15 Rapportøvelser. Ring: Kemi (5 udg.) p. 61—147.

I s. W. F. Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium p. 3—16. 
p. 19—34, 55—108.

I m Eriksen og Sikjær: Fysik I. 20 rapportøvelser. Eriksen og Pe
dersen: Astronomi, p. 1—13. Ring: Kemi (5. udg.), p. 1—65.

3. ml. Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen II (pi til 
elektricitet II).

2. ml. Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen I (p. 52—ud). 
Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi (p. 1—27).

1. ml. Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen I (5 udg.) 
(p. 1—54).

Matematik.
II m. Juul og Rønnau: Matematik II. 2 sæt opgaver om ugen.
I m. Juul og Rønnau: Matematik I. 2 sæt opgaver om ugen.
3. ml. Friis Petersen og Jessen: Regnebog III. Jessen og Smith:

Aritmetik II. Friis Petersen, Jensen og Jessen: Geometri §
43—76.
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2. ml. Friis Petersen og Jessen: Regnebog II. Jessen og Smith: Arit
metik I. Friis Petersen. Jensen og Jessen: Geometri, § 1—42.

1. ml. Friis Petersen og Jessen: Regnebog I.

Skrivning.
1.—3. ml. Der lægges især vægt på praktiske bogstavtyper. En særlig 

øvebog bruges til træningsøvelser.

Tegning.
3. ml. Tegning eftei' grene, blomster, blade, fugle. Akvarel, penneteg

ning, keramisk maling, linoleumssnit. Skitsetegning i naturen.
2. ml. Rumvurderingsøvelser. Øvelser med interiør og eksteriør.
1. ml. Indføring i perspektiv og forkortning. Øvelser med lette mo

deller. Fritegning.

Sang.
I-III En praktisk og teoretisk gennemgang af musikhistorien med 

støtte af grammofonplader. Een- og flerstemmig sang. Forbe
redelse af kantater og koncertprogram.

1 .—3. ml. Nogle salmer. Een- og flerstemmige sange efter skolesang
bogen. Kanons. Stemmedannelse og hørelære.

Husgerning.
4. ml. Begyndelsesgrunde i madlavning og bagning. Opøvelse i op

vask, rengøring, vask og rulning. Til de praktiske lektioner 
er knyttet ernæringslære, varekundskab, indkobslære, hushold
ningsregnskab m. m.

Legemsøvelser.
Drenge. I samtlige klasser er i vinterens løb indøvet 3—4 dagsøvelser. 

Alle klasser har fået undervisning i lege og boldspil (her
under basketball fra 3. ml.—III g). I sommerhalvåret er un
dervist i fodbold og fri idræt.

Piger. 4—5 dagsøvelser indøvet i hver klasse. Forår og efterår hånd
bold og langbold samt træning til skoleidrætsmærket. Bad i 
forbindelse med gymnastiktimerne.

Håndarbejde.
3. ml. Et forklæde, lappeøvelser, mellemarbejde (en serviet med sam

mentrækningssyning) .
2. ml. Shorts, stoppeøvelser, mellemarbejde (en serviet med kors

stingssyning).
1. ml. Et pudevår, et par vanter med monsterstrikning, mellemarbejde 

(hulsømsøvelser).
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Slöjd.
R. Bogbinderi.
4. ml. Skab med skydedøre, forskellige frie modeller.
3. ml. Tebord, konsolhylde.
2. ml. Klapstol, tørrestativ, bakke, flagstang.
1. ml. Læsepult, fars- og dejgrører, tændstikautomat, trefod.

Forskellige meddelelser.

Af skolens dagbog.
11. august: Det nye skoleår begyndte.
13. august: Indvielse af den nye gymnasiebygning.
29. august: Afskedsfest for engelske elever. Ca. 30 danske elever havde 

i sommerferien været på skolerejse i England under adj. Nørreslet og 
frues ledelse. Turen var arrangeret gennem Verdens Venskabs Forbun
det. Genvisit af de engelske elever fandt sted i slutningen af august, og 
den fornøjelige afskedsfest fandt sted i skolen spisesal.

31. oktober: Besøg af lærerkollegiet fra Slagelse Gymnasium i forbin
delse med det årlige sportsstævne mellem de to skolers gymnasieelever 
(se „Skolens Idræt“).

21. og 22. november: Den årlige skolefest holdtes for første gang i sko
lens aula under stor tilslutning af elever, forældre og lærere. Elever fra 
II g og realklassen opførte et amerikansk lystspil „Du kan ikke tage det 
med dig“ af G. S. Kaufmann og Moss Hart. For instruktionen stod adj. 
Fr. Jorgensen. — Der sluttedes begge aftener med et fornøjeligt bal.

21. november: Symfonikoncert i aulaen for byens skoleungdom.
22. december: Afslutningen før juleferien fandt sted i aulaen. Juletalen 

holdtes af pastor A. Munk, og skolens kor sang Kr. Essendrops julekan
tate under adjunkt H. Mollers ledelse. Adskillige forældre og tidligere 
elevei' overværede afslutningsfesten sammen med skolens lærere og ele
ver.

lf. februar: Den 2. symfonikoncert holdtes i aulaen for byens skoleung
dom.

7.9 . februar: Kontorchef Morgenstjerne fra Dansk Skibsadoption holdt 
foredrag om den danske skibsfarts historie for alle mellemskoleklasserne.

28. februar: Skolen holdt fastelavnsbal i aulaen for elever og lærere. 
Det var en helt igennem fornøjelig fest, der indledtes med en munter og 
broget underholdning af en række amatører blandt eleverne.

S. og 10. marts: Afslutning på to af Dansk Kvindesamfund arrangerede 
hybelkursus for elever fra realklassen og III g. Det var 3. år, disse kursus 
arrangeredes, og de var som i tidligere år stærkt besøgt fra begge af
gangsklasser.

23. april: Repræsentanter for Danske Studerendes Fællesråd gav ele- 
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verne i II og III g orientering om studieforhold m. m. ved universitetet og 
højskolerne.

30. april: Professor, mr. Cannevan, Californien, holdt et causerende fo
redrag om amerikanske forhold for gymnasieeleverne.

8. maj: Den årlige forårskoncert for skoleorkestret og gymnasiekoret 
fandt sted i aulaen med god tilslutning.

Skolen har i årets løb været besøgt af en lang række gæster fra ind- 
og udland samt af flere faglige tilsynsførende.

Skibsadoption.

(Ved lektor E. G jede)

Efter en henvendelse til Dansk Skibsadoption modtog skolen i septem
ber brev både fra Dansk Skibsadoption og kaptajn Birch, at man meget 
gerne var indforstået med, at 1. ml. a. og lektor Gjede på skolens vegne 
adopterede M/S Freya Torm. Skibet blev færdigbygget på Helsingør 
Skibsværft i sommerferien og sejler foreløbig i 2 år mellem Nord- og 
Sydamerika.

Brevudvekslingen har været livlig og morsom både for besætningen og 
navnlig for klassen. Gennem de godt 20 modtagne breve fra de forskellige 
medlemmer af besætningen har eleverne hørt og set meget om Sydameri
kas stater, deres natur og befolkning og ikke mindst om livet om bord på 
det 6112 B. R. T. store, snehvide skib, hvis fotografi og tegninger børnene 
har studeret med stor interesse. De mange frimærker, postkort og foto
grafier er også blevet modtaget med glæde. Stor var navnlig jublen, da 
der til jul kom 3 kg chocolade og i maj 2 pakker indeholdende 2 pragt
fulde indrammede sommerfuglesamlinger i de skønneste farver og 2 digre 
værker om Argentina med de herligste billedsamlinger.

Klassen har foruden en række fødselsdagskort afsendt ca. 40 breve, 
hvori de holdei- mandskabet å jour om forholdene i Danmark, Næstved 
og på skolen. Klassen er delt op i 6 arbejdsudvalg, som behandler hver 
sit område. Til jul sendte vi en stor pakke med julegaver, der for en stor 
del var fremstillet af eleverne selv.

Når skibet engang kommer til Danmark, glæder vi os meget til at hilse 
på besætningen og ikke mindst chefkok Thormod Nielsen, der har været 
vort mellemled i korrespondancen.

I) . Skolens idræt.

(Ved lektor E. Nilsson).

Samtidig med indflytningen i den nye skole tog vi skolens nye idræts
anlæg i brug, hvilket har muliggjort en langt mere effektiv udnyttelse af 
timerne, dels på grund af dets hensigtsmæssige indretning, dels på grund 
af dets beliggenhed op ad skolen.

Ved amtsskoleidrætsstævnet den 12. sept. i Næstved deltog skolen i flg. 
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discipliner: håndbold og fri idræt for piger — fodbold og fri idræt for 
drenge.

Boldspil: Den 31. okt. havde vi besøg af lærere og elever fra Slagelse 
Gymnasium. Ved eftermiddagens boldkampe tabte vore drenge i fodbold 
(1—8), vore piger tabte i håndbold med a-holdet, men vandt med b-hol- 
det. Besøget sluttede med en fest på skolen om aftenen.

Skoleholdet har desuden spillet fodboldkampe mod Herlufsholm (1—5) 
og mod Haslev Gymnasium (0—2). Alle klasser har spillet fodbold mod 
tilsvarende hold på Herlufsholm både forår og efterår. Et udvalgt mel
lemskolehold vandt over Herlusfholms mellemskolehold (5—0).

Pigerne spillede ved regionstævnet i Nakskov håndbold mod Nakskov 
og Maribo og vandt begge kampe. Realklassens piger hai' desuden vundet 
i håndbold over Nørre Gymnasiums realklasse.

Fri idræt: Efter et træningsstævne mod Herlufsholm deltog vi den 17. 
september i gymnasieskolernes regionsstævne i Nakskov, hvor vor gruppe 
I blev nr. 1, gruppe II nr. 3 og gruppe III nr. 1. I det samlede resultat blev 
vi nr. 1 og dermed regionsvinder. Ved samme stævne deltog pigerne med 
2 hold i fri idræt. Som følge af deres førsteplads deltog drengene i gruppe 
I i finalestævnet i Hillerød den 26. september og opnåede her at blive pla
ceret som nr. 4 af de 10 skoler, der deltog i denne gruppe.

Christian Frederiksen, II g. s., vandt i år Næstved Gymnasiums van
drepokal (7-kampen) med 3838 points (ny skolerekord).

I skolemesterskaberne blev de forskellige discipliner vundet af føl
gende:

Gruppe I (over 17 år):

100 m lob: Ebbe Johannsen, II g. m........................... 12,1 sek.
Højdespring: Ebbe Johannsen, II g. m....................... 1,66 m
Længdespring: Ebbe Johannsen, II g. m................... 6,04 m
Stangspring: Kai Hemmingsen, III g. m.................. 2,50 m
Kuglestød: Christian Frederiksen, II g. s.............. 16,05 m
Spydkast: Christian Frederiksen, II g. s................... 40,75 m
Diskoskast: Christian Frederiksen, II g. s.............. 36,53 m

Gruppe II (15—16 år):

80 m løb: Erling Kristensen, 4. a................................ 10,3 sek.
Højdespring: Kjeld Karstensen, r. b. .................... 1,55 m
Længdespring: Kjeld Karstensen, r. b................... 5,13 m
Stangspring: Per Oluf Oluf sen, 4. a..................... 2,40 m
Kuglestød: Kjeld Karstensen, r. b...............................  10,52 m
Spydkast: Kjeld Karstensen, r. b................................ 37,60 m
Diskoskast: Kjeld Karstensen, r. b...................... 25,80 m
Boldkast: Kjeld Karstensen, r. b................................ 71,10 m
Slyngboldkast: Kjeld Karstensen, r. b..................  42,25 m
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Gruppe III (13—11, år):
60 m lob: Ove Krüger Rasmussen, 4. a....................... 7,7 sek.
Højdespring: Ove Krüger Rasmussen, 4. a.............. 1,45 m 
Længdespring: Ove Krüger Rasmussen, 4. a.......... 5,28 m 
Stangspring: Svend Blaschke, 3. c........................... 2,10 m
Kuglestød: Ove Krüger Rasmussen, 4. a................... 11,63 m
Spydkast: Jørgen Rasmussen, 3. d............................ 35,60 m
Boldkast: Jørgen Rasmussen, 3. d............................... 65,90 m
Diskoskast: Ove Krüger Rasmussen. 4. a..................  33,03 m
Slyngboldkast: Ove Krüger Rasmussen, 4. a.......... 41,40 m

Gruppe IV (11—12 år):
60 m løb: Jacob Hother Lund, 1. b............................... 9,3 sek.
Højdespring: Jens Henrik Nielsen, 1. a....................... 1,15 m
Længdespring: Finn Andersen, 1. c........................... 4,01 m
Boldkast: Finn Andersen, 1. c........................................ 48,00 m
Slyngboldkast: Peter Vintersborg, 1. a....................... 30,65 m

Skoleidrætsmærket.
Piger:

Guld med emaille opnåede følgende: Susanne Bjerre, II s, Grethe Oster
gaard, II m, Henny Mielche, I s, Anne Boesgaard, I s, Mitzi Sass, I m, 
Anni Nielsen, r. a., Lise Revsbæk Christiansen, r. a., Randi Jensen, 4. a., 
Birgit Mortensen, 4. d., Bente Nielsen, 4. d., Margit Madsen, 3. b. — 6 tog’ 
sølv med emaille, 16 guld, 28 sølv og 27 bronze.

Drenge:
Guld med emaille opnåede følgende: Lars Marcusen, III m, Hans Otto 

Hansen, II s, Ole Køser, I m, Kjeld Karstensen, r. b., Bent Hansen, r. c., 
Frank Hansen, r. c., Ove Krüger Rasmussen, 4. a., Per Sonne, 3. b. — 26 
opnåede sølv med emaille, 37 guld, 20 sølv og 43 bronze.

c. Legater, flidspræmier, gaver etc.
For skoleåret 1953—54 uddeltes Næstved byråds legater ved translo

kationen og dimissionen til følgende elever:

III s: Palle Wittrup Johansen ........................ 300 kr.
II m: Jørgen Laursen ........................................... 300 „

Kirsten Boyer Pedersen ............................  300 „
II s: Bent Conrad ................................................... 300 „
I s: Jørgen Andersen .......................................... 150 „
I m: Alfred Hjort Jensen .................................. 150 „

Jens Madsen .................................................. 150 „
Poul Erik Rasmussen ................................. 150 „

r a: Annelise Andersen ...................................... 100 „
Lolly Petersen .............................................  100 „
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Fra Næstved Gymnasiums Legatforening tildeltes følgende elever le
gater:

III s: Merete Wielandt ......................................... 300 kr.
r b: Annelise Nielsen ........................................... 100 „

Flidspræmier (bogpræmier) uddeltes til følgende elever: Merete Wie
landt (en præmie fra Institut Franqais), Mette Sonne (Den amerikanske 
Ambassade og en bog fra Gyldendal), Hanne Wedell-Wedellsborg (Insti
tut für Auslandsbez.), Henning Carl (Inst. f. Auslandsb.), Wiggo Fischer- 
Rasmussen (Gyldendal), Palle W. Johansen, Gerda Thomsen (Gyldendal), 
Gerd Aage, Ole Christensen, Kurt Nicolaisen, r. a.: Inge Krüger Rasmus
sen, r. b.: Ole Køser, Lis Sass Hansen, 4. a.: Knud Mortensen, Hans An
dersen, Lise Revsbæk-Christiansen, 4. b.: Inga Andersen, Irene Hansen, 
Poul Kramhøft, Jytte Rasmussen, Eva Weigel, 4. c.: Birthe Haupt, Birthe 
Johansen, Børge Christiansen, Ulle Larsen, Ib Pedersen, 4 d.: Kirsten Pei- 
ter Hansen, Gunver Jensen, Mogens Jørgensen, Lea Kirk, Birtha Mørke- 
berg, Lizzi Nielsen.

Til de naturhistoriske og geografiske samlinger hai skolen med tak 
modtaget tavler over olieproduktion m. m. fra Dansk Esso A/S, en vand- 
rikse fra konsul Grønholt, grønlandsk kul med planteaftryk fra kunst
handler Joh. Hansen, 2 biologiske håndbøger fra læge Hilbert Skøtt, di
verse forsteninger fra Henning Sand, III m, myremalm fra Bodil Jensen, 
I m, en jernspurv fra Ib Petersen, I s, et moskusoksekranium fra Ulla 
Hansen, 3. ml. a., en fløjlsand fra Per Sonne, 3. ml. b., en udstoppet hætte
måge fra Grethe Pedersen. 3. ml. d., hajkæber, pindsvinefisk og kuffertfisk 
fra Minna Landau, 2. ml. a., en rødstjert fra Ellen Petersen, 2. ml. a., en 
fuglekonge fra Marianne Grønholt, 2. ml. c., en kernebider fra Kirsten 
Neerup Jensen, 2. ml. c., og et udstoppet egern fra Alice Hansen, 1. ml. d.

Sparevirksomheden.

Eleverne kan spare penge op ved hos lærerne at købe det lille spare- 
mærke til 5 øre fra A/S Næstved Skolemærke. I tidsrummet fra 1. 4. 1953 
og til 1. 4. 1954 er der blevet opsparet for 3270 kr. Siden skolen i septem
ber 1948 påbegyndte salget af sparemærker er der nu ialt solgt for 16.503 
kr. Salget er steget fra år til år. Til flittige sparere er der uddelt bog
præmier for det forløbne år: 4. b. Ruth Hauge, 2. a. Rena Christensen, 
Minna Laudau, 2. b. Fin Halding, 1. a. Ingrid Hauge og 1. d. Ole Ander
sen.

d. Lærer- og elevbiblioteket.

Bogbestanden er i årets løb blevet forøget med 145 bind og udgør pr. 
1. maj 1954 ialt 4157 bind. Der har til nyanskaffelser og indbinding været 
bevilget 2000 kr.
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e. Musikskolen og skoleorkestret.

(Ved overlærer Kr. Essendrop).

Musikskolen har i sin 8. sæson haft ialt 33 elever fra alle skolens afde
linger. Følgende lærere har undervist i violin: overlærer Essendrop, lærer 
Zuschlag og musiker Sejr Hansen. Desuden har en kortere tid af året mu
siker K. E. Larsen og frk. Ingrid Czinner haft violinelever. Ialt har 20 
elever modtaget undervisning i violin. Cello: lærer Zuschlag (2), blæse
instrumenter: musikdirektør E. A. Sauer: fløjte (2), obo (2), klarinet (2), 
trompet (1) og blokfløjte (4).

Skoleorkestret har i vinterens løb haft faste ugentlige prøver i gym
nasiets sanglokale under ledelse af overlærer Essendrop. Der har været 
22 elever i skoleorkestret: 12 violiner, 1 bratsch, 2 celli, 1 fløjte, 2 klari
netter, 1 obo, 2 trompeter samt 1 klaver.

Den 8. maj afholdtes forårskoncert med efterfølgende bal, denne gang i 
gymnasiets aula. Som sædvanlig medvirkede både skolekor (dir. H. Møl
ler) og skoleorkestret (dir. Kr. Essendrop). Orkestret spillede Ditters
dorf: symfoni i C, Haydn: menuet, Bizet: march af „Carmen“ samt min
dre stykker af Schubert m. m. Endvidere spillede Fr. Gislinge (4. ml.) 
Carl Nielsens fantasistykker opus 2 for obo og sammen med Henrik Niel
sen (III s) Muellers variationer over et tema af Mozart for fløjte og obo. 
Koret sang: „Komm, holder Lenz“ fra Haydns: „Årstiderne“, Mozarts 
„Ave verum“ og „Glaubt ihr, Beständigkeit“ samt nogle kanons. Dorrit 
Christiansen sang et par sange.

f. Pro arte.

Der har i indeværende sæson været afholdt 3 musik- og litteraturafte- 
ner. Adjunkt Fr. Jørgensen har gennemgået vers og prosa fra tidsskriftet 
„Heretica“, Frank Jægers: „Den unge Jægers lidelser“, Maxim Gorkis 
selvbiografi samt forskellige mindre stykker af Will. Saroyan. Adjunkt 
H. Lange har gennemgået prøver af den nyeste tyske litteratur.

Det musikalske program er hovedsagelig blevet udfyldt af grammofon
musik. Der er spillet værker af Brahms, Mendelsohn, Bach, Ravel, russi
ske folkeviser og moderne amerikanske komponister.

To bøger, skænket af byens boghandlere, er blevet bortloddet.
Tilslutningen til aftenerne har gennemgående været væsentlig ringere 

end tidligere.

g. Ordensregler.

1) Eleverne skal møde i god tid på skolen.
2) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
3) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed 

kun sygdom. Eleven skal altid medbringe skriftlig meddelelse om, 
hvad han (hun) har fejlet, og om fraværelsens varighed, første dag 
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han (hun) igen er i skole. Efter smitsomme sygdomme fordres læge
attest for smittefrihed.

4) Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan inspektor give 
en elev lov til at forsømme en enkelt dag efter skriftlig anmodning 
fra hjemmet senest dagen før. Anmodninger om fritagelse samme 
dag vil i almindelighed blive afslået (lægebesøg undtaget).

5) Eleverne må ikke lade penge ligge i overtøj eller pulte.
6) Indsamling af penge blandt eleverne til gaver eller formål af hvilken 

som helst art samt klasse-traktementer må ikke finde sted uden rek
tors tilladelse.

7) Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af skolens materiel vil medføre 
erstatningspligt.

8) Eleverne må altid holde bøgerne forsynet med helt og rent omslag med 
tydeligt navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted uden efter 
lærernes diktat.

9) Konfirmander har fri mandagen efter konfirmationen. Søskende kan 
efter skriftlig anmodning få fri til kl. 10 dagen efter konfirmationen 
i hjemmet. Derimod kan der ikke ventes frihed for skolegang på 
grund af deltagelse i konfirmationsfestei’ udenfor hjemmet.

10'» Telefonbesked til eleverne modtages ikke.

h. Skolenævn og forældremoder.
Skolenævnets medlemmer valgt for perioden 1952—54: 

Fru overlæge Faber (supp.: fru organist Hyldgaard). 
Landsretssagfører Krog Aage (suppl.: direktør W. Jensen). 
Fru købmand Berg, Sandved (suppl.: fru kunstmaler Niemann, Bøgesø). 
Lærerinde, fru D. Rasmussen.
Lektor Sigvart Hansen.
Rektor Krüger Rasmussen (fmd.).

Forældremøder.
Den 7. og 9. december holdtes forældremøder for forældrene til 1. mlkl. 

og I gymnasieklasserne. Efter at rektor ved begge møder havde redegjort 
for arbejdet i mellemskolen og i gymnasiet, samledes forældre og lærere 
til en hyggelig og tvangfri drøftelse omkring kaffebordene i skolens spise
sal. Der var stor tilslutning til begge møder, som både forældre og lærere 
udtalte deres store glæde over.

Skolenævnet indkaldte til det ordinære årlige

forældremøde den 17. marts,
hvor rektor Sigurd Højby, Maribo, talte om „samfund og skole" i et le
vende og inspireret foredrag, der fulgtes med stor interesse af de mange 
forældre. Bagefter underholdt adjunkterne H. Lange og H. Møller for
samlingen med uddrag af „Gluntarne“.
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REGLER 
for afholdelse af forældremoder og valg til skolenævn 

ved Næstved Gymnasium

§ I-
Ved Næstved Gymnasium afholdes ordinært 1 gang årligt et forældre

møde; ekstraordinært kan der tillige afholdes sådanne moder efter de 
nedenfor angivne regler (jfr. §4).

Berettigede til at deltage i forældremøderne og de på disse forefaldende 
afstemninger er alle, der har børn eller myndlinge i skolen, eller hos hvem 
elever i skolen er sat i pleje.

Desuden har skolens lærere adgang til og ret til at udtale sig på for
ældremøderne, selv om de ikke opfylder de anførte betingelser; men de 
kan i sidste fald ikke deltage i afstemningerne.

På forældremøderne har hver af de tilstedeværende stemmeberettigede 
1 stemme.

Skriftlig afstemning foretages kun, hvis et flertal af de fremmødte 
stemmeberettigede ønsker det.

§ 2.
Til at forberede de sager, som skal behandles på forældremodet, og fast

sætte dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af rektor, 
2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte med
lemmer.

Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet.
Forældrekredsens 4 repræsentanter vælges for 2 skoleår ad gangen. For 

hvert af disse medlemmer vælges desuden en suppleant, som for resten af 
valgperioden indtræder i nævnet, når det medlem, for hvilket den pågæl
dende er suppleant, i løbet af valgperioden dør eller udtræder af nævnet. 
Valgberettigede er alle — også lærere —, der har børn eller myndlinge i 
skolen. Valgbare er — med undtagelse af lærere ved Næstved Gymnasium 
— alle, der har børn eller myndlinge i skolen. Valget foretages straks i 
begyndelsen af hvert andet skoleår (første gang i september 1946), så
ledes at det afgående skolenævn fungerer som valgbestyrelse. Valget, der 
ledes af rektor, foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke ønskes 
skriftlig afstemning, jfr. § 1, sidste stykke.

Resultatet af valget indføres i nævnets protokol, der underskrives af 
hele valgbestyrelsen. Ophører et af forældrekredsen valgt medlem at have 
børn (myndlinge) i skolen, må han (hun) straks udtræde af nævnet.

§ 3.
For skolenævnet skal af rektor, efter at skolerådet — så vidt muligt i 

god tid — forud er underettet derom, forelægges alle sager af mere al
mindelig betydning angående skolens hygiejniske forhold (skolebygningen, 
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undervisningstiden, indførelse af skolelæger o. a.) og opdragende virk
somhed (f. eks. fællesundervisning, straffemidlernes art o. s. v.).

Desuden kan ethvert af nævnets medlemmer eller skolerådet gennem 
sine repræsentanter for skolenævnet forelægge såvel de i § 3, 1ste stykke, 
nævnte sager som andre spørgsmål vedrørende skolen (karaktergivning, 
eksamensbestemmelser, principper for legatfordeling og opflytning, hjem- 
meforberedelse, forsømmelse o. a.).

Udelukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de enkelte 
elevers forhold (f. eks. med hensyn til legatfordeling og opflytning), rek
tor- og læreransættelser og de enkelte læreres forhold.

§ 4.
Skolenævnet afgør ved almindelig stemmeflerhed, hvilket af de fore

lagte spørgsmål, der skal sættes på forældremødets dagsorden.
Det ordinære forældremøde afholdes almindelig'vis i februar måned. Ind

kaldelse af ekstraordinære forældremøder kan ske, når rektor og mindst 
3 af nævnets andre medlemmer forlanger det.

Indkaldelse sker med et passende varsel, ikke mindre end 8 dage.
Skolenævnet skal senest 14 dage før hvert ordinært forældremødes af

holdelse af rektor indkaldes til møde. Ekstraordinære møder af nævnet 
indkaldes af rektor, når enten han selv finder anledning til det, eller et 
flertal af nævnets medlemmer forlanger det.

Såvel de ordinære som ekstraordinære forældremøder skal så vidt mu
ligt afholdes inden forløbet af 3 uger efter dagsordenens vedtagelse i 
nævnet.

§ 5.
Skolenævnet vælger et af sine medlemmer til sekretær; denne fører pro

tokol over nævnets forhandlinger og besørger det i tilknytning til næv
nets virksomhed fornødne skriftlige arbejde.

§ 6.
Forældremøderne sammenkaldes af rektor og ledes af denne eller et 

andet af nævnets medlemmer efter rektors nærmere bestemmelse.
Til forhandling kan også komme andre end de på dagsordenen opførte 

sager, såfremt alle tilstedeværende (medlemmer af forældrekredsen og 
lærere) er enige derom.

Nævnets sekretær optager i en dertil egnet protokol et referat af mo
dets forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af rektor, 
eventuelt af den, der måtte have ledet modet i hans sted, og af en af 
forældrekredsens repræsentanter i nævnet.

§ 7.
Samtlige møder finder så vidt muligt sted på skolen.
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Eksamen 1954 m. v.

Den mundtlige studenter-, real- og mellemskoleeksamen /inder sted i 
dagene 1.—23. juni. For den mundtlige årsprøve følger særligt eksamens
skema..

Translokationen og dimisssionsfesten foregår torsdag den 2^. juni kl. 10 
i skolens aula.

Forældre og alle, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes til at 
overvære de mundtlige prøver og afslutningsfesten.

Det nye skoleår begynder fredag den 13. august kl. 9. (For de nye 1. 
mellemskoleklassers vedkommende først kl. 11).

Næstved, i maj 1954.
Krüger Rasmussen.


