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RUNGSTED 
STATSSKOLE

1951

Statens pædagogiske Studiesamling 
København



MEDDELELSER OM

RUNGSTED STATSSKOLE
I SKOLEÅRET

1950-51



Rektors træffetider 
er i almindelighed følgende:

telefontid 11—11 Vs
(rektorboligen)

kontortid 12—121/a
(skolebygningen)

undtagen 
lørdag

Andre tider efter aftale.



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

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

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

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

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

Normalalderen ved optagelse i 1. mellemskoleklasse er 11 år, 
ved optagelse eller oprykning i realklassen og i I. gymnasie
klasse 15 år. I øvrigt henvises angående optagelse i skolen til 
kap. VII.
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II. Eksaminer 1950.
Studentereksamen.

Nysproglig afdeling.
1. Brun, Erik .................................................... gX (12,70)
2. Calov, Inger Lise .......................................... gX (12,53)
3. Christensen, Kirsten Broen ........................ mg (13,69)
4. Hansen, Axel ................................................ mg (13,89)
5. Hansen, Niels Jørgen ................................... mg-? (13,28)
6. Hansen, Tyge Holten ................................... mg (13,91)
7. Himmelstrup, Theis ..................................... mg-? (13,64)
8. Nielsen, Johannes Sigersen ........................ mg (13,81)
9. Oldenburg, Ulf ............................................. mg?- (13,05)

10. Poulsen, Grethe ............................................. mg-? (1341)
11. Schjærff, Gudrun ......................................... mgx (14,20)
12. Simonsen, Thomas ....................................... mg (13,76)
13. Skov, Ottar .................................................... mgx (14,39)
14. Tranæs, Flemming ....................................... gX (12,70)

Matematisk afdeling.
1. Bavngaard, Berthel ..................................... mgx (14,25)
2. Beck, Torben ................................................ mg-? (13,03)
3. Bigom, Per ................................................... mg (13,77)
4. Birk, Enevold ............................................... ug-? (14,51)
5. Elleby, Bent .................................................. mgx (14,18)
6. Hansen, Flemming....................................... mg (13,79)
7. Holm, Uffe .................................................... mgx (14,33)
8. Kristensen, Iver ........................................... mgx (14,36)
9. Langer, Ulf ................................................... mg (14,12)

10. Lund, Søren .................................................. mgx (14,20)
11. Marhauer, Hans ............................................ mg-? (13,62)
12. Munck, Jørgen .............................................. gX (12,72)
13. Nielsen, Bent .................................................. mgx (14,36)
14. Nielsen, Finn Tranberg ............................... mg (13,86)
15. Nielsen, Niels Chr............................................ mg? (13,66)
16. Ottosen, Erik .................................................. mg (13,90)
17. Pedersen, Axel .............................................. mg (14,10)
18. Pedersen, Sv. Hornsbjerg............................. mg? (13,43)
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19. Rasmussen, Ole ............................................ mg-? (13,34)
20. Rosengreen, Arne ........................................ mgx (14,27)
21. Staunskjær, Jørgen ...................................... mgx (14,34)
22. Sørensen, Ib Majgaard ................................. ug-? (14,55)
23. Sørensen, Jens Schmidt .............................. mg (14,15)
24. Underbjerg, Poul ......................................... mg4- (13,15)

Realeksamen.
1. Andersen, Kirsten ....................................... mg (13,84)
2. Bayer, Lise ................................................... mg-? (13,51)
3. Brøndum, Mette ........................................... mg-? (13,59)
4. Christiansen, Jan ......................................... mg-? (13,09)
5. Deleuran, Grethe ......................................... mg (13,78)
6. From, Karsten .............................................. gX (12,61)
7. Holmbäck, Torben ....................................... gX (12,60)
8. Klose, Karen ................................................. mg-? (13,60)
9. Molander, Anders ........................................ mg (13,71)

10. Nicolaisen, Lise ........................................... mg (13,80)
11. Nielsen, Ingerlise ......................................... mg-? (13,39)
12. Pedersen, Merete ......................................... mg-? (13,44)
13. Poulsen, Grete ............................................. gX (12,67)
14. Rasmussen, Karen ....................................... mg (14,01)
15. Rasmussen, Kirsten ..................................... mg (13,74)
16. v. d. Recke, Grethe ....................................... mg (13,99)
17. Spannov, Carsten ......................................... mg-? (13,61)
18. Træden, Anders............................................ mg (13,68)
19. Vandel, Christian ........................................ g (11,90)
20. Weel, Bet ...................................................... mg (13,86)
21. Østergaard, Sven ......................................... mg-? (13,13)

Mellemskoleeksamen.
1. Albeck, Elise ............................................... gX (13,69)
2. Bach, Hans ................................................... mg-? (13,16)
3. ben Hannine, Scherif ................................. mg-? (13,02)
4. Christensen, Lise ......................................... mg-? (13,43)
5. Christiansen, Lisbet .................................... mg (14,15)
6. Eilersen, Merete .......................................... gX (12,81)
7. Ejlerskov, Gunni .......................................... mgx (14,26)
8. Federspiel, Thomas .................................... mg (13,99)
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9. Greisen, Bent ............................................... mg (14,03)
10. Hoff-Hansen, Eric ....................................... mg4- (13,37)
11. Holmslykke-Hansen, Bente ......................... ug4- (14,74)
12. Jensen, Anni ................................................ mg-r (13,65)
13. Jensen, Ingelise ............................................ mg-=- (13,41)
14. Jespersen, Regin .......................................... mg4- (13,45)
15. Jørgensen, Unna .......................................... mgx (14,48)
16. Klose, Kirsten ............................................... mgx (14,30)
17. Larsen, Gunnar ............................................ mg4- (13,43)
18. Lüttichau, Knud ........................................... mg (13,67)
19. Møller, Hans Jørgen .................................... mgx (14,30)
20. Olsen, Preben ............................................... mg4- (13,61)
21. Rasmussen, Birgit ........................................ mgx (14,31)
22. Simonsen, Lilli ............................................. mgx (14,23)
23. Steen, Poul .................................................... mg (13,86)

Til at bestå en af gymnasieskolernes afsluttende eksaminer 
kræves et gennemsnit såvel af årskarakterer som af eksamens
karakterer af mindst 10,75 for mellemskoleeksamens, 11,00 for 
realeksamens og 11,25 for studentereksamens vedkommende. 
Middeltallet mellem de 2 gennemsnitstal kaldes eksamensresul
tatet.

Ved udregningen af, hvilken karakterbetegnelse der svarer til 
eksamensresultatet, anvendes nedenstående tabel:

Eksamensresultat Karakterbetegnelse
15 . 14,83 (begge inch) ug
14,82 . . 14,50 — Ug4-
14,49 . . 14,17 — mgx
14,16 . . 13,67 — mg
13,66 . . 13,00 — mg4-
12,99 . . 12,34 — gx

For 12,33 . . 11,34 — g
studentereksamen ....... . . 11,33 . . 11,25 — g-
realeksamen................. . . 11,33. . 11,00 — g-
mellemskoleeksamen ... . 11,33 . . 10,75 — g-F
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III. Lærerkollegiet.
Under 9. maj 1950 blev der af undervisningsministeriet efter 

derom indgivet ansøgning meddelt adjunkt Svend-Erik Grange 
fritagelse for tjeneste for at kunne overtage andet arbejde for 
et tidsrum af 2 år fra 1. august s. å. at regne med tilføjelse, at 
ministeriet måtte forbeholde sig at opslå stillingen ledig til fast 
besættelse inden udløbet af nævnte periode.

Under 21. juni 1950 opsloges nævnte stilling ledig, og under 
12. august s. å. ansattes cand. mag. H. Emmertsen som timelærer 
ved skolen.

Skolen bringer her adjunkt Grange en tak for hans dygtige 
arbejde i dens tjeneste.

Under 12. august 1950 ansattes faglærerinde, frøken Eva Nis
sen som aspirant til den ved skolen ledige stilling som mellem
skolelærerinde.

Under 23. december 1950 ansattes timelærer, cand. mag. H. 
Emmertsen som adjunktaspirant ved skolen.

Under adjunkt Gyrings sygdom 15.-—28. september vikarierede 
stud. mag. J. Frørup.

Under adjunkt, fru A. Ramers sygdom 18.—22. december har 
eks. gymnastiklærerinde, fru G. Nedergaard vikarieret.

Under adjunkt P. A. Kjeltofts sygdom 10. marts—19. april har 
cand. mag. Ørnsholt vikarieret.

Fag- og timefordelingen har i skoleåret 1950-51 været følgende:
Rektor P.O. Boisen: Engelsk i Ills, lim, 3a .......................... 10
Adjunkt Sigurd Christensen: Engelsk i Is, Im, 2b; 

dansk i 2a; skrivning i 3a................................................ 16
Lektor Lindskov Christiansen: Fysik i Ulm, Im; 

matematik i 4a, 3a ............................................................ 25
Lektor H. Damgaard: Dansk i Ills, Im, 4a, la; gymnastik

i II, I, 1; skrivning i 2b ....................................................... 30
Adjunktasp. H. Emmertsen: Fransk i Ills + m, Ils, Im; 

historie i 4b, 3b, 2b, la...................................................... 25
Adjunkt S. T. Frederiksen: Matematik i Ils, Is, r, 4b;

tegning i r, 4, 3a, 3b; fysik i r, 4b .................................... 27
Adjunkt H. B. Graversen: Matematik i Tim, Im, 2b, la; 

fysik i 2b, Ib .................................................................... 25
Adjunkt G. Gyring: Geografi i 3b, 2b; fysik i 3a, 3b;

naturhistorie i 4b; gymnastik i III, II, 4, 3 ..................... 25
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Adjunkt C. Wendelboe Jensen: Sang i hele skolen; 
musikundervisning af kostelever .................................... 30

Lektor J. Jørgensen: Historie i Ills, lim, 4a, 3a; sløjd 
i hele skolen ....................................................................... 28

Adjunkt N. Kelstrup: Geografi i Ils, Im, r, 4a, la, Ib; 
fysik i Is; gymnastik i III, I, r, 2 ................................. 29

Adjunkt P. A. Kjeltoft: Naturhistorie i Ills + m, r, 4a, 3a, 
3b, 2a, 2b, la, Ib; geografi i lim; skrivning i 2a ....... 27

Lektor E. Langer: Dansk i Ils, lim, Is; fransk i lim, Is; 
latin i Ils, 4a ..................................................................... 28

Mellemskolelærer E. Michelsen: Dansk i r, 3a; geografi i 4b,
3a, 2a; religion i 4b, 3a, 2a, la; tegning i 2a, 2b, la, Ib;
skrivning i Ib ......................................................................... 28

Mellemskolelærerindeasp., frøken E. Nissen: Religion i 2b,
Ib; dansk i 3b, Ib; historie i 2a, Ib; matematik i Ib;
gymnastik i 2, 1; fysik i 2a, la ......................................... 31

Adjunkt K. Overgaard: Fysik i lim, 4a; matematik i Illm, 
r (pigeregning), 3b, 2a .................................................... 28

Mellemskolelærerinde, frøken Paludan-Miiller: Fysik i Ulm, 
Im, r, 4a; gymnastik i III, I, r, 3; skrivning i la......... 27

Adjunkt C. A. Nordby Petersen: Tysk i Ills, 3b, 2b; historie 
i Ulm, Is, r; fransk i r; skrivning i 3b ......................... 27

Timelærer, pastor V. Juul Petersen: Religion i gymnasiet, 
4a, 3b; oldtidskundskab i Is + m ................................. 11

Adjunkt, fru A. Ramer: Gymnastik i II, 4; tysk i 2a; 
håndarbejde i alle klasser ................................................ 31

Adjunkt R. Ramer: Engelsk i r, 4a, 4b, Ib; tysk i Is, 3a; 
dansk i 4b ...................................................................... 29

Lektor P. Schjærff: Dansk i Ulm, 2b; historie i Ils, Im; 
tysk i Ils, 4b ..................................................................... 22

Adjunkt E. Simonsen: Engelsk i Ils, 3b, 2a, la; latin i Ills, 
Is, 4b; oldtidskundskab i Ills, Ulm, Ils, lim ............. 32

Skolens inspektor er lektor Jørgensen.
Skolens regnskabsfører er adjunkt Simonsen.
Økonomiinspektør er adjunkt Christensen.
Skolens bibliotekar er lektor Schjærff.
Inspektrice for pigerne er adjunkt, fru Ramer.
Ganginspektorer er adjunkterne Kelstrup og Overgaard.
Pladsinspektor er lektor Damgaard.
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IV. Eleverne.
III. gymnasieklasse.

Nysproglig afdeling.
1. Ege, Hans, f. 6.6.30 (stationsforstander, Hvidbjerg).
2. *Erck, Per, f. 21.10.31 (sognepræst, Årby).
3. ‘Fisker, Orla, f. 12.7.30 (boelsmand, Hørdum).
4. ‘Jensen, Leo, f. 16.9.32 (lærer. Stenbjerg).
5. Kemp, Susanne, f. 18.3.33 (or.sagfører, Rungsted).
6. ‘Kiilerich, Vagn, f. 13.9.28 (gårdejer, Herning).
7. Knudsen, Lise, f. 8.12.32 (tandlæge, Skodsborg).
8. Larsen, Birgit, f. 30.12.31 (bademester, Vedbæk).
9. Møller, Ruth, f. 30.11.31 (civiling. Abrahamsen, Kgs. 

Lyngby).
10. Parkes, Bodil, f. 1.4.32 (kaptajn, Rungsted).
11. ‘Pedersen, Morten, f. 2.12.32 (lærer, Vigerslev).
12. ‘Rasmussen, Hans, f. 14.9.31 (enkefrue, Glamsbjerg).
13. Rubow, Ulrik, f. 4.2.33 (frue, Vedbæk).
14. Røgind, Else, f. 14.7.32 (trafikkontrolør i generaldir., 

Skodsborg).

Matematisk afdeling.
1. Bostrup, Ole, f. 14.3.34 (fuldmægtig, Rungsted).
2. ‘Carlsen, Carl, f. 30.9.32 (afd. overlærer, Rødby).
3. Christensen, Torry, f. 23.7.32 (bryggeriejer, Usserød).
4. ‘Christoffersen, Henrik, f. 5.11.31 (gårdejer, Sdr. Hygum).
5. *Dan-Weibel, Jørgen, f. 5.2.33 (frue, København).
6. Heidensieben, Hans Christian, f. 25.12.32 (direktør, Rung

sted).
7. ‘Jensen, Olaf Myhre, f. 17.7.31 (lærer, Villersø).
8. ‘Lange, Thorkild, f. 10.8.32 (organist, frue, Præstø).
9. ‘Larsen, Bent, f. 26.5.32 (beslagsmed, Tryggelev).

10. Nicolaisen, Morten, f. 4.7.32 (tandlæge, Rungsted).
11. Nielsen, Hanne, f. 10.1.33 (Ir.sagfører, Springforbi).
12. ‘Nordentoft, Anders, f. 26.1.32 (frue, Assens).
13. ‘Olesen, Hans Erik, f. 29.12.32 (landbrugslærer, Tune).
14. Pedersen, Aksel, f. 5.5.32 (viktualiehdl., Hørsholm).
15. ‘Petersen, Toni, f. 24.11.31 (afd. købmand, Kædeby).
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16. ‘Schmidt, Egon, f. 9.7.32 (kriminaloverbetjent, Assens).
17. ‘Skou, Jørgen, f. 21.10.32 (viceskoleinspektør, Lemvig).
18. ‘Thorup, Harald, f. 17.9.30 (gårdejer, Gjerrild).
19. ‘Thrane, Erik, f. 1.4.32 (gårdejer, Bindslev).
20. ‘Ziirsen, Knud-Erik, f. 29.11.31 (fotograf, Gørlev).

II. gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.

1. Fabricius, Christian, f. 6.8.33 (cand. pharm., Hørsholm).
2. ‘Guldbrandsen, Niels Aage, f. 18.7.32 (fotograf, København).
3. Hansen, Inga, f. 9.11.32 (rutebilejer, Humlebæk).
4. Jensen, Per Højholdt, f. 15.11.32 (læge, Humlebæk).
5. ‘Jørgensen, Bent, f. 25.4.33 (gårdejer, Helsned).
6. Larsen, Kaja, f. 6.5.34 (civiling., Hørsholm).
7. Marboe, Hanne, f. 30.8.33 (grosserer, Rungsted).
8. ‘Nielsen, Bjarne, f. 3.12.32 (boelsmand, Uggerløse).
9. ‘Pedersen, Bent Carl, f. 14.9.33 (snedkersvend, Løgstør).

10. ‘Petersen, Erik, f. 22.8.31 (slagter, Tindbæk).
11. Petersen, Finn Strand, f. 8.3.34 (afdelingschef, Vanløse).
12. Petersen, Henrik Sejer, f. 7.10.32 (bogholder, Helsingør).
13. Petersen, Mogens Helmer, f. 20.12.34 (kapelm., Hørsholm).
14. ‘Porsdal, Jørgen, f. 4.2.33 (fuldmægtig, Roskilde).
15. Sørensen, Søren Poll, f. 1.3.34 (haveark., lektor, Kokkedal).
16. Zwiller, Birgit ,f. 4.11.32 (massøse, Rungsted).

Matematisk afdeling.
1. Almdal, Jørn, f. 12.9.34 (bankfuldmægtig, Rungsted).
2. ‘Andersen, Hans Prisak, f. 17.10.31 (gårdejer. Nymark).
3. Godvin, Svenn, f. 5.6.33 (sekretær, Rungsted).
4. Gram, Carl Chr., f. 7.8.33 (skovrider, Hørsholm).
5. ‘Grove, Henning, f. 7.4.32 (gårdejer, Haubro).
6. ‘Hansen, Børge, f. 20.4.33 (frue, Ejby).
7. ‘Høgild, Jørgen, f. 27.1.33 (repræsentant, Kgs. Lyngby).
8. ‘Jensen, Holde, f. 29.4.30 (frue, Ringsted).
9. ‘Jeppesen, Johannes, f. 26.3.33 (husmand, Horne).

10. Jochimsen, Kirsten, f. 15.3.34 (civiling., Rungsted).
11. ‘Jørgensen, Niels, f. 17.3.34 (husmand, Hårlev).
12. Kemp, Birgitte, f. 4.7.34 (søster til nr. 5 i III. s.).
13. ‘Kierkegaard, Bent, f. 23.12.33 (frue, København).
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14. Larsen, Ole, f. 25.12.32 (fabrikant, Rungsted).
15. ‘Laursen, Niels, f. 2.1.34 (distriktsmontør. Års).
16. Leepin, Susanna, f. 8.4.34 (kunstmaler, Kokkedal).
17. ‘Nielsen, Kurt, f. 13.4.33 (gartner, Faxe Ladeplads).
18. Nielsen, Marie-Louise, f. 3.5.34 (afdelingsbestyrer, Hørs

holm) .
19. ‘Ricken, Jens, f. 17.2.32 (gårdejer, Give).
20. ‘Storgaard, Niels, f. 15.8.33 (førstelærer, Haubro).
21. ‘Strøm, Trygve, f. 14.2.32 (maskinmester, Trangisvåg).
22. ‘Sørensen, Ole, f. 13.4.33 (husejer, Sdr. Nyrup).
23. ‘Theisen, Bent, f. 17.4.33 (frue, Dragør).
24. Thordal, Per, f. 5.1.34 (bestyrer, Rungsted).
25. Toksvig, Peter, f. 23.1.34 (direktør, Rungsted).
26. ‘Top, Jens Ove, f. 11.3.30 (frue, Knarreborg).

I. gymnasieklasse.
Nysproglig afdeling.

1. Christensen, Lise Broen, f. 9.11.35 (civiling., Rungsted).
2. Christiansen, Lisbet, f. 16.7.34 (gårdejer, Torpen).
3. Dirach, Margit, f. 21.8.34 (snedkermester, Usserød).
4. ‘Elbek, Jørgen, f. 8.12.34 (valgmenighedspræst, Vrå).
5. Federspiel, Thomas, f. 25.10.35 (Ir.sagfører, M.L., Hørsholm).
6. Gad, Torben, f. 21.9.35 (chauffør, Usserød).
7. ‘Hansen, Gunnar, f. 21.6.34 (husmand, Hassing).
8. ‘Horn, Egil, f. 5.7.33 (skibsfører, Våg).
9. Jensen, Anni Marie, f. 9.3.35 (fru Lauge Koch, Rungsted).

10. ‘Jensen, Christian, f. 17.2.34 (husmand, Veddum).
11. ‘Jørgensen, Frode, f. 16.11.31 (forstander, Snoghøj).
12. ‘Jørgensen, Poul, f. 4.2.34 (købmand, Glamsbjerg).
13. ‘Jørgensen, Verner, f. 3.8.34 (husmand, Holse).
14. Klose, Kirsten, f. 19.4.35 (handelsgartner, Usserød).
15. ‘Larsen, Sten, f. 24.1.35 (frue, Hellerup).
16. ‘Mcjndor, Kjeld, f. 18.1.33 (sognepræst, Hyllested).
17. Nicolaisen, Inger Lise, f. 6.8.34 (søster til nr. 10 i III. m.).
18. Norstrand, Irene, f. 28.8.34 (direktør, Rungsted).
19. Rasmussen, Birgit, f. 16.9.35 (murermester, Rungsted).
20. Schov, Mitzi, f. 3.2.35 (herreekviperingshandler, Hørsholm).
21. Tidemand, Holger, f. 16.6.34 (skoleinspektør, Usserød).
22. Weel, Bet, f. 16.10.31 (frue, Rungsted).
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Matematisk afdeling.
1. ‘Andersen, Tage Emborg, f. 8.4.33 (urmager, Gørlev).
2. ‘Andersen, Mogens, f. 26.5.34 (kommunelærer, Assens).
3. “Andresen, Jes, f. 26.8.34 (gårdejer, Fakse).
4. Danielsen, Finn, f. 28.12.33 (isenkræmmer, Hørsholm).
5. Ejlerskov, Gunni, f. 18.12.35 (frue, Rungsted).
6. ‘Enkegaard, Ole, f. 30.1.34 (cand, pharm., Kalundborg).
7. Holmsly kke-Hansen, Bente, f. 5.7.34 (kommunelærer, 

Humlebæk).
8. ‘Hvirvelkær, Erik, f. 28.8.32 (gårdejer, Als).
9. Jensen, Inger Ries, f. 23.2.33 (gartner, Hørsholm).

10. Jørgensen, Unna, f. 13.3.36 (lektor, Rungsted).
11. ‘Kværnø, Robert, f. 27.3.35 (skoleinspektør, Rødding).
12. ‘Larsen, Leo, f. 24.8.33 (frue, Skelskør).
13. ‘Larssen, Niels Otto, f. 15.6.34 (gårdejer, Hollensted).
14. Lüttichau, Knud, f. 2.5.34 (oberstløjtnant, Rungsted).
15. ‘Magnussen, Hans Andreas, f. 16.5.33 (installatør, Tverå).
16. ‘Mikkelsen, Ove, f. 1.9.33 (gårdejer, Dalby neder).
17. Molander, Anders, f. 19.5.34 (vicekonsul, Vedbæk).
18. 'Munk, Kaj, f. 23.11.33 (frugtavler, Indslev).
19. Møller, Hans Jørgen, f. 27.9.33 (overbibliotekar, Sletten).
20. ‘Nedergård, Bent, f. 19.4.33 (fiskehandler, Gatten).
21. Petersen, Potd, f. 4.3.34 (tømrer, Rungsted).
22. ‘Sjöström, Carl Johan, f. 3.5.35 (snedker, Kalundborg).
23. Steen, Poul, f. 11.1.34 (direktør, Hørsholm).

Realklassen.
1. Albeck, Elise, f. 7.2.35 (kontorchef, Frederiksberg).
2. Bach, Hans, f. 9.12.34 (bankfuldmægtig, Rungsted).
3. ben Brahim ben Hannine, Scherif, f. 13.3.33 (fru Lange- 

Müller, Rungsted).
4. Eilersen, Merete, f. 29.11.34 (gartner, Humlebæk).
5. Glahn, Jesper, f. 17.4.35 (overass., Vedbæk).
6. Greisen, Bent, f. 25.4.34 (afdelingschef, Humlebæk).
7. Hoff-Hansen, Eric, f. 23.12.33 (frue, Espergærde).
8. Jensen, Bodil, f. 27.2.35 (direktør, Vedbæk).
9. Jensen, Ingelise, f. 29.5.35 (gasværksbestyrer, Hørsholm).

10. Jespersen, Regin, f. 18.10.34 (snedkerm., Humlebæk).
11. Larsen, Gunnar, f. 8.1.35 (broder til nr. 8 i III. s.).
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12. Lemche, Grethe, f. 13.9.34 (lagerchef, Humlebæk).
13. Olsen, Preben, f. 3.6.34 (ejendomsmægler, Humlebæk).
14. Simonsen, Lilli, f. 12.7.34 (skovfoged, Humlebæk).

4. røellemskoleklasse.
a.

1. Axt, Bent, f. 8.5.34 (grosserer, Rungsted).
2. Buchhave, Erik, f. 7.3.36 (stationsforstander, Humlebæk).
3. Bugge, Inger, f. 17.6.36 (frue, Rungsted).
4. Deleuran, Karen, f. 18.4.36 (oberstinde, Rungsted).
5. Engstrøm, Alice, f. 23.1.35 (arbejdsmand, Nivå).
6. Evold, Bent, f. 21.12.36 (bankfuldmægtig, Rungsted).
7. Fluhr, Sonia, f. 1.11.35 (fru Neve, Tårbæk).
8. From, Niels Ebbe, f. 31.3.36 (bankbestyrer, cand. jur., 

Rungsted).
9. Godvin, Inger Margrethe, f. 4.4.36 (søster til nr. 3 i II. g. m.).

10. Hansen, Palle, f. 22.2.36 (kontorassistent, Usserød).
11. Jensen, Mette Lacoppidan, f. 6.4.35 (fuldmægtig, Vallerød).
12. Kemp, Marianne, f. 2.4.36 (søster til nr. 5 i III. s.).
13. ‘Kestner, Peter, f. 16.7.35 (frue, Randers).
14. Olsen, Erik, f. 20.6.35 (hønseriejer, Auderød).
15. Pedersen, Birgit, f. 13.4.35 (bestyrer, Vedbæk).
16. Pedersen, Svend, f. 18.4.35 (arbejdsmand, Humlebæk).
17. Raffel, Jan, f. 5.11.35 (prokurist, Hørsholm).
18. Svane, Elsebeth, f. 10.4.35 (afdelingschef i statsmin., 

Rungsted).
19. Sørensen, Sonja Poll, f. 7.5.35 (søster til nr. 15 i II. s.).
20. Teist, Vibeke, f. 28.12.35 (hr.sagfører, Kokkedal).

b.
1. Andersen, Elsebeth, f. 17.7.36 (direktør, konsul, Hørsholm).
2. ben Brahim ben Hannine, Salah, f. 2.9.34 (broder til nr. 3 

i R.).
3. Falch, Edvard, f. 9.7.35 (grosserer, Vedbæk).
4. Hejlsted, Lis, f. 30.9.35 (bankbestyrer, Rungsted).
5. Hoff-Hansen, Jan, f. 5.4.35 (broder til nr. 7 i R.).
6. Jespersen, Per, f. 21.10.34 (forf. Nørup, Kokkedal).
7. Koch, Mette, f. 3.9.36 (dr. phil., Rungsted).
8. Larsen, Jens, f. 12.12.35 (civiling., Rungsted).
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9. Nedergård, Birgit, f. 6.4.36 (ekspeditionssekr., Rungsted).
10. Nielsen, Lis, f. 2.9.35 (gårdejer, Vejenbrød).
11. Nissen, Inger, f. 20.1.35 (tandlæge, Tårbæk).
12. Olsen, Ole, f. 3.3.36 (frue, Sletten).
13. Palsby, Ole, f. 1.4.35 (vekselerer, Rungsted).
14. Rasmussen, Ida, f. 20.8.35 (professor, Rungsted).
15. Resmann, Birgit, f. 4.8.36 (skibsmægler, Vedbæk).
16. Steen, Peter, f. 22.1.36 (broder til nr. 23 i I. m.).
17. Svendsen, Per, f. 1.5.35 (forretningsfører, Rungsted).
18. Thale, Margrethe, f. 22.9.35 (civiling., Rungsted).
19. Wibrand, Elsa, f. 16.5.36 (civiling., Rungsted).
20. Østergaard, Steen, f. 24.9.35 (ekspeditionssekr., Rungsted).

3. mellemskoleklasse.
a.

1. Andreasen, Birthe, f. 12.11.35 (chauffør, Nivå).
2. Angelo, Annemarie, f. 13.9.36 (fabrikant, Vedbæk).
3. Damgaard, Hanne, f. 29.5.36 (lektor, Hørsholm).
4. Hansen, Kaj, f. 10.6.36 (gartner, Nivå).
5. Hansen, Lillian, f. 6.6.36 (arbejdsmand, Humlebæk).
6. Horwitz, Marion, f. 9.3.36 (fru Hartmann, Vedbæk).
7. Juel, Eiler, f. 28.3.36 (frue, Rungsted).
8. Koch, Lise, f. 18.1.37 (handelsgartner, Kokkedal).
9. Krarup, Niels, f. 6.11.36 (direktør, Vedbæk).

10. Larsen, Birgit, f. 3.10.37 (søster til nr. 6 i II. s.).
11. Møller, Bent, f. 17.1.36 (prokurist, Rungsted).
12. Nielsen, Finn, f. 28.2.37 (tømrermester, Hørsholm).
13. Porsdal, Hanne, f. 11.4.37 (sognepræst, Humlebæk).
14. Rubow, Johan, f. 27.3.36 (broder til nr. 13 i III. s.).
15. Skovmand, Sven, f. 29.9.36 (dr. phil., Humlebæk).
16. Storm, Mogens, f. 5.4.36 (grosserer, Klampenborg).
17. Thrane, Vibeke, f. 2.11.35 (gårdejer, Hørsholm).
18. Ussing, Jesper, f. 1.10.36 (kontorchef, Vedbæk).
19. Weimar, Ebbe, f. 16.5.37 (sølvsmed, Rungsted).
20. Wessel-Pedersen, Ib, f. 4.6.36 (assistent, Vedbæk).

b.
1. Andersen, Troels Brøgger, f. 18.5.37 (boghandler, Hørsholm).
2. Bach, Jytte, f. 15.8.37 (fuldmægtig, Hørsholm).
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3. Christensen, Bonnie, f. 6.5.36 (søster til nr. 3 i III. m.).
4. Cortsen, Inge, f. 14.10.35 (sekretær, Rungsted).
5. Griesé, Inga, f. 25.4.36 (købmand, Nivå).
6. Hansen, Leif, f. 1.8.36 (direktør, Espergærde).
7. Henningsen, Jørgen, f. 7.8.36 (grosserer, Skodsborg).
8. Hintze, Bente, f. 16.6.36 (fabrikant, Hørsholm).
9. Iversen, John, f. 21.1.38 (direktør, Vedbæk).

10. Jønsson, Lisbet, f. 10.4.37 (grosserer, Rungsted).
11. Jørgensen, Henrik, f. 29.7.37 (arkivar, Humlebæk).
12. Larsen, Jytte, f. 12.11.36 (grosserer, København).
13. Lohmann, Erik, f. 31.7.36 (fabrikant, Vedbæk).
14. Møller, Elisabeth, f. 21.8.36 (inspektør, København).
15. Nielsen, Carl, f. 25.10.36 (broder til nr. 11 i III. m.).
16. Olsen, Ejvind, f. 20.12.36 (hovmester, Espergærde).
17. Olsen, Ole, f. 24.10.36 (redaktør, Vedbæk).
18. Pind, Knud, f. 23.2.36 (malerinde, Nivå).
19. Rosenkilde-Nielsen, John, f. 9.1.37 (kommunelærer, 

Humlebæk).
20. Rosenørn, Regitze, f. 2.7.37 (fuldmægtig, Hørsholm).
21. Thale, Torben, f. 15.3.37 (broder til nr. 18 i 4. m. b.).
22. Ussing, Lone, f. 22.4.35 (søster til nr. 18 i 3. m. a.).

2. mellemskoleklasse.
a.

1. Andersen, Hanne, f. 28.5.37 (assistent, Humlebæk).
2. Bostrup, Britta, f. 15.6.37 (søster til nr. 1 i III. m.).
3. Christiansen, Maja Lindskov, f. 22.12.37 (lektor, Rungsted).
4. Christiansen, Vibeke, f. 13.10.37 (søster til nr. 2 i I. s.).
5. Egede-Nielsen, Gerd, f. 1.1.38 (frue, Braadebæk).
6. Fabricius, Otto, f. 21.10.37 (broder til nr. 1 i II. s.).
7. Hansen, Birgit, f. 1.1.38 (befragter, Espergærde).
8. Hansen, Christian Funch, f. 14.11.37 (hovmester, 

Humlebæk).
9. Jørgensen, Viggo, f. 14.10.38 (broder til nr. 10 i I. m.).

10. Kaarøe, Jens, f. 10.9.38 (direktør, Rungsted).
11. Koch, Steffen, f. 29.10.37 (direktør, Rungsted).
12. Kruuse-Sørensen, Finn, f. 3.11.38 (overbetjent, Rungsted).
13. Larsen, Mogens, f. 27.12.37 (overbetjent, Helsinge).
14. Lønholdt, Marianne, f. 24.9.37 (boghandler, Humlebæk).
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15. Martens, Inge, f. 4.4.38 (underdirektør, Rungsted).
16. Melchior, Jørgen, f. 8.3.38 (grosserer, Vedbæk).
17. Nissen, Anne Marie, f. 9.5.37 (søster til nr. 11 i 4. m. b.).
18. Olsen, Jonna, f. 14.3.37 (søster til nr. 13 i R.).
19. Olsen, Marianne Jac, f. 21.5.37 (grosserer, Rungsted).
20. Petersen, Keld, f. 8.7.37 (elektriker, Humlebæk).
21. Schacke, Helen, f. 1.3.38 (direktør, Rungsted).
22. Sørensen, Jens, f. 12.2.37 (forpagter, Dageløkke).
23. Smitt, Birte Wagner, f. 1.8.37 (professor, Rungsted).
24. Weimar, Lone, f. 16.5.37 (søster til nr. 19 i 3. m. a.).
25. Wibrand, Peter, f. 31.7.38 (broder til nr. 19 i 4. m. b.).

b.
1. Braunstein, Carsten, f. 6.8.37 (kontorchef, Rungsted).
2. Busch-Petersen, Hanne, f. 26.5.37 (underdirektør, Rungsted).
3. Christensen, Lilian Juel, f. 9.3.37 (malermester, Vedbæk).
4. Danjelsen, Nina, f. 24.11.37 (salgschef, Klampenborg).
5. Engel, Birgitte, f. 31.7.37 (grosserer, Vallerød).
6. Ewertz, Kirsten, f. 8.4.38 (frue, Rungsted).
7. Jensen, Kirsten, f. 8.1.38 (kontorchef, Rungsted).
8. Jørgensen, Jette, f. 12.4.38 (slagtermester, Usserød).
9. Larsen, Lars, f. 14.12.37 (broder til nr. 8 i 4. m. b.).

10. Lüttichau, Rudolf, f. 15.10.37 (broder til nr. 14 i Lm.).
11. Madsen, Edel, f. 26.12.37 (væver, Kokkedal).
12. Marhauer, Mette, f. 14.1.38 (direktør, Rungsted).
13. Nielsen, Birthe, f. 4.3.37 (forvalter, Nivå).
14. Nielsen, Jørgen, f. 13.8.37 (tømrer, Humlebæk).
15. Nissen, Liselott, f. 21.11.36 (grosserer, Rungsted).
16. Olsen, Kirsten, f. 2.8.38 (organist, Rungsted).
17. Pedersen, Niels Siggaard, f. 23.1.38 (konsulent, Hørsholm).
18. Rohrsted, Stig, f. 28.1.38 (førstelærer, Nivå).
19. Røssel, Anne-Ruth, f. 4.8.36 (direktør, Kokkedal).
20. Skovgaard-Petersen, Jette, f. 11.6.38 (grosserer, Rungsted).
21. Spannov, Erik, f. 28.4.37 (mejeribestyrer, Hørsholm).
22. Toksvig, Lars, f. 23.2.38 (broder til nr. 25 i II. m.).

1. mellemskoleklasse.
a.

1. Almdal, Erik, f. 14.3.39 (broder til nr. 1 i II. m.).
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2. Averhoff, Peter, f. 18.5.38 (frue, Humlebæk).
3. Dickmeiss, Annette, f. 28.3.39 (sognepræst, Hørsholm).
4. Ejlerskov, Vibeke, f. 1.5.40 (søster til nr. 5 i I. m).
5. Greisen, Knud, f. 23.3.39 (direktør, Rungsted).
6. Halek, Mette, f. 22.5.39 (fuldmægtig, Rungsted).
7. Heilbuth, Annike, f. 17.5.39 (Ir.sagfører, Rungsted).
8. Høgsbro, Inge Lise, f. 6.9.38 (tandlæge, Klampenborg).
9. Jensen, Finn Vejen, f. 6.9.39 (kommunelærer, Vedbæk).

10. Jürgensen, Dorte Ruthwenn, f. 2.3.38 (grosserer, Vedbæk).
11. Kanstrup, Kirsten, f. 3.7.38 (arbejdsmand, Dageløkke).
12. Koch, Birgitte Dahlerup, f. 24.3.39 (redaktør, Rungsted).
13. Larsen, Ivan, f. 29.4.39 (chauffør, Nivå).
14. Lollesgaard, Marianne, f. 27.11.37 (kunstmaler, 

Skørbækhuse).
15. Molander, Esbjørn, f. 15.5.39 (broder til nr. 17 i I. m.).
16. Møller, Jes, f. 13.4.38 (broder til nr. 19 i I. m.).
17. Olsen, Vagn, f. 14.4.38 (grosserer, Rungsted).
18. Pedersen, Ole, f. 12.12.37 (broder til nr. 15 i 4. a.).
19. Petersen, Ole Juul, f. 14.9.38 (pastor, Usserød).
20. Primdahl, Fritz, f. 25.8.38 (overtrafikass., Vedbæk).
21. Schilder, Ellen, f. 7.2.39 (kommuneing., Hørsholm).
22. Stimer, Birgitte, f. 4.1.38 (grosserer, Hørsholm).
23. Sørensen, Ayoe, f. 5.4.39 (direktør, Rungsted).
24. Vissing, Jens, f. 26.8.38 (direktør, Hørsholm).

b.
1. Bugge, Sven, f. 11.2.39 (broder til nr. 3 i 4. a.).
2. Carstens, Ole, f. 11.3.39 (grosserer, Vedbæk).
3. Falch, Erik, f. 9.3.39 (broder til nr. 3 i 4. b.).
4. Griesé, Flemming, f. 16.8.38 (broder til nr. 5 i 3. b.).
5. Hansen, Karen Margrethe, f. 25.3.37 (læge, Hørsholm).
6. Holmslykke-Hansen, Arne, f. 16.4.38 (broder til nr. 7 i I. m.).
7. Ilsøe-Mikkelsen, Birgitte, f. 22.1.39 (installatør, Humlebæk).
8. Jochimsen, Hanne, f. 10.1.39 (søster til nr. 10 i ILm.).
9. Kampmann, Christian, f. 24.7.39 (direktør, Rungsted).

10. Koch, Carl, f. 15.11.38 (broder til nr. 8 i 3. a.).
11. Larsen, Inge Lise, f. 21.1.39 (overtrafikass., Skodsborg).
12. Lind, Jørgen, f. 8.9.38 (fabrikmester, Kokkedal).
13. Madsen, Freddy, f. 6.4.38 (portier, Humlebæk).
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14. Møller, Aase, f. 17.2.39 (søster til nr. 14 i 3. b.).
15. Nexøe-Larsen, Anne Sofie, f. 11.5.39 (fabrikant, Rungsted).
16. Normann, Janne, f. 7.12.38 (direktør, MF., Hørsholm).
17. Pahl, Bent, f. 22.2.38 (Ir.sagfører Gulman, Espergærde).
18. Palsby, Peter, f. 5.8.38 (broder til nr. 13 i 4. b.).
19. Petersen, Margrethe, f. 19.1.38 (arbejdsform., Usserød).
20. Petersen, Merete, f. 16.4.39 (grosserer, Hørsholm).
21. Rasmussen, Una, f. 14.5.38 (søster til nr. 14 i 4. b.).
22. Smitt, Anja Wagner, f. 25.5.39 (søster til nr. 23 i 2. a.).
23. Søderberg, Hanne, f. 11.7.38 (fabrikant, Humlebæk).
24. Thomsen, Birthe, f. 3.8.37 (arbejdsmand, Humlebæk).

V. Eksamenspensa 1951.
Til studenterekasmen opgives:

Dansk (ns). Hakon Jarl, Nattevagt, Vildanden.
Falkenstjerne; prosa: I: 5. udg., s. 40—46, 194—98. II: 4. udg., 

s. 96—110, 223—30. III: 5. udg., s. 19—22, 107—09.
Poesi, I: 5. udg., s. 94—96, 108—10, 153—55, 168—72, 215— 

1612, 218—20, 234—35, 240, 251—53, 279—82, 343—45, 372—75, 
375—7615; II: 4. udg., s. 14—15, 37—38, 59—63, 140—44, 154—57, 
196—99; III: 5. udg., s. 40—41, 210—13, 242—44, 327—38.

Litteraturhistorie efter Jensenius.
Modersmålskundskab efter Oxenvad.
(m). Jeppe paa Bjerget, En Landsbydegns Dagbog, Nattevagt.
Falkenstjerne (I—II, 5. udg., III, 4. udg.). Prosa, I: s. 189—90, 

243—46. II: S. 134—37, 223—30. IH: S. 11—15, 19—22, 235—43.
Poesi, I: S. 5—8, 24—26, 90—92, 96—97, 113—15, 155—56, 

168—72, 218—20, 230—31, 234—35, 251—53, 276—80, 289—91, 
305—08, 350—51, 366—67. Il: S. 14—15, 16—17, 59—63, 68—69, 
140—44, 154—57, 171—73, 174—78. III: S. 40—41, 43—44, 212— 
15, 293—95, 301—04, 322—24.

Litteraturhistorie. Anordnede pensum efter Jensenius.
Engelsk. Cæsar III. Østerberg 3—5, 27—29, 66—71, 73—74, 

75—77, 85—88, 107—09, 123—24. Dickens 50—57, 95—103, 115— 
23. Essays II: 5—8, 12—16, 65—68. Cont. Reader 57—68, 80—84, 
169—78.
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Tysk. Deutsche Klassiker, 74—83. Kabale u. Liebe IV. Goethe- 
Auswahl, s. 1018—13, 21—24, 25—26, 45—49, 62—66, 76—77, 
83—85, 141—44. Harzreise, 25°—348. Buddenbrooks (Winkler) 
45—52. Kultur u. Charakterbilder stk. 5, 6, 14, 24.

Latin. Høeg: Cæsar, s. 54 (kap. 13)—72 (kap. 51), 89—90, 
98—100 (brev 12), 105—08 (brev 21), 132—38; Cicero, s. 63— 
74, 86—92 (kap. 29).

Oldtidskundskab. Iliaden I, XXII, 100—515. Euripides: Me- 
deia. Herodots l.bog, Kong Kroisos, s. 13—-19 (kap. 34), s. 25 
(kap. 46)—52. Apologien. Bundgaard fig. 4, 5, 6, 11, 22, 23, 25, 
29, 35, 53, 54, 56. -— Delfi, Olympia, Akropolis, templer og stil
arter, teatret.

Historie. Munchs verdenshistorie 1500—1713, 1878—1939. 
Ilsøe: Danmark—Norge 1523—1814, Norden 1901—39. Kretz
schmers samfundslære, kap. I, II, IV, VI, VII, VIII.

(ns.). Plinius’ breve (undt. brev 2, 3). Frederik den Store. 
Hæfte m. billeder af Ægyptens historie. Hæfte m. billeder af 
sønderjyske og holstenske gårde. Ilsøes billedhæfte (2. udg.), 
nr. 145—49, 204, 206, 220, 221.

(m). Piesner, s. 8—19. Ilsøe billedhæfte, 2. udg., nr. 52, 53, 79, 
82, 145—49, 204, 207. Nordens Historie: Frederiksberg slot, 
Gråbrødre torv.

Naturhistorie. Krogh: Fysiologi, s. 1—95, 111—14, 119—26. 
Schiønning og Jessen: Biologi, s. 1—69, 76—114.

Fysik. Sundorphs varmelære, 7. udg., s. 14—28, 47—53; Lys
lære, s. 17—32, 38—48, 50—57; Elektricitet, s. 39—53, 68—79, 
85—93, 149—61; Mek. fysik, s. 1—15, 20—51, 73—82. Barm- 
waters astronomi, s. 5—18, 25—37, 39—51.

Øvelser: 1. Fast stofs varmefylde. 2. Isens smeltevarme. 3. For
dampningsvarme. 4. Fast stofs udvidelse. 5. Vædskers udvidelse. 
6. Luftens udvidelseskoefficient. 7. Strømforgrening. 8. Elektr. 
kraft v. kompensation. 9. Elementets indre modstand. 10. Wheat
stones bro. 11. Ohms lov. 12. Faradays elektr. love. 13. Glas og 
vands brydningsforh. 14. Stemmegaffels svingningstal. 15. Aim. 
lufts normalmassefylde.

Kemi. Jul. Petersen, 10. opl., s. 14—37, 60—71, 91—109, 142—- 
58, 166—80.
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Matematik. Jul. Petersens system. Aritmetik og Algebra II, 3. 
udg., s. 26—39. Plangeometri og trigon., 3. udg., s. 20—-21, 23—53, 
69—97, 108—10. Analyt. plangeom., 6. udg., s. 32, 34—44, 60—68. 
Differential- og integralregn., 3. udg., s. 16—52, 60—101, Ste
reometri, s. 53—66, 87—104, 107—14.

Til afsluttende prøve i 11. g. opgives:
Matematik (ns.). Pihl og Pibl, 9—23 ind., 30—48 inch,

55—ud.
Geografi m. naturlære (ns.). Kampp: Geogr. grundbog, s. 1— 

56, 63—95, 108—ud. Christiansen og Petersen: Fysik og kemi 
(2. udg.) undt. org. kemi.

Geografi (m.). Schiønning og Jessen: Geologi. Andersen og 
Vabl: Klima og plantebælter. Andersen og Vabl: Erhvervs
geografi (4- kap. VIII, afsnit 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10).

Til realeksamen opgives:
Dansk. En glad gut. Den polit, kandestøber. Hansen og Hel

toft V, s. 9—13, 75—77, 78—79, 118—42, 148—60, 169—71, 180— 
84, 212—22, 248—60, 285—93.

Engelsk. Friis-Hansen og Nielsen: Eng. f. realkl., 2. opl., nr. 
1—6, 13, 17.

Tysk. Kaper og Nielsen: Deutsch f. die reif. Jugend, s. 1—323, 
7—1222, 3320_4Q25, 42—4228, 57io_57S3, 5 8—70”, 90™—99”, 
10423—11225, 12528—130™, 162—67™.

Fransk. Blinkenberg og Svanholt, 4. udg., s. 54—79, 84—927, 
96—101.

Regning og matematik. Andersen og Damg. Sørensen: Regn, 
og aritmetik f. realklassen.

Fysik. Eriksen: Fysik f. realkl. II, indtil joner og elektroner 
(undt. indl. forsøg til induktionsstrømme, og forklaring på tele
foninduktion). Kobberø: Varmelære (undt. afsnit om luftarters 
fortætning).

Geometri. Efter manuskript: Ligedannethed og trigonometri. 
Begge dele på grundlag af koordinatsystemet.
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Historie. Clausen og Gabrielsen: Danmarkshist., 1804—1946, 
s. 37—41, 44—56, 59—85, 89—102, 107—14. Kretzschmers sam
fundslære, kap. 1—15, 20—23, 40—47.

Geografi. Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi (4. udg.).
Naturhistorie. Jørgensen og Andersen: Biologi.

Til me.llemskoleeksamen opgives:
Dansk. Genboerne, Edbrødre (4- kap. X). Hansen og Heltoft IV.
a. S. 13—16, 100—26, 230—31, 254—63, 266—313.
b. S. 13—19, 23—26, 85—86, 86—94, 100—28, 196—211, 230— 

35, 236—46, 254—63.
Svensk. Houken og Sørensen, a. S. 1—2, 37—38, 43—48, 74—85, 

92—94.
b. S. 41, 43—48, 74—85, 86—90.
Engelsk. Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk IV, 3. oplag, 
(a + b) nr. 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28—31.
Tg sk. Wiggers Smith HI, 3. oplag.
a. nr. 2, 6—9, 13, 14, 17—19, 22, 23, 32, 39, 41, 42.
b. nr. 2, 6—9, 13, 14, 17—19, 23, 29, 32, 35, 39, 41.
Historie, (a + b). Madsen IV, s. 1—70, 85—110.
Geografi, (a + b). Christensen II: Antarktis, Sydamerika, 

Danmark, Island, Norge, Sverrig, Finland.
Naturhistorie, a. Balslev og Simonsen IV. Stockmarr og Bø- 

ving-Petersen II, s. 45—49, 63—ud.
b. Balslev og Simonsen IV. Stockmarr II, s. 49—110.
Fysik, a. Eriksen II, s. 41—52, 55—90. Bing: Uorg. kemi, 

s. 31—41, 45—50.
b. Eriksen II fra Mek. fysik III til benzinmotor. Bing, fra Sten 

og jordarter—ud.
Matematik. C. C. Andersen IV. Frederiksen: Geometri, fra ind

skreven firkant—ud.
Latin. Hastrup og Holt, 2. udg., s. 21—38.
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VI. Kostskolen.
Kostelevernes antal er 65. Heraf bor 25 — hvoriblandt som 

regel alle af III. g -— på gymnasiebygningen, resten på hoved
bygningen. Den almindelige skoledag er inddelt således: 
kl. 7.00 vækkes der 
» 7.30—- 7.40 morgenmad 
» 7.40— 8.25 sengene redes. Frivillig læsetid 
» 8.25 skoletiden begynder 
» 8.30— 8.35 morgensang 
» 8.37—10.25 de 2 første skoletimer 
» 10.25—10.50 frokost 
» 10.50—14.30 de 4 sidste skoletimer 
» 14.45—15.05 middag 
» 15.05—17.00 fritid 
» 17.00—18.50 1. læsetid 
» 19.00—19.15 aftensmad 
» 19.30—20.30 2. læsetid 
» 20.30—21.45 fritid 
» 21.45—22.00 sengetid 
» 22.00 (om lørdagen 22.30) slukkes alle lys på hovedbygningen 
» 22.30 slukkes alle lys på gymnasiebygningen.

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

Lektielæsningen foregår dels i klasseværelserne, dels på ele
vernes egne værelser. Ro og orden såvel i arbejdstiden som 
i fritiden overvåges af de på kostskolen boende lærere, for 
tiden: adjunkterne Sigurd Christensen, H.B. Graversen, G. Gy
ring og kst. adj. H. Emmertsen. Alle måltider indtages i skolens 
spisesal i fællesskab med kostskolelærerne og husmoderen.

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

Uden vederlag undervises alle kosteleverne i musik (violin, 
piano) i et antal af ca. 10. I vinterhalvåret har kosteleverne 
adgang til danseundervisning på skolen mod en betaling af 
25 kr. for sæsonen. Undervisningen ledes af eks. danselærerinde, 
fru Paul Hansen.
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Hver af de ovenfor nævnte kostskolelærere er præceptor for 
et vist antal kostelever. Præceptoren fører regnskabet for de 
kostelever, han har under sig, modtager penge fra hjemmet til 
dækning af nødvendige udgifter, bl. a. til skolerekvisitter og an
dre fornødenheder, udbetaler ugepenge og rejsepenge og hjem
sender regnskabet 4 gange årligt. Han er i det hele taget kost
elevens nærmeste foresatte og brevveksler med hjemmet om hans 
forhold, hvis det gøres fornødent.

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

Alle kostelever skal efter hver ferie medbringe 75 kr. til løben
de udgifter. Desuden medbringes følgende: En seng med madras
ser, skråpude, hovedpude, tæpper eller dyne (ikke underdyne!), 
et sengetæppe, sengeforligger, 3 par lagener, 3 pudebetræk, 6 
håndklæder, 4 skjorter, 2 sæt nattøj, 3 sæt undertøj, 5 par strøm
per, 12 lommetørklæder, et par hjemmesko med hæle samt en 
pose til snavset tøj; endvidere: 2 servietter og 2 servietmapper, 
forsynet med navn. Alle de her nævnte sager såvel som alt hen
hørende til det personlige udstyr skal ved ankomsten være tyde
ligt mærket med fuldt navn, — hvor det er muligt — med 
påsyet navn. Skolens vaskeri besørger vederlagsfrit vask, stryg
ning og eftersyn af sengelinned og håndklæder, hvorimod alt 
personligt linned må vaskes og repareres ved hjemmets foranstalt
ning.

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

En del af de bøger, der skal bruges i gymnasiet, vil kunne 
købes antikvarisk hos boghandlerne i Rungsted og Hørsholm.
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VII. Optagelse af nye elever.
1. Skolesøgende elever.

Anmeldelse af drenge og piger, der søger optagelse som skole
søgende elever i det kommende skoleår, sker ved skriftlig hen
vendelse til rektor inden 1. maj. Anmeldelsen må indeholde op
lysninger om, i hvilken klasse eleven søger optagelse, samt om 
forsørgerens navn og bopæl. Samtidig med anmeldelsen skal 
følgende papirer tilsendes rektor:

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

fra den skole, eleven sidst har besøgt.
4. Lægeattest for, at eleven »ikke lider af nogen smitsom 

sygdom eller andet legemligt onde, som kan virke skade
ligt på de andre elever«.

Skolen tilråder indtrængende, at også vaccination mod 
difteri foretages.

Tidspunktet for optagelsesprøvens afholdelse vil senere blive 
meddelt de pågældende.

2. Kostskoleelever (alumner).
Plads på kostafdelingen kan i almindelighed kun opnås ved 

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

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

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

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

4. Fordringerne ved optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse.
1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende 

og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal 
han (hun) prøves i oplæsning af et stykke ulæst, fortællende 
prosa, som efter indhold og sprogform må antages at ligge 
indenfor hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og vise nogen
lunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet af 
eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad han har læst, 
og vise, at han forstår det. Han må kunne udenad nogle enkelte, 
væsentlig fortællende digte og være i stand til at gøre rede 
for deres indhold samt i det hele vise, at han har forstået 
dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal eksamina
tor tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde hoved
leddene i en sætning og kender de vigtigste ordklasser og deres 
bøjning.

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

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

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

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

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

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

8. Naturhistorie. Han skal gennem iagttagelsesnndervisning 
have vundet kendskab til en del, dog ikke ret mange, hoved
typer af dyre- og planteverdenen, særlig til vore egne husdyr 
og vore vigtigste nytteplanter.
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VIII. Skoleafgift og opholdsafgift.
Ministeriet har fastsat følgende skoleafgiftssatser for under

visningen i samtlige statsskoler:
Afgiftspligtig indtægt: Skoleafgift

I gymnasiet og I mellemskole-
realklassen klasserne

for hver elev for hver elev
månedlig: månedlig:

Kr. Kr.
6050— 7000 inkl................... 3.75 2.50
7050— 8000 » ........ ........ 5.00 3.75
8050— 9000 » ........ ........ 6.25 5.00
9050—10000 » ........ ........ 7.50 6.25

10050—11000 » ........ ........ 8.75 7.50
11050—12000 » ........ ........ 10.00 8.75
12050—13000 » ........ ........ 11.25 10.00
13050—14000 » ........ ........ 12.50 11.25
14050—15000 » ........ ........ 13.75 12.50
15050—16000 » ........ ........ 15.00 13.75
16050—17000 » ........ ........ 16.25 15.00
17050—18000 » ........ ........ 17.50 16.25
18050—19000 » ........ ........ 18.75 17.50
19050—20000 » ........ ........ 20.00 18.75
20050—21000 » ........ ........ 21.25 20.00
21050—22000 » ........ ........ 22.50 21.25
22050—23000 » ........ ........ 23.75 22.50
23050 og derover ....... ........ 25.00 24.00

Har en forsørger flere end 1 barn, som er under 15 år, eller 
som er over denne alder og nyder undervisning i en af de of
fentlige højere almenskoler, nedsættes skatteindtægten med 1500 
kr. for hvert barn udover det første; dog kan ingen skatteind
tægt over 7000 kr. bringes ned under 6050 kr.

Med hensyn til opholdsafgiften (kun for kostelever) svares 
denne uafhængigt af skoleafgiften, og det bemærkes, at den 
såvel som skoleafgiften beregnes på grundlag af den skatte
indtægt, hvortil forsørgeren er ansat til beregning af indkomst
skat til staten for det skatteår, i hvilket det pågældende af
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giftsår begynder. Har en forsørger flere end 1 barn, som ved 
afgiftsårets begyndelse er under 15 år, eller som er over denne 
alder og er kostelev på en af statens kostskoler i Birkerød, 
Rungsted eller Sorø, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. 
for hvert barn udover det første; dog kan ingen skatteindtægt 
over 4000 kr. nedsættes under 3050 kr.

Opholdsafgiftens beregning sker efter følgende skala:

(Om eventuel nedsat opholdsafgift eller bortfald af den, se 
ovenfor).

Skatteindtægt 
indtil 4000 kr. inkl  

4050— 5000 » » . . . .

årlig opholdsafgift
............. 300 kr.
................. 375 »

5050— 6000 » » .... ............. 450 »
6050— 7000 » » .... .............. 525 »
7050— 8000 » » .... ............. 600 »
8050— 9000 » » .... ............. 675 »
9050—10000 » » .... ............. 750 »

10050—11000 » » .... ............. 825 »
11050—12000 » » .... ............. 900
12050—13000 » » .... ............. 1000
13050—14000 » » .... .............. 1100 »
14050—15000 » » .... ............. 1225 »
15050—16000 » » .... ............. 1350 »

over 16000 » » .... ............. 1500 »

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

Med hensyn til skoleafgiftens og opholdsafgiftens beregning 
foretages den i henhold til de hos skatterådene indhentede op
lysninger af skolens afgiftsråd, der består af rektor og skolens 
regnskabsfører samt for tiden hr. sparekassebestyrer Louis Niel
sen, Hørsholm; sidstnævnte er af skolenævnet indvalgt som 
forældrerepræsentant.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgiften beregnes 



29

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

Skolen har girokonto 26.516.

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

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

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

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

Alumne-friplads for året 1950—51 tildeltes følgende elever:
Halv friplads: Orla Fisker, Leo Jensen, Vagn Kiilerich, Carl 

Carlsen, Henrik Christoffersen, Jørgen Dan-Weibel, Thorkild 
Lange, Anders Nordentoft, Hans Erik Olesen, Egon Schmidt, 
Knud Harald Thorup, Erik Thrane, Knud-Erik Ziirsen (III); 
Bjarne Nielsen, Bent Pedersen, Johannes Jeppesen, Niels Laur
sen, Jens Ricken (II).

Statens stipendier tildeltes følgende:
a. Til livsophold (boghjælp o. lign.): Orla Fisker, Vagn Aage 

Kiilerich, Carl Carlsen, Knud Harald Thorup (III); Bjarne Niel
sen, Bent Pedersen, Johannes Jeppesen, Niels Laursen, Jens 
Ricken, Niels Storgaard (II), 75 kr. til hver.

b. Til oplæg: Leo Jensen, Bent Larsen, Knud-Erik Ziirsen (III), 
150 kr. til hver.

Flids- og opmuntringspræmier (boggaver) blev ved transloka
tionen 1950 overrakt følgende elever: Susanne Kemp, Vagn 
Kiilerich (II s); Olaf Myhre Jensen, Henrik Christoffersen 
(lim); Bent Pedersen, Bjarne Nielsen (Is); Jens Ricken (Im); 
Birgit Rasmussen, Bente Holmslykke-Hansen (4. m); Palle Han
sen, Inger Margrethe Godvin (3 a); Jens Tingleff Larsen (3 b); 
Inger Griesé (2 b); Hanne Damgaard (2 a); Anne Marie Nissen, 
Hanne Andersen (1 a); Stig Rohrsted, Birthe Nielsen (Ib).

Rungsted Statsskoles studielegat har i året 1950—51 uddelt 
studiehjælp til følgende studenter fra skolen: Bent Christensen, 
Ingemann Christensen, H. J. Heyn, Tage Jylling, B. Lynge Peder
sen (1949). Enevold Birk, Bent Elleby, Fl. Biehl Hansen, Hal- 
lundbæk Kristensen, Arne Rosengreen, Ib Maigaard Sørensen 
(1950) — ialt 4800 kr.

Af Thorkild Rubys Mindefond tildeltes ved translokationen 
1950 efter skolerådets beslutning student Uffe Holm 150 kr.
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Af »Hella og Anna Brennings Mindelegat« tildeltes efter rek
tors indstilling eleverne Henrik Christoffersen og Thorkild Lange 
(III m) hver 537 kr.

Alliance Frangaise’ s bogpræmie til den elev, der har udvist 
størst flid og dygtighed i fransk, tildeltes (i december 1950) 
Thorkild Lange (III m).

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

marts 1929 og har efter en den 17. juni 1941 vedtaget ændring 
følgende ordlyd:

»Legatet kan søges af såvel mandlige som kvindelige studen
ter, der er udgåede fra Rungsted Statsskole, viser flid og gode 
anlæg, og hvis opførsel og vandel er upåklagelig. Understøttelsen 
gives hovedsagelig til studiehjælp, som regel indenfor de første 
2—3 studieår, og den tildeles kun for et år ad gangen. Legat
portionerne skal så vidt muligt være så store, at de betyder eri 
væsentlig økonomisk hjælp.

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen består for tiden af fabrikant O. Stelling, Køben
havn, sekretær, cand. polit. Sv. Godvin, Hørsholm, overretssag
fører Kemp, Rungsted, apoteker Benzon, Vedbæk, lektor Jørgen
sen (sekretær og kasserer) samt rektor Boisen (formand).
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Revisor er bankkasserer Gottlieb, Rungsted.
For studieåret 1950—51 er fordelt 4800 kr. i studielijælp.

Om fordelingen henvises til kap. IX.

Regnskabsoversigt 1. juli 1949—30. juni 1950.
Kassebeholdning l.juli 1949 ...................... 32,24
Rank- og girobeholdning l.juli 1949 ...... 15.884,65
Årsbidrag ...................................................... 3.510,00
Lån tilbagebetalt (fra 10 gamle elever) ... 2.780,00
Renter ........................................................... 1.154,99
Udbetalte legater ......................................... 4.200,00
Købt obligationer ........................................ 6.965,44
Porto, tryksager, diverse............................. 115,10
Bank- og girobeholdning 30. juni 1950 .... 12.048,65
Kassebeholdning 30. juni 1950 .................. 32,69

23.361,88 23.361,88

Fortegnelse over aktiver pr. 30. juni 1950: 
4V2 % Vest-Sdj. Kreditf.obl. 8. S............. pål. værdi 4.000,00
4% % Jydsk Landkreditf.obl. 8. S............. pål. værdi 4.000,00
4% % do. 9. S................ pål. værdi 4.000,00
4% % Østift. Kreditf.obl. 15. S............. pål. værdi 4.000,00
4 % do. 16. S.............. pål. værdi 4.000,00
Aktie i Østjyske Bryggerier .......................................... 100,00
Konto 66145 .................................................................... 7.943,13
Konto 28 .................................................................... 1.260,60
Girokonto ......................................................................... 2.844,92
Kassebeholdning ............................................................. 32,69

32.181,34
Rungsted, den 15. august 1950.

P. O. Boisen. Jørg. Jørgensen. Frithiof Kemp. Sv. Godvin. 
O. Stelling Niels Benzon.

Ovenstående regnskab har jeg revideret og fundet rigtigt. 
Fondsbeholdningens tilstedeværelse samt indestående i Land
mandsbanken og på postgiro er konstateret, ligesom den kon
tante kassebeholdning er forevist mig.

Rungsted Kyst, den 21. september 1950.
Knud Gottlieb.
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XI. Bibliotek og Samlinger.
Skolebiblioteket.

Udlånet forestås af bibliotekaren, lektor Schjærff. Bogudvalget 
består foruden af denne af rektor samt adjunkterne Overgaard 
og Nordby Petersen.

Biblioteket er i årets løb forøget med 103 bind, hvoraf 23 bind 
er gaver: 2 bind fra undervisningsministeriet, 1 bind fra Århus 
universitet, 3 bind fra Danmarks geol. undersøgelse, 1 bind fra 
Foreningen til Søfartens Fremme, 2 bind fra gymnasieskolernes 
lærerforening, 1 bind fra Søofficersskolen og 13 bind (skole
bøger) fra forskellige forlag. En lang række af skolens tids
skrifter er blevet indbundet.
Elevbiblioteket.

Som udlånsmedhjælpere har Bent Jørgensen og Bjarne Niel
sen bistået. Biblioteket er i indeværende år forøget med 28 bind. 
Af lånerne, der væsentlig omfatter 1.—3. ml., er blevet lånt 13— 
1400 bind.

Gaver til Skolen.
I anledning af 50 års jubilæet den 5. september modtog skolen 

fra Hørsholm sogneråd, apoteker Nils Benzon, bogtrykker H. 
Pedersen og murermester Leif Olsen smukke pengegaver til 
studielegatet og »Thorkild Rubys Mindefond«.

»Rungsted-Samfundet« og lærerkollegiet skænkede et stort 
beløb til skolens »teaterfond« og til et senere indkøb af en 
kunstgenstand.

Fru rektor Skovgaard-Petersen forærede arkivet et album 
med en mængde fotografier fra ældre dages liv på skolen.

Hanne Gregersen (student 1949) forærede skolen en del 
smukke kunstplakater til ophængning i frokoststuen.

En indsamling blandt alle skolens elever skaffede efter disses 
egen bestemmelse midler til indkøb af en værdifuld samling 
grammofonoptagelser af forskellige musikværker.

Fra frøken Margrethe Loerges modtog skolen en interessant 
samling af skrifter fra besættelsestiden. Frøkenens gave var led
saget af en smuk og meget personligt formet adresse.
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Desuden har skolens samlinger i årets løb modtaget følgende 
gaver:

Knud Lüttichau (Im): Forskellige mineraler.
Lise Koch (3 a): Et historisk vægkort.
Vagn Olsen (la): En grønlænderdukke.
Skolen bringer alle giverne en hjertelig tak.

XII. Skolenævn.
1. Indvalgt af forældrekredsen:

Fru Emma Svendsen, Vedbæk. (Suppleant: Fru direktør Kra
rup, Vedbæk).

Hr. rutebilejer Henry Hansen, Humlebæk. (Suppleant: Hr. 
fabrikant E. Hoff-Hansen, Espergærde).

Hr. afdelingsbestyrer Louis Nielsen, Hørsholm. (Suppleant: 
Hr. skovrider Gram, Hørsholm).

Fru Lise Weel, Rungsted. (Suppleant: Hr. tandlæge Nicolai- 
sen, Rungsted).

2. Indvalgt af skolerådet:
Hr. adjunkt E. Simonsen.
Hr. adjunkt N. H. Kelstrup.

Det årlige forældremøde fandt sted i skolens gymnastiksal 
torsdag den 24. marts kl. 20 og var besøgt af ca. 175 elevforældre.

Skolepsykolog, magister Henning Meyer talte om emnet: »Op
førselsvanskeligheder i de første overgangsår«, hvorefter der blev 
givet lejlighed til spørgsmål i tilknytning til foredraget.

Resten af aftenen tilbragtes med samtaler mellem forældre og 
lærere.

XIII. Ordensregler og særlige meddelelser.
Ordensregler.

1. Eleverne samles om morgenen på legepladsen tidligst et 
kvarter, før der bliver ringet op, og senest 5 minutter før 
skoletidens begyndelse.
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2. Enhver, der ønsker at cykle til skolen, må henvende sig 
til skolens inspektor om plads til cyklen. Kun elever med 
længere skolevej kan vente at få cykleplads. Skolen kan 
ikke påtage sig ansvaret for, at cykler forbyttes eller bort
kommer på skolen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvis hjemmet ønsker det, kan en elev i skoleårets løb træde 
tilbage fra deltagelse i et valgfrit fag — dog ikke efter 20. 
februar.
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Oprykning i gymnasiet.
De tidligere gældende minimumskvotienter ved mellemskole

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

Ulykkesforsikring.
Den siden forældremødet 1938 tegnede »kollektive ulykkes

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

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

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

Til R. G.-avisen kan indsendes skriftlige indlæg af alle 
medlemmer. De er gerne af humoristisk og satirisk art.
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2. Foredrag, musikunderholdning, skuespil, oplæsning eller 
film.

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

R. G.’s årsprogram 1950—51 har været:

1. halvår:

4/9 : Generalforsamling med valg af bestyrelse.
7/10: Indledningsfest.

27/10: »Kunsten at tænke«. Foredrag af chefsekretær Erik Ger
ner Larson.

3/11: Kaptajnløjtnant Klausen-Kås: »Forsvarsproblemer«. 
17/11: Filmsforevisning af: American Information Service«. 
24/11: Diskussionsaften: »Aktuelle skoleproblemer«. Indleder:

Egon Schmidt, III m.
1/12: Musikaften med Erling Helmer Petersen.
8/12: Oplæsning ved cand. mag. H. Emmertsen.

16/12: Julefest.

2. halvår:

12/1 : Professor Steen Eiler Rasmussen: »The Peckham Experi
ment«.

26/1 : Oplæsning ved lektor P. Schjærff.
2/2 : »Hvornår slutter enevælden?« ved arkitekt Poul Hen

ningsen.
9/2 : »Moderne dansk lyrik«. Foredrag af Erik Knudsen.

16/2 : »Den levende jazz«. Foredrag med demonstrationer ved 
Harald Grut.

23/2 : »Glimt af tiden før og under første verdenskrig«. Fore
drag af fru Ebba Boisen.

16/3 : Afslutningsfest.

Orla Fisker. Henrik Christoffersen.

Henning Holde.
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XIV. Af skolens dagbog.
1950.

20/8: Ved et atletikstævne i Roskilde bliver Hans Brodal Ras
mussen (III s) sjællandsmester i 100 m løb.

30/8: 4. m. a er under ledelse af adjunkt Kjeltoft på ekskur
sion til Tokkekøb Hegn.

5/9: Skolens 50-års jubilæum fejres ved en formiddagshøjtide- 
lighed i gymnastiksalen i overværelse af undervisningsminister 
Jul. Bomholt, departementschef Paludan-Müller, undervisnings
inspektør, dr. Højberg Christensen med frue, kontorchef Gimsing 
og andre repræsentanter fra undervisningsministeriet. Desuden 
deltager fru rektor Skovgaard-Petersen, sognerådsformand, farve- 
mester Esbensen, næstformanden i skolekommissionen i Hørs
holm, fru fhv. minister Federspiel, rektor Arentoft, Birkerød 
Statsskole, lærerkollegiet med fruer m. fl. og eleverne i III, II og 
I g samt realklassen og 4. m.

Efter højtideligheden er der frokost i spisesalen for indbudte 
gæster, lærerkollegiet med fruer og kosteleverne i III g — ialt 
100 deltagere.

Om aftenen er der chokolade, dans og underholdning for 500 
nuværende og tidligere elever.

8/9—14/9: Er II g m. under ledelse af lektor Jørgensen og 
adjunkt Kjeltoft på ekskursion til Bornholm.

13/9. Under 13. september ansattes Ragnar Willy Hartmann 
Ditlevsen som pedelaspirant ved skolen fra den 15. september 
at regne.

17/9: Et pigehold fra III, II og I g og et hold fra 4. og 3. m 
deltager i et langboldstævne i Hillerød for nordsjællandske gym
nasieskoler.

19/9: Ca. 60 af gymnasiets elever overværer et fransk lærer
orkesters koncert i Odd-Fellowpalæet.

21/9:Under ledelse af lektor Damgaard deltager 22 gymnasie
elever i et idræts-regionsstævne i Helsingør for 5 nordsjælland
ske gymnasieskoler. Rungsted Statsskole bliver nr. 3.

29/9: Rektor ved Eidsvold Landsgymnasium Edvard Brakstad 
og frue er skolens gæster og overværer undervisningen i forskel
lige klasser. Rektor Brakstad er på studierejse i Danmark med 
stipendium fra »Dansk-Norsk Samarbejde«s fond.



40

3/10: Under ledelse af adjunkt Kelstrup er Ils på besøg på 
jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm.

4/10: Under ledelse af adjunkt Kjeltoft er realklassen på 
ekskursion til Stadsevang og Furesøen.

8/10: Fodboldkamp på skolens bane mellem »gamle drenge« 
og fodboldholdet. Rungsted vinder med 5—3.

10/10: Skolens linnedjomfru, frøken Ida Hiul, som blev ansat 
på den daværende »Rungsted Kostskole« den 10. oktober 1910, 
og som med undtagelse af en periode på ca. 1% år har været 
knyttet til skolen i de mange år, fejres ved morgenbordet på 
kostskolen og senere ved en lille sammenkomst på biblioteket 
med skolens lærere, der overrækker frøken Hiul en gave.

24/10: »F. N.«-dagen højtideligholdes ved flagning. Ved mor
gensangen redegør lektor Schjærff for »F. N.«’s arbejde og 
formål.

27/10: Under ledelse af adjunkt Kelstrup er Ils på ekskur
sion i Nordsjælland.

29/10: Fodboldkamp (»Kostskolernes Pokalturnering - Birke
rød Turneringen«) på Hørsholm stadion mellem Sorø Akademi 
og Rungsted Statsskole. Rungsted vinder med 10—0.

31/10: Foredrag (»50 år på søen«) af kaptajn Røder (»Dansk 
Skibsadoption«) i sangsalen for 1.—3. m.

Under ledelse af cand. mag. Emmertsen er eleverne i III g i 
Det kgl. Teater, hvor de overværer opførelsen af Moliéres skue
spil »Den Gerrige«.

1/11: Rektor uddeler ved morgensangen skoleidrætsmærket 
i guld m. emaille til: Eric Hoff-Hansen (r); i guld til: Hans 
Bach og Jesper Glahn (r); i sølv m. emaille til: Bent Greisen, 
Regin Jespersen, Gunnar Larsen og Preben Olsen (r); i bronze 
til: Mogens Larsen, Jørgen Melchior, Jørgen Nielsen, Peter Wi- 
brand (2. m) og Sven Bugge (l.m).

Om aftenen har lokalafdelingen af foreningen »Norden« og 
Rungsted Statsskole arrangeret en filmsaften i gymnastiksalen. 
Hr. pressefotograf Bjarnason viser sin store farvefilm »Island 
i Sommersol« for foreningens medlemmer og skolens lærere og 
elever.

5/11: Pokalkamp (»Kostskolernes Pokalturnering - Birkerød- 
Turneringen«) i Birkerød. Birkerød Statsskole vinder med 4—1.

10/11: Mortensaften fejres som sædvanligt på Kostskolen med 
underholdning af forskellig art.
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Mrs. og Mr. Yates fra den amerikanske ambassade er skolens 
gæster. Mr. Yates glæder deltagerne med en oplæsning af en 
historie af Mark Twain.

14/11: Under ledelse af adjunkt Kelstrup er 1 m på besøg på 
Mineralogisk Musæum.

22/11: Rektor uddeler ved morgensangen fodboldmærket 1950 
til følgende elever: Per Conrad Erck (Ills), Carl Jørgen Carl
sen (III m), Henning Grove, Bent Kierkegaard, Kurt Erland 
Nielsen (II m), Bjarne Nielsen (Ils), Finn Danielsen og Leo 
Toft Larsen (I m).

23/11: Rektor uddeler ved morgensangen skoleidrætsmærket 
i guld til: Ruth Møller og Else Røgind (Ills), Lise Broen Chri
stensen, Margit Dirach, Anni Jensen, Kirsten Klose og Birgit 
Rasmussen (Is), Lotte Albeck og Bodil Jensen (r); i sølv til: 
Birgit Larsen og Vibeke Thrane (3 a), Jytte Bach, Bonnie Chri
stensen, Inga Griesé, Bente Hintze, Lisbet Jönsson, Jytte Larsen, 
Eilsabeth Møller og Regitze Rosenørn (3 b).

1/12: Under ledelse af lektor Jørgensen er eleverne i 3 a på 
besøg på Nationalmusæet og i »Forum«.

3/12: Under ledelse af rektor er eleverne i 3 a på besøg i 
»Radiohuset«.

15/12: Afskedsaften på kostskolen for skolens linnedjomfru, 
frøken Ida Hiul. I sammenkomsten deltager lærerkollegiet med 
fruer, »Rungsted-Samfundet«s formand, civilingeniør Lerche, og 
»de gamle drenge« var repræsenteret af Irsf. Buchwald, ingeniør 
Dahl, civilingeniør Jørgensen og stud. mag. Korsgaard.

22/12: Juleafslutning i sangsalen ved pastor Juul Petersen.

1951.
17/1: Under ledelse af adjunkt Kjeltoft er 4 a på besøg på 

Usserød bryggeri.
30/1: Forfatteren og billedhuggeren, grev Eigil Knuth holder 

foredrag (»2 år i Pearyland«) med lysbilleder for lærerkollegiet, 
en del særlig indbudte gæster, gymnasiet, realklassen og 4. m.

13/1: M. Chateau, professeur å ITnstitut Franpais, holder 
foredrag om Paris for eleverne i gymnasiet.

18/2: Under ledelse af frøken Nissen overværer 3 b opførel
sen af »En Spurv i Tranedans« på Folketeatret i København.
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20/2: Under ledelse af lektor Damgaard og adjunkt Ramer 
overværede I m + s skolescenens forestilling (John Patrick: 
»Seks Kammerater«) på Det ny Teater i København.

21/2: Redaktør Hans Riitting spiller marionetkomedie i sang
salen for 1.—3. m.

4/3: Under ledelse af frøken Nissen overværer 1 a opførelsen 
af »En Spurv i Tranedans« på Folketeatret i København.

7/3: Et hold på 12 elever deltager på Efterslægtselskabets 
Skole i København i en gymnastikkonkurrence mellem denne 
skole, GI. Hellerup Gymnasium og Rungsted Statsskole. Rungsted 
Statsskole placerer sig som nr. 2.

10/3 og 11/3 opføres årets skolekomedie (Kjeld Abeils skue
spil Melodien der blev væk«) med adjunkt Kamer som instruk
tør. — Efter komedien er der sammenkomst i sangsalen for alle 
de medvirkende. Medlemmer af »Rungsted-Samfundet«s be
styrelse med formanden, civilingeniør Lerche i spidsen er sko
lens gæster ved denne lejlighed.

15/3: Under ledelse af lektor Jørgensen er II m på besøg i 
Rigsdagen og på Nationalmusæet.

29/3: Det årlige forældremøde afholdes i gymnastiksalen (se 
nærmere side 34).

31/3: Under ledelse af cand. mag. Ørnsholt er III g på besøg 
på Rockefeller-Instituttet i København.

I første halvdel af april måned får eleverne i mellemskolen 
og realklassen undervisning i færdselslære af hr. overbetjent 
Larsen, Hørsholm.

6/4: Konkurrence i enkeltmandsgymnastik mellem Østre Ror- 
gerdydskole og Rungsted Statsskole. Rungsted Statsskole vinder 
med 2 points.

9/4: Ved morgensangen fremhæver rektor dagens betydning.
10/4: Under ledelse af frøken Nissen er 2 a på besøg på Na

tionalmusæet og Københavns Hovedbrandstation.
14/4 afholdes et forårsbal for hele skolen. Flere gamle elever 

deltager.
18/4 afholdes den årlige skolekoncert under ledelse af adjunkt 

Wendelboe Jensen.
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Koncertens program:
1. Sang af mellemskolen.

Knud Jeppesen: Det er så lifligt hvile. — Stuckenberg. 
2-stem. kanon. Francesco Durante (1684—1755): Osanna. 
3-stem. H. Rung: Modermålet. — Grundtvig. 3-stem. Carl 
Nielsen: Den danske sang. — Kai Hoffmann. 3-stem. ved 
C. W. J.

2. Klaversolo.
Massenet: Elegie. Chr. Kampmann, 1 ml.

3. Mandskor. I, II og III m. n.
Carl Nielsen: Du danske mand. 3-stem. ved C. W. J. Bell
man: Fredmans epistel nr. 27 »Gubben är gammal«. 
4-stem. Bellman: Fredmans sång nr. 41 »Joachim uti 
Babylon«. 4-stem.

4. Klaversolo.
Beethoven: 1ste sats af sonate op. 2 nr. 1 i f-moll. Carl 
Jørgen Carlsen, III m.

5. Blandet kor.
Dansk folkevise: Pigens sang. 4-stem. E. Horneman: På 
dampskibet. — h-e. 4-stem. Dansk folkevise: Mads Doss. — 
St. St. Blicher. 4-stem.

6. Klaversolo.
Beethoven: 1ste sats af sonate op. nr. 3 i C-dur. Mogens 
Helmer Petersen, II spr.

7. Blandet kor med orkester.
Kuhlau: Marsch af op. »Lulu«. 4-stem. Mozart: Ave verum 
corpus. 4-stem. Schubert: Tantum ergo. 4-stem.
Cai Wendelboe Jensen: Indledning af kantate til Rungsted 
Statsskoles 50-års jubilæum. 4-stem.

23/4: Under ledelse af adjunkterne Kjeltoft og Ramer over
værer realklassen opførelsen af Shaiv’s skuespil »Candida« på 
Det ny Teater i København.

29/4: Den »lille pokalkamp« mellem Sorø Akademi og Rung
sted Statsskole finder sted i Sorø. Sorø Akademi vinder med 
4—1.

3/5—6/5: 44 elever deltager i det store gymnastikstævne i 
Åbenrå. Adjunkt Kelstrup er rejseleder; boldspillet ledes af 
lektor Damgaard og gymnastikken af adjunkt, fru A. Ramer og 
adjunkt Gyring.



5/5: Ved morgensangen fremhæver rektor dagens betydning 
og læser et digt »5. maj i Danmarks mindelund« af C. F. Reck.

Skolen har fri efter 3. time.
11/5: Under ledelse af adjunkt Kelstrup er Im på ekskursion 

i Nordsjælland.

XV. Skoleårets afslutning.
Skemaet for de mundtlige afgangseksaminer og årsprøver vil 

senere blive meddelt eleverne.
Translokationen finder sted fredag den 22. juni kl. 10 i gym

nastiksalen, hvorefter sommerferien tager sin begyndelse.
Skriftlig optagelsesprøve for nye elever finder sted fredag den 

1. juni, mundtlig prøve mandag den 4. juni, begge dage kl. 9—3.
Nærmere meddelelse om disse prøver vil af skolen blive sendt 

lil de anmeldte aspiranters forældre.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 11. Kost

eleverne skal møde den foregående dag, den 12. august, mellem 
kl. 16—18 om eftermiddagen.

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

Rungsted Statsskole, i maj 1951.

P. O. Boisen.
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