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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1965



Glad og ubevidst du kom i verden ind, 
med naturens egen tone i dit sind. 
Aldrig skinner sol som barnets sol igen. 
Lys dit hele liv du får fra den.

Johannes V. Jensen.



SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her har vi leget i vekslende vejr 
og drukket aj kundskabens kilde, 
faldt os til tider en lektie lidt svær, 
det hjalp, når kun ærligt vi ville. 
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Muntert vi hilser hver morgen med sang, 
med smil går vi dagen i møde, 
lytter til ekko af tidernes gang 
og lærer af slægter, som døde.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Drømme vi drømte, mens dagene svandt, 
og gavmildt blev gaverne givet, 
frihed og ansvar var løsnet, der bandt, 
vor skole blev skole for livet.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Gunnar Jørgensen.



»Skoleliv er menneskeliv.........«
H. C. Frederiksen.

Når forældre melder deres børn ind i en privatskole kan årsagerne 
være af højst forskellig art — men givet er det, at hver enkelt mor 
og far nærer det stille håb, at deres dreng eller pige netop her vil 
finde et voksested, hvor de, foruden at tilegne sig skolekundskaber, 
også kan udvikle sig harmonisk og opleve nogle år, som de engang 
vil kunne se tilbage på som gode og lykkelige.

At give børnene og de unge glade og trygge kår kan tit være van
skeligt i en eksamensskole, hvor der stilles krav, som en del af ele
verne — evne- og karaktermæssigt — har svært ved at honorere. Det 
må da være skolens opgave gennem et venligt og personligt forhold 
mellem lærer og elev at forene kundskabsmeddelelse med menneske
lig udvikling, så eleverne kan gå ud i livet med almene kundskaber 
og med en naturlig selvtillid i behold — parat til at tage fat på de 
opgaver, der venter, og med lyst og mod til videre dygtiggørelse.

Sagt i korthed er skolens mål: at skabe trygge og harmoniske 
voksekår for hver enkelt elev.
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SKOLEN

Den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole, der grund
lagdes 1936 af Gunnar Jørgensen, er en statsanerkendt privat real
skole. Skolen omfatter hovedskole med 8. og 9. klasse samt realafde
ling.

Skolen har udelt hovedskole fra 1. til 7. klasse. Efter 7. kl. kan 
undervisningen fortsættes enten i den 3-årige realafdeling, der af
sluttes med realeksamen, eller i 8.-9. kl. Ved slutningen af 9. klasse 
aflægges den statskontrollerede prøve.

Undervisningen på begge linierne tilrettelægges som et sammen
hængende skoleforløb, men der er dog overgangsmuligheder mellem 
de to linier ved slutningen af 8. skoleår.

Optagelse i gymnasium kan søges efter 2. og 3. realklasse.
Skolen modtog eksamensret 1943.

BESTYRELSE: Konsulent Paul Christiansen (formand) 
Fru Vibeke Hother
Landsretssagfører Arne Mortensen 
Professor, dr. phil. E. Rancke-Madsen 
Fru Kirsten V/eis-Fogh

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen.

KONTORTID: Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag i kontortiden kl. 12,30-13,30 samt efter 
aftale.

TELEFONER: Kontoret: HE 4395. — Lærerværelse: HE 35.042.

POSTGIRO: 325 48.
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LÆRERNE

(Ansættelsesår ved skolen. Fagkreds.)

Andersen, Georg, lærer. 1963. Dansk, regning, biologi, orientering, 
naturlære.

Andersen, Lilian, fru, lærerinde. 1965. Dansk, regning, historie.
Bech, Marianne, frk. lærerinde. 1964. Dansk, regning, tysk.
Bertelsen, Arne, organist. 1944. Sang.
Falk-Hansen, Gertrud, fru, lærerinde. 1965. Religion, engelsk.
Falk-Hansen, præst. 1957. Historie, religion, latin.
Klein, Ole, lærer. 1963. Dansk, tysk, regning, religion, fransk.
Koch Thomsen, Alice, fru, lærerinde. 1956. Gymnastik, geografi, 

skrivning, håndgerning.
Linde-Laursen, Kirsten, fru, lærerinde. 1955. Dansk, biologi, religion, 

boliglære, skrivning, håndgerning.
Pedersen, Aksel, overlærer. 1937. Matematik, gymnastik.
Riher, Asger, overlærer, inspector. 1947. Historie, formning, 

anskuelse.
Sevaldsen, Grethe, fru, skolebestyrer. 1944. Matematik, tysk, fransk.
Steenstrup, Bente, fru, lærerinde. 1964. Dansk, engelsk, regning.
Steenstrup, Erik Otto, lærer. 1962. Matematik, biologi, naturlære, 

geografi, gymnastik.
Steiner, Hans-Frederik Grønnegaard, overlærer. 1936. Biologi, 

naturlære, geografi.
Thomsen, Jens Palle, lærer. 1957. Dansk, engelsk, fransk, latin, 

historie, geografi, orientering.

Pastor Poul Falk-Hansen er lærerrådets formand.

Fru Lilian Andersen, fru Ritta Jensen og stud. mag. Th. Krejberg 
har læst hr. Hugo Heinbergs og hr. Ib Torrilds timer.
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OVERLÆRER IB TORRILD

Med sorg modtog skolen den første dag efter juleferien meddelel
sen om, at inspector, overlærer Ib Torrild pludselig var afgået ved 
døden den 3. januar uden forudgående sygdom, kun 59 år gammel.

Ib Torrild havde været ansat ved skolen som lærer lige siden dens 
oprettelse i 1936, og hans ansættelse som inspector var en naturlig 
følge af den tillid, han nød hos elever, forældre og kolleger.

Faglig dygtighed, utrættelig energi, myndighed og en udpræget 
ordenssans var kendetegn for hans arbejde her på skolen. Han kræ
ved meget af sine elever, man gav i sin usvigelige pligttroskab også 
meget.

Med uforfærdet styrke talte han kollegers sag, og hans ord blev 
tit af afgørende betydning.

På skolen vil vi mindes Ib Torrild som det hjælpsomme og pligt
opfyldende menneske, han var, og i taknemmelighed ære hans minde.
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EKSAMINER

Realeksamen 1964:

Jørgen Rahbek Andreasen 
Lilian Christensen 
Martin Christiansen 
Klaus Rolfsted Hansen 
Flemming Hare 
Karin Heiberg 
Anne-Vibeke Hussing 
Anne Dorte Jespersen 
Jacob Juul

Anne Lund
Holger Petersen
Lena Juhl Petersen
Rune Juhl Petersen
Hans Henrik Popp-Madsen
Ole Skovborg Steffensen
Bo Anker Svendsen
Ole Toksvang

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:

Anne-Mette Amnitsbøl
Lisbet Bredahl
Bjørn Carlberg
Lars Gjødvad
Birgitte Høegh-Guldberg
Lone Jensen

Susanne Brandt Jensen 
Lars Kampmann 
Marianne Lipsøe 
Jan Ivar Metz 
Christian Moresco 
Niels Peter Sparmer
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LEJRSKOLE

Vores egne private rokkesten.

Fra den 17.-22. september 1964 var 8. kl. samt 1. real a-J-b på 
lejrskole på Bornholm, hvor vi tilbragte fire lærerige og fornøjelige 
dage. Fra Hasle vandrehjem, hvor vi havde fast ophold, foretog vi 
daglige busudflugter til øens mange seværdigheder.

En dag besøgte vi således Michael Andersens kendte karamik- 
fabrik i Rønne, hvor børnene interesseret fulgte fremstillingen af 
karamik, fajance og stentøj.

En anden dag foretog vi en heldagsudflugt over Aakirkeby til 
Dueodde, hvor vi vandrede nogle timer i klitterne. Derfra gik turen 
til Paradisbakkerne., hvor vi i det strålende vejr nød en flere timer 
lang travetur i det særprægede landskab og bl. a. »rokkede« på den 
berømte rokkesten.

Stort set var vi under hele opholdet begunstiget af strålende vejr, 
men netop den dag, vi havde planlagt en ca. 8 km lang travetur fra 
Jons Kapel til Hammerhavn, gav regnen sig til at styrte ned. Da 
det var en tur gennem meget uvejsomt terræn, og mange »forhindrin
ger« skulle forceres, foregik den ikke uden ufrivillige rutcheture i det 
glatte føre, men blev så meget mere uforglemmelig.
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Besøget på Hammershus udsatte vi dog på grund af regnen til 
næste dag, hvor vi i bedre vejr og under vor guide’s levende og be
lærende fortælling beså de historiske ruiner.

I det hele taget fik vi under besøget set de fleste af Bornholms 
attraktioner, som f. eks. en del af de mange rundkirker, bl. a. Øster- 
lars, og ligeledes de tre store broer, Holge Dals-Broen, Bobbebroen 
og Stevende-broen.

En regnvejrseftermiddag blev der arrangeret underholdning og 
konkurrencer af forskellig art med efterfølgende præmieuddeling, og 
børnene fik lejlighed til at nedfælde deres oplevelser på papiret og 
gøre optegnelser til deres arbejdsbøger.

Om aftenen havde lærerne en uvurderlig støtte i »herbergsfatters« 
talent som harmonikaspiller og evne til at få børnene (såvel som 
voksne) med til sang og diverse lege.

Der er ingen tvivl om, at børnene var glade for turen, og at de 
vel også var glade for lærerne; derom vidnede de mange små op
mærksomheder, såvel sildehoveder, klippestykker og deslige, som 
med stor opfindsomhed var anbragt under tæpper, lagener og i øvrigt 
de besynderligste steder i lærernes senge. mb, gea, ok.

Sejlturen fra Helligdomsklipperne til Gudhjem.
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ERHVERVSPRAKTIK

Undervisningen i erhvervsorientering er i år blevet udbygget, idet 
skolen dels har fået anskaffet et erhvervskartotek, der er blevet an
vendt flittigt, og dels har sendt 9. klasses elever ud i erhvervene i 2 
omgange.

Eleverne er meget glade for at »snuse til livet«, og ved den efter
hånden traditionelle velkommen—tilbage—te-sammenkomst mandag 
morgen bliver erfaringerne udvekslet med wienerbrød i munden. I 
år imponerede Ole Benthin mest, men han havde også været sømand 
og søsyg på sin rejse til Helsingfors.

Realisterne vil meget gerne deltage i erhvervspraktikken, og så
fremt det er muligt, vil en ordning blive gennemført.

Skolen vil gerne takke de forældre, der har hjulpet med at an
bringe elever i deres virksomheder.

P. Thomsen.

NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ferier og fridage i skoleåret 1965-66:
1965 Efterårsferie 18.-23. oktober.

Juleferie 22. december 1965 - 5. januar 1966.
1966 Fastelavnsmandag 21. februar.

Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 6.-12. april.
Store Bededagsferie 6.-7. maj.
Kristi Himmelfartsdag 19. maj.
Pinseferie 28.-31. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Sommerferie ca. 20. juni til ca. 15. august.
Endvidere gives en fridag i september, november og december. 
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

Alle forandringer af bopæl, telefonnummer, stillings- eller titel
betegnelser, forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest 
muligt og helst skriftligt.
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Forsømmelser:
Forsømmelser af længere varighed end 3 dage bedes meddelt sko

len. Efter enhver forsømmelse må eleven medbringe en seddel fra 
hjemmet med angivelse af grunden til forsømmelsen og dennes varig
hed. Sedlen afleveres til klasselæreren.

Fritagelse for gymnastik:
Ønskes fritagelse for gymnastik ud over en uge kræves ifølge 

Undervisningsministeriets cirkulære lægeattest. Elever, der er fri
taget, skal opholde sig på skolen.

Indmeldelse i skolen:
Indmeldelse finder sted ved henvendelse til skolebestyrer, fru 

Grethe Sevaldsen. Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag i kontortiden kl. 12,30- 13,30 samt efter aftale. Telefon 
HE 4395.

Mælk:
Eleverne i 1.-7. klasse kan gratis få Vi liter sødmælk daglig. Hjem

mene vil i august måned modtage tilmeldingsblanketter.

Skolelæge:
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersø

gelse af børnene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning 
en fuldstændig legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, 
medens behandling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge. 
Skolelægen og sygeplejersken fører desuden i samarbejde med tuber
kulosestationen i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til 
tuberkulose og calmettevaccinationen.

Hvor undersøgelsen giver anledning til det, sætter skolelægen sig 
i forbindelse med hjemmet.

Skolens læge er dr. Mogens Krasilnikoff.

Skolepenge:
Betaling af skolepenge foregår kun pr. postgiro 325 48. Der betales 

pr. måned i 12 måneder:
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1 .-2. klasse kr. 35 pr. måned.
3 .-5. klasse kr. 45 pr. måned.
6 .-9. klasse kr. 60 pr. måned.
1 ., 2. og 3. realklasse kr. 65 pr. måned.
For søskende ydes moderation. Denne udgør for barn nr. 2 kr. 15, 
for barn nr. 3 kr. 30 pr. måned.

Til elever over undervisningspligtig alder kan der søges stipendium 
af »Ungdommens uddannelsesfond« til fortsat skolegang i 8.-9. klasse 
eller realafdelingen.

Skoletandpleje:
Efter overenskomst med Gentofte Kommunes Skolevæsen kan der 

ydes elever, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, vederlags
fri tandpleje på kommunens skoletandklinik.

Stilehæfter:
Stilehæfter med skolens navn samt regne- og kladdehæfter kan 

købes på skolen hos de forskellige faglærere.

U dmeldelse af skolen:
Udmeldelse kan kun finde sted med mindst 2 måneders varsel, 

dog ikke til juni eller juli.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. I spise
frikvarteret gælder dog forsøgsvis sarlige regler for 3. realklasse og 
9. klasse.
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GAVER

Skolen har i årets løb modtaget følgende (og andre muligt ikke 
nævnte) gaver, for hvilke vi siger hjertelig tak:

Natursvovl og dolomit (Birgitte Bredahl). — Øreflip (Olai Niel
sen). — Geologisk kort (Ole Benthin). — Et stykke moseeg (Peter 
Bridov Larsen). — Blåmejserde (Lise Nørholm Andersen). — Som
merfugl, jade (Jørgen Koch). — Harepote (Torben Madsen). — 2 
videnskabelige hæfter (Carl Jacob Weis-Fogh). — Termitbo (Nils 
Trolle Olsen). — Bly (Peter Bridov Larsen).

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

uddeles hvert år ved skoleafslutningen til en eller flere elever, der 
har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. 1964 modtoges den af Ole 
Steffensen.

AF SKOLENS DAGBOG

23. maj. Realisternes og 9. klasses sidste skoledag var som altid 
munter og festlig. Elever — forklædt som Ku-Klux-Klan — »henret
tede« lærerstaben under den øvrige skoles jublende bifald. Karamel
lerne hvirvlede ned fra de åbne vinduer og opfangedes under hyl og 
latter og slagsmål af de mindre kammerater, der i tætte klynget 
strakte armene af led for at redde mest muligt. I den følgende hånd
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boldkamp mellem et udvalgt lærerhold og eleverne led de udvalgte 
atter i år et forsmædeligt nederlag trods virkelig god indsats. Om af
tenen samledes vi til film og forårsbal, hvor »The Liverpools« tog 
sig af musikken.

3. juni. 1.-5. klasse i Zoologisk Have.
17. juni. Traditionen tro var realisterne, 9. klasse og lærerne efter 

vel overstået eksamen skolens gæster ved en hyggelig sammenkomst, 
hvor Aksel Pedersen holdt hovedtalen. Aftenen sluttede med dans.

19. juni. Årsafslutning for 1.-7. klasse.
20. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever. Ved 

begge afslutninger medvirkede hr. Bertelsens kor og en af skolens 
elever sang solo.

17. august Det nye skoleår begynder.
14.-119. september var 9. klasse en uge ude i erhvervspraktik.
17 -22. september. 8. klasse og 1. real a-f-b på lejrskole.
27. september. Realafdelingen og hovedskolen spillede håndbold

kamp mod Skovgårdsskolen.
3. oktober. Hr. Falk Hansen og hr. Klein var med 3. real i Alex- 

andra-bografen for at se filmen om Chuchill.
5. oktober. Hukommelseskunstneren Villefrance imponerede os 

med et belærende kursus i regne- og koncentrationskunst.
14. oktober. Hr. Falk Hansen var med 3. real på historisk ekskur

sion til Malmø og Lund, hvor man det sidste sted blandt andet beså 
domkirken.

1. december. Skolens yngste elev tændte — traditionen tro — det 
første julelys i pyramidestagen oven på nissehulen.

7. december. Juleballet afholdtes for 6. klasse og opefter. Først 
vistes en farvefilm — optaget af Marianne Sølbech 3. real — fra 
realisternes sidste skoledag 1963. I udmærkede optagelser genopleve
de vi håndboldkampen mellem lærere og elever, »henrettelser« af 
lærere af kutteklædte Ku-Klux-Klan medlemmer med mere. Derefter 
underholdt forskellige klasser med sketches og muntre monologer, in
den ensemblet »The Black Stones« spillede op til dansen, der sluttede 
den fornøjelige aften.

15. december. 1. real var med frøken Bech på besøg på Hoved
biblioteket, hvor eleverne i 2 timer blev sat grundigt ind i et biblio-
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Luciaoptoget.

teks »forretningsgang«. Først sås en film, der viste biblioteksvæsenets 
store betydning. Derefter fulgte en gennemgang af de forskellige 
kartoteker, hvorefter eleverne gennem praktiske øvelser fik lejlighed 
til at demonstrere deres nyerhvervede færdigheder i udlån og læsesal.

21. december. Juleafslutning for 1.-5. klasse med juletræ og efter
følgende boller og sodavand i hr. Ribers kælder. Dagen efter var der 
afslutning for de store elever, hvor pastor Falk Hansen holdt juleta
len. Også i år medvirkede skolens Lucia-piger ved begge afslutninger.

11.-16. januar. 9. klasse var atter en uge ude i erhvervspraktik.
19. februar. 1. real b var på børnebiblioteket med fru Steenstrup. 

Eleverne fik her en grundig orientering i brugen af kartotekskort 
m. m. og fik dernæst selv lejlighed til at løse en del opgaver i forbin
delse hermed.

27. februar. I overværelse af skolens øvrige elever slog 1.-5. klasses 
elever »Katten af Tønden« i gymnastiksalen klædt i fantastiske og
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Julefesten.

farverige dragter. Kattekonger blev Troels og Susanne fra henholds
vis 3. og 4. klasse. Bagefter samledes underskolen hos hr. Riber til 
boller og sodavand.

2. marts. Hr. Steenstrup var på Zoologisk Museum med 8. klasse.
5. marts. Hr. Georg Andersen var på Danmarks Akvarium med 1. 

real b.
9. marts. Resultatet af den stilopgave, som Jul. Gjellerups forlag 

havde udskrevet, forelå. Lise Lotte Kristensen 1. real a og Bjørn Kar
rebæk 3. real, der havde skrevet de bedste besvarelser her på skolen, 
modtog hver et eksemplar af Focus, Gjellerups étbinds leksikon, som 
præmie.

26. marts. Hr. Falk Hansen havde 3. real med på besøg i Kjøben
havns Handelsbanks hovedsæde i Holmens Kanal, hvor eleverne fik 
forevist bankens smukke repræsentationslokaler, ligesom de blev vist 
rundt i nogle af bankens forskellige afdelinger. Efter den interessante 
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rundvisning var banken vært ved en forfriskning, hvor underdirek
tør Bendt Hansen talte og besvarede spørgsmål.

9. april. Den 9. april 1940 mindedes.
27. april. 5. klasse var på Danmarks Akvarium med hr. Georg 

Andersen.
28. april. 6. y besøgte med hr. Thomsen udstillingen »Fisken og 

Havet« og sluttede med et besøg på Danmarks Akvarium.
29. april. Fru Linde Lauersen var med 4. klasse samme sted.

Hr. Steiner har med flere klasser foretaget botaniske ekskursioner 
i maj og september måned.

I faget boliglære forsøger man at forene det praktiske med det 
teoretiske. For at se virkelig smukt og godt dansk kunsthåndværk 
besøgte fru Linde Laursen og 8. klasse i november »Den Permanente« 
i København.

I februar besøgtes et meget velindrettet, moderne hus beliggende i 
Fortunparken ved Dyrehaven.

I marts var klassen i Forum for at se udstillingen »Hendes verden« 
der var mange praktiske og nyttige ting.

Udover disse udflugter har man besøgt en isenkram- og en tekstil
forretning her i Hellerup.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældre eftermid
dage og forældre aftener, hvor forældrene har haft lejlighed til per
sonlig samtale med deres børns lærere og skolens bestyrer. Da det er 
vort indtryk, at forældrene har været lige så glade for disse samtale
dage som lærerne, vil de blive fortsat i fremtiden.

En stor del af eleverne har i vinterens løb overværet forestillin
gerne i Dansk Skolescene og i Skolescenens Bio.
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ÅRSAFSLUTNINGEN

for skoleåret 1964-65 finder sted for 1.-7. klasse fredag den 18. juni 
kl. 10 — for 8. og 9. klasse samt realklasserne lørdag den 19. juni 
kl. 10.

Det nye skoleår begynder: 
MANDAG DEN 16. AUGUST KL 10.

1. klasse møder:
TIRSDAG DEN 17. AUGUST KL. 10.
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BOGLISTE 1965-1966

1. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Hoffman Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Lær rigtigt (1. skoleår).
Hermansen og Jensen: Vi læser og maler.
Hermansen og Jensen: Søren og Mette.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 1.
Andersen,Bo, Nielsen og Damgård Sørensen: Hovedskolens regne

bog 1.
Høgsted-Jensen og Kildegaard Nielsen: Tegninger til religions

timen I og II.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. — Farvekridt. — Viskelæder.

2. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (2. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk

(2. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 2.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 2.
Høegsted-Jensen og Kildegaard Nielsen: Tegninger til religions

timen I og II.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. — Farvekridt. — Viskelæder.
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3. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (3. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(3. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 3.
Joh. Brinth: Stav rigtigt..(3. skoleår).
Fisker, Gravesen, Heltoft og fl.: Sprog og stil. (3. skoleår).
Andersen, Bo og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regnebog 3.
Mogens Møller: Vi læser historie 1.
Jørgen Clevin: Min første geografi.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Min egen naturhistorie. A. (3. skoleår).
Åge Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.

4. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (4. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(4. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 4.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (4. skoleår).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 4.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Steen Böcher og Torkil Holm: Vi og Verden I.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. klasse. Fra mark, have 

og skov.
Åge Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.
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5. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (5. skoleår). 
Tensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(5. skoleår).
Gjellerups sproglære 1.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 5.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 5.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Steen Bocher og Torkil Holm: Vi og verden I.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog III.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 5. klasse. Fra eng og mose, 

sø og å.
Åge Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.

6. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Sjetteklassernes læsebog.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(6. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære 6.-7. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 6. og 7. klasse, udgave H.
Rigø, Reinvard: Come along for 6. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte 6. skoleår.
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6. klasse (fortsat):
Mogens Møller: Vi læser historie 3.
Steen Bocher og Torkil Holm: Vi og verden II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjælmar Højgaard: Fysik i hverdagen I.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemiens ABC.
Fogde, Højsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab 

(6.-7. skoleår).
Kristian Jensen: Religion I. (A-mapperne).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 6.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

7. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Syvendeklasses læsebog.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk 

(7. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære (6.-7. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Preben Frandsen: Brug ordbogen rigtigt.
Rigø, Reinvard: Come along for 7. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte for 7. skoleår.
Byrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen I.
Eyvind Holm: Ny Tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Kromann og Clausen: Regnetimen 7.
Torben Jacobsen: Hovedskolens nye geometri.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 6. og 7. klasse, udgave H.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
Steen Bøcher og Thorkild Holm: Vi og verden 2. (6.-7. skoleår).
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1. klasse (fortsat):
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Asger Dragsholt: Vi opdager Naturen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgård: Fysik i hverdagen II.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemiens ABC.
Fogde, Høgsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab 

(6.-7. skoleår).
Det nye Testamente
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 7.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

8. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk

(8. skoleår).
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (8. skoleår).
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø- Reinvard: Come along for 8. klasse.
Rigoø, Reinvard: Work-book. (8. skoleår).
Ryrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen I.
Ejvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabshæfte til regnskabsføring 

for 8. og 9. klase, udgave med 15 kolonner, B.
Hylling Christensen og Petrup Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
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8. klasse (fortsat):
Dragshok og Frederiksen: Planter og dyr I.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II (kun for drenge).
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere (kun for 

drenge).
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente
E. Reiff, Svanberg og Tidemann: Boligbogen. 
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. 
Tegneblok. — Farver.

9. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog II.
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat II.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10, skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Rigø, Reinvard: Come along for 9. klasse.
Rigø, Reinvard: Workbook. (9. skoleår).
Eva Kraiberg: Tysk til rejsebrug og daglig tale.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 9.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabshæfte til regnskabsføring 

for 8. og 9. klasse, udgave med 15 kolonner — B.
Gjellerups opgavesamling D.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
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9. klasse (fortsat):
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr II-III.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II (kun for drenge).
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere (kun for 

drenge).
G. Tolderlund-Hansen: Religioner og kirker.
Det nye Testamente
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.

1. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (1.-3. realklasse.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelse 1 og 2. (8.-10. skoleår).
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat 2.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 1. real.

Think and do (arbejdsbog og stiløvelse til Come along for 1. real).
Rasmussen, Krüger og Pedersen: Deutsch für die Realschule I.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik for

1. realklasse.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne I.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Johannes Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr I.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik. For 1. og 2. realklasse.
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1. realklasse (fortsat):
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og 

1. realklasse.
Det nye Testamente
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

2. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog II.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10. skoleår).
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat 2.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (1.-3. realklasse).
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rngø, Reinvard: Come along for 2. real.

Think and do (arbejdsbog og stiløvelse til Come along for 2. real). 
Rasmussen, Krüger og Pedersen: Deutsch für die Realschule II.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik 

for 2. real.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Gjellerups opgavesamling B.
Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne II
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Johannes Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen.
Christensen og Krogsgård: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr II.
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi for mellemskolen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik: For 1. og 2. realklasse.
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2. realklasse (fortsat):
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
G. Tolderlund-Hansen: Religioner og kirker.
Det nye Testamente
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Til det valgfri fag latin benyttes: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, 

ved Aksel Strehle.

3. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog III.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (1.-3. realklasse).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk for

3. realklasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 3. realklasse.
Rigø, Reinvard: Think and do 3 (arbejdsbog og stiløvelser til

Come along 3).
P. Nydahl: Jung gewohnt — alt getan. Tysk IV.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen, C. C. C. E. Jensen og Tage Petersen: Regning og 

matematik for real 3.
Eller

Kromann, Clausen, C. C. C. E. Jensen og Tage Petersen: Regning 
for 3. real (seperat).

A. K. Erlang: Fircifrede logaritmetavler. (Udgave C).
Øvrige bøger til matematik efter aftale med faglæreren.
Buchreitz og Rosing: Historie for realafdelingen III.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Baltzer og Nygaard: USA - USSR - UK, geografi for realklassen.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Johs. Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen.
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3. realklasse (fortsat):
Dragsholt og Frederiksen: Liv og livsformer, biologi for 3. realklasse.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 3. realklasse.
Tb. Sundorph: Elektricitetslære for realklassen.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

Samfundslære for realafdelingen.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Til det valgfri fag fransk benyttes: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: 

Elementært fransk.
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