
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1967



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 af 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.



SKOLENS MÅL

»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 for
hold mellem lærer og elev at forene kundskabsmeddelelse med men
neskelig udvikling, så eleverne kan gå ud i livet med almene kund
skaber og med en naturlig selvtillid i behold — parat til at tage fat 
på de opgaver, der venter, og med lyst og mod til videre dygtig
gørelse.

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 real
afdeling.

Skolen har udelt hovedskole fra 1. til 7. klasse. Efter 7. klasse kan 
undervisningen fortsætte 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 linier tilrettelægges som et sammen
hængende skoleforløb, men der er dog overgangsmuligheder mellem 
de to linier ved slutningen af 8. og 9. skoleår.

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

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

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen.
Inspector, overlærer Asger Riber.

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.

ADRESSE: Gersonsvej 43, Hellerup.
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solstegte, med nul fisk, men med lystfiskerhumøret i behold. »Næste 
år skal vi nu have sandorm med,« sagde Jeppe.

18. juni. Årsafslutning for 1.-7. klasse.
20. juni. Efter vel overstået eksamen var realisterne, 9. klasse og 

lærerne skolens gæster ved en hyggelig aften, der sluttede med dans.
22. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever. Ved 

begge afslutninger medvirkede hr. Arne Bertelsens kor.
15. august. Det nye skoleår begynder.
18. august. Vi fejrede skolens 30 års fødselsdag med film og halv 

fridag.
22. -26. august. 7.x og 7.y var på lejrskole ved Svendborg.
9. september. 8. klasse var på hovedbiblioteket med hr. Georg 

Andersen.
12. -17. september. 9. klasse og 3. real var en uge ude i erhvervs

praktik i forskellige virksomheder.
21. september. Vi spillede fodboldkamp mod Bagsværd Gymnasium.
1. oktober. Skolen havde besøg af direktør Vagn Jespersen fra 

Landsforeningen Gestapofangerne, der for de ældste elever talte om 
jødeforfølgelserne i Danmark og med udgangspunkt heri trak linien 
tilbage til frihedskampens begyndelse og frem til fredsslutningen.

3. oktober. 2. real a + b tog på fisketur med hr. Thomsen, der havde 
lejet en båd i Skovshoved havn for hele dagen. Vandet var blikstille, 
solen skinnede, og turen var en succes trods den noget magre fangst 
— 20 ikke alt for store torsk. Eleverne syntes, det var en god idé i 
stedet for klasseskovturen.

6. oktober. Vi fejrede Nordens dag ved at vise filmene »Noget om 
Norden«, en tegnefilm samt en naturfilm fra Nordsverige.

6. -8. oktober havde vi papirindsamling.
12. oktober var 9. klasse og de to 2. realer med fru Linde-Laursen 

og hr. Falk-Hansen i Sverige. Med bus fra Malmø gik turen over 
Lund, Hardeberga, Gryteskog, Dalby og tilbage til Malmø.

14. oktober så hele skolen filmen »Tværs over Antarktis«. Filmen 
fortæller om de vanskeligheder, Vivian Fuchs og Edmund Hillary 
kom ud for under oprettelsen af Shackleton basen og den senere rejse 
tvære over Antarktis. I tilknytning til filmen vistes en tegnefilm 
om en landmands besværligheder, fordi han brugte en forkert olie i 
sine landbrugsmaskiner.
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24. oktober vistes i forbindelse med FN’s flygtningedag en del 
film om FN’s internationale arbejde. For underskolen vistes filmene 
»Mekong«, der handler om et stort projekt, der skal tæmme den 
store flod Mekong i Syd-Østasien, og »Luftbro til Mwesi« om en 
stor flygtningetransport fra Congo til Mwesi i Tanzania. For de større 
børn vistes filmen »Som sten i en bygning« om algeriske flygtninge. 
Ordene, som sten i en bygning, er hentet fra Koranen. »Mennesker er 
som sten i en bygning — de støtter hinanden, og muren får styrke«. 
Endvidere så de »Mekong« og en film om ungarske flygtninge og 
den trøstesløse tilværelse, de frister i europæiske flygtningelejre.

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

5. december spillede »The Beethovens« op til juleballet for eleverne 
i 6. klasse og opefter. Elevrådet og meget hjælpsomme forældre havde 
taget sig af det praktiske og salens helt overdådige udsmykning, og 
høstede stor ære af det.

6. december. Juleindkøbsfridag.
12. -13. december. 2. realerne spillede skolekomedie.
20. december. Juleafslutning for 1.-5. klasse med juletræ og efter

følgende boller og sodavand i hr. Ribers kælder. 5. klasse havde 
indstuderet en eventyrkomedie »Nissernes julegilde« og høstede stort 
bifald.

21. december var der juleafslutning for de store elever, hvor pastor 
Falk-Hansen holdt juletalen. Ved begge afslutninger medvirkede 
skolens Lucia-piger.

23. -28. januar var 9. klasse atter ude i erhvervspraktik en uge.
4. februar. I overværelse af skolens øvrige elever slog 1.-5. klasses 

elever »katten af tønden« i gymnastiksalen klædt i fantastiske og 
farverige dragter. Kattekonger blev Michael Nee og Henrik Skøtt 
fra henholdsvis 5. og 3. klasse.

Bagefter samledes underskolen i tegnesalen til boller og sodavand.
28. februar besøgte 8. og 9. klasse sammen med hr. Georg Andersen 

andelsmejeriet »Enigheden«.
12. april var 3. real med hr. Falk-Hansen på Lyngby Rådhus. I 

kommunalbestyrelsens mødesal fortalte kontorchef Egedal Poulsen 
om en kommunes funktioner og dens forhold til borgerne på de mange
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Juleballet.

forskellige områder, hvor den enkelte borger kommer i kontakt med 
de kommunale myndigheder. Efter mange spørgsmål fra klassen og 
en besigtigelse af det smukke rådhus, var kommunen vært ved en lille 
forfriskning.

14. april var 6. klasserne med fru Falk-Hansen og organist Arne 
Bertelsen på et besøg i Messiaskirken. Sognepræst Ib Lindegreen for
talte om en kirkes forskellige funktioner og viste rundt, og organist 
Bertelsen spillede på orgelet.

3. maj. Vi samledes om aftenen til forårsbal, hvor »The Beet
hovens« atter tog sig af musikken.

ERHVERVSPRAKTIK

9. klasse har som sædvanlig været sendt ud 2 perioder — 8 dage 
hver gang. Da en del elever i 3. realklasse ytrede ønske om også at 
få lejlighed til at prøve at komme i erhvervspraktik, gjorde vi et 
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forsøg. Det lykkedes os at få hele klassen udsendt i en uge. Eleverne 
var meget glade for forsøget, og ordningen vil så vidt muligt blive 
søgt gennemført de kommende år.

Hr. Steiner og hr. Johannesen har med flere klasser foretaget bota
niske ekskursioner i maj og september måned.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældre eftermid
dage og forældre aftener, hvor forældre 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.

ÅRSAFSLUTNINGEN FOR SKOLEÅRET 1966/67

Tirsdag den 20. juni møder 1.-7. klasse kl. 10 i deres klasseværelser, 
hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi — som 
slut på skoleåret — går i gymnastiksalen og synger sommerferie
sangen.

Torsdag den 22. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8. og 
9. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder: 
TIRSDAG DEN 15. AUGUST KL. 10.

1. klasse møder:
ONSDAG DEN 16. AUGUST KL. 10.
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BOGLISTE 1967-1968

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

Hoffman Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs 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 IL
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. — Farvekridt. — Viskelæder.

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

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt (2. skoleår).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 2. klasse.
Bisgaard og Nielsen: Systemkrift 2.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

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

timen I og II.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. — Farvekridt. — Viskelæder.
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3. klasse:
Allebøger 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).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 3. klasse.
Bisgaarg og Nielsen: Systemskrift 3.
Andersen, Bo og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regnebog 3.
K. Rasmussen og I. Wiehe: Træning i tal med facitkontrol. 3. klasse.

Hæfte 1 og 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Min egen naturhistorie. A. (3. skoleår).
Age Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
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).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 4. klasse.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 4.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (4. skoleår).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 4.
Steen Böcker og Torkil Holm: Vi og Verden I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. klasse. Fra mark, have 

og skov.
Age Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
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).
Rigø og Scherling Jensen: Vi kan selv. 5. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (5. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 5.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 5.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Steen Böcher 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.
Fogde, Jensen og Kongsted Olsen: Kristendomskundskab for

5. skoleår.
Rigø og Reinvard: Speak English — My first book.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 6. klasse.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære 6.-7. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Preben Frandsen: Brug ordbogen rigtigt.
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.
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6. klasse (fortsat):
Rigø, Reinvard: Come along for 6. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte 6. skoleår.
Mogens Møller: Vi læser historie 3.
Steen Bocher og Torkil Holm: Vi og verden II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 6. skoleår.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
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. (Tekstudgaven).

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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. Skriftlig dansk for 7. klasse.
Arne Winther: Skriftlig fremstilling.
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.
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 1.
P. Nydahl: Øvebog 1 til læsebogen.
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).
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
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7. klasse (fortsat):
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Asger Dragsholt: Vi opdager Naturen.
Sv. Aa. Jensen og P. C. Jørgensen: Biologi for 7. klasse.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 7. skoleår.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
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. (Tekstudgaven).

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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 8. klasse.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (8. skoleår).
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1 (8.-10. 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.
Rigø, Reinvard: Work-book. (8. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 2.
P. Nydahl: Øvebog 2 til læsebogen.
Tysk frilæsningshæfte A: Die Beine Maja.
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. klasse, udgave med 15 kolonner, B.
Hylling Christensen og Petrup Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II (kun for drenge).
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere (kun for 

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

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 8.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).

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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 9. klasse.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
I. D. Salinger: Forbandede ungdom (dansklærerforeningens udgave).
Rigø, Reinvard: Come along for 9. klasse.
Rigø, Reinvard: Workbook. (9. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for 9. klasse.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Tysk frilæsningshæfte B: Spinne, der Fussballfreund.
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.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
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 9. klasse.
Det nye Testamente.
Erik Reiff, Niels Svanberg, Anker Tiedemann: Boligbogen.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
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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.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Rigø og Jensen. Vi kan selv.
Arne Winther: Skriftlig fremstilling.
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).
P. Nydahl: Tysk for realskolen I.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
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.
Knud Nygård, Jørg. J. Jørgensen, Th. Nørlyng: Geografi for 

realafdelingen 1. Natur- og kulturgeografi.
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.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Skrivning 1. real: Øvehæfte.
Skrivning l.real: Fremlæggelseshæfte.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).

31



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.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

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

Think and do (arbejdsbog og stiløvelse til Come along for 2. real).
P. Nydahl: Tysk for realskolen 2.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
P. Nydahl: Wir lesen deutsch 2. (Ferienfahrt mit hindernissen).
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik 

for 2. real.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Gjellerups opgavesamling B. (Sidste udgave).
Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne II.
Knud Nygård, Jørg. J. Jørgensen, Th. Nørlyng: Geografi for 

realafdelingen 1. — Natur- og kulturgeografi.
Christensen og Krogsgaard: 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.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Kristendomskundskab: Bog efter aftale.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
Til det valgfri fag latin benyttes: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, 

ved Aksel Strehle.
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