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Skolen danner sammen med Comtesse Moltkes Pigeskole 
en selvejende institution under navn af:E. Bay og Th. Moltkes Skoler

Institutionens bestyrelse er:

Rektor Eigil Freil. Frk. Ellen Møller.
Bestyrerinde ved Comtesse 

Moltkes Pigeskole.

Greve E. Moltke.
Sparekasseinspektor.

Skolen er en privat, fuldstændig højere almenskole; den er i 
henhold til lov af 15. marts 1947 statsunderstøttet for mellem
skole-, real- og gymnasieklassernes vedkommende.

Skolen består af følgende afdelinger:
1. Forskolen, de første 5 klasser (indtil 11 års alderen).

2- Mellemskolen, 1., 2., 3. og 4. mellemskoleklasse, denne sidste 
afslutter med mellemskoleeksamen.

3. Realklassen, som er etårig, og som afslutter med realeksamen.

4. Gymnasiet, der omfatter 3 retninger: Den klassisksproglige, 
den nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige linie; 
alle linierne fører igennem 1., 2. og 3. gymnasieklasse til 
studentereksamen.



SONNENBERG.

Årsskriftet skulle i år indledes med en artikel om skolerejsernes 
betydning. Vi har valgt i stedet for at trykke en stil, som en af 
deltagerne i rejsen til »Internationales Haus Sonnenberg« i Harzen 

har skrevet.

Opad, opad, i mørke og stilhed; træthedens tæppe svøbte sig 
tæt og tungt om alle, og selv spændingen om alt, hvad der ventede, 
syntes at hvile —■ og så, pludselig, gled en flig af tæppet til side, 
eventyrlandets fortryllelse greb os, og vi skimtede gennem tus
mørket sneen, som tyst lagde sig på granernes grene og tyngede 
dem mod jorden; og således, mens træerne strakte sig ud imod 
os, de fremmede, fik vi den nat den første velkomst og det første 
indtryk af Harzen.

Mens vi kørte gennem denne troldskov, kom jeg til at tænke 
på et eventyr, jeg fik fortalt, da jeg var lille, om slottet, der lå så 
langt fra alfarvej, at man måtte rejse i mange dage for at nå 
dertil, og for hvis skyld man måtte overstige forhindringer og 
bestå prøver, men hvor man så også, når man kom dertil, kunne 
leve fri for bekymringer og lykkelig og glad kunne opleve muntre 
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dage i sol og fest, og uvilkårligt kom jeg til at sammenligne eventyr 
og virkelighed. Østersøen blev det frådende hav, som det kun 
lykkedes få at passere, trætheden voksede til et frygteligt uhyre, 
som prøvede at trælbinde mennesket, mens tolderne blev vogtere, 
som ville standse de lykkesøgende, og som derfor med skarpe øjne 
søgte efter fejl hos dem.

Bilen standsede, vi skulle ud, ud i et fantastisk snerige — sne 
overalt — og som ville også det sige os velkommen, gled det roligt 
gennem natteluften, smøg sig om os og lagde sig stille på de grene, 
som allerede havde så store byrder at bære. Gennem træerne skim
tedes et venligt lys, og få øjeblikke efter stod vi i eventyrslottets 
arvtager, »Haus Sonnenberg«.

At Sonnenberg var sit navn værdigt, forstod vi allerede næste 
formiddag. Solen strålede og funklede i sneens krystaller, og vor 
første tur i Harzen blev en stor oplevelse, fordi fortryllelsen fra 
aftenen før ikke havde hævet sig, blot havde vi nu mere udsyn 
over de flade marker, de svagt skrånende bakker til de stejlere, 
skovbeklædte skråninger i det fjerne, som syntes mørkegrønne, ja 
nærmest sortgrønne mod den hvide, lysende sne.

Skønt vi ikke, som man plejer på udenlandsrejser, besøgte 
museer og andre seværdigheder og således nu har enkeltheder af 
den art at tænke tilbage på, så har vi dog oplevet Harzens skønne 
billedsamling, ikke som kunstnere så landskabet, men som vi, alene 
eller flere sammen, på ski eller til fods, muntre eller melankolske, 
oplevede sneriget; når vi gik ad en fasttrampet vej langs en bæk, 
der med rivende fart skar sig gennem sne og is for at følge sit 
vante løb, eller når vi begav os ind til en af alle andre mennesker 
uberørt, snedækt og smuk plet i skoven; snekrystaller spaltede 
solstrålerne, så man opdagede, at der her i det sarte hvide var 
de fineste farver fra naturens store palet i brug.

Men tilbage til »Haus Sonnenberg«, slottet, hvorfra der ingen 
ordrer bliver udstedt til et bestemt folkeslag, men som henvender 
sig til alle unge om at være med til at skabe en bedre international 
forståelse —• ikke ved forordninger og dekreter, men med en har
monisk blanding af alvor og glæde. Og i småglimt ser jeg pludselig 
en mængde episoder, som fik os til at forstå, at en nation består 
af mennesker, at man f. eks. ikke må og kan sige: »Sådan er 
tyskere«, men at man må nøjes med at sige: »Sådan er nogle 
tyskere«. I ti dage følte vi os ikke som danske og tyske, men som 
kammerater, der sang og spillede sammen, som kunne tie sammen 
om foredragsholderen eller ved en musiktime i skumringen, og 
som næsten sloges om at vise hinanden en smule hjælpsomhed, 
hvadenten det var i spisesalen, på værelset eller på en skitur.

Dog, ganske nær solens bjerg er landet dækket af skyggen af 
det største og farligste af alle uhyrer, det, som ikke blot fanger 
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enkelte mennesker, men som opsluger hele landsbyer og folkeslag. 
En formiddag kørte vi langs randen af denne skygge gennem en 
egn helt forladt af mennesker. Trist og gråt lå landet i skygge
riget, tillukket og uvenligt, ikke blot for fremmede, men også for 
dem, som havde deres hjem der.

Fra Sonnenberg tager solstrålerne alle retninger ud over verden, 
men ofte støder de på hindringer, måske slipper de slet ikke ind, 
hvor de kommer frem, og derfor kommer unge fra forskellige 
nationer for at hente et lille bitte stykke af den store sol fra selve 
solens bjerg til deres land, hvor den måske vil spalte sig i mange 
lysstråler. Også vi fik en sådan gave med hjem, en foræring, som 
vi må passe på, men også bruge, såsnart vi har mulighed for det, 
således at det en dag kommer dertil, at solens magt bliver så stor, 
at den ikke blot bringer lys og glæde i den ene store del af verden, 
men at der gennem en sprække må smutte en lille, levedygtig sol
stråle ind i skyggeriget og lyse op også der.

Lis Schultz Jensen, 2. g.n.
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Eksaminer 1954.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i 

tidsrummet maj—juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Heise, Peter (13,66 - mg^), Schmiegelow, Henrik (13,66 - mg^), 

Sørensen, John (14,00 - mg), Vadmand, Aage (12,98 - g-|-), Wandal, 
Hans Peter (13,87 - mg).

b) den nysproglige linie.
Agnild, Erling (13,08 - mg"^j, Erritzøe, Thorkild (12,98 - g+), 

Gottschalck, Kirsten (14,38 - mg+), Gørsing, Aase (13,94 - mg), Koefoed, 
Eigil (13,54 - mg-!-), Kristensen, Bente Ditlev (12,71 - g+), Nielsen, Nils 
Aage (13,79 - mg), Panov, Lise (12,98 - g+), Park, Iran (13,07 - mg-!-), 
Pedersen, Lili (13,42 - mg-!-), Rasmussen, Franch (13,50 - mg-!-), Valen
tiner, Claus (13,12 - mg-!-).

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Bech-Christiansen, Ole (13,66 - mg-!-), Biilmann, Annelise (12,45 - 

g+), Engelsen, Ib (14,19 - mg+), Flygenring, Knud (13,99 - mg), 
Friis-Mikkelsen, Jørgen (13,88 - mg), Knudtzon, Hans Jørgen (13,47 - 
mg-!-). Lind, Hans Henrik (13,91 - mg), Lublin, René (13,43 - mg-!-), 
Mathisen, Petter (14,26 - mg+), Petersen, Frantz Ole (13,49 - mg-!-), 
Rytter, Anne (12,24 - g), Snedevig, Jørgen (13,80 - mg), Sørensen, Per 
(13,84 - mg), Thingsig, Kai (14,39 - mg+), Weeke, Bent (14,00 - mg), 
Zieler, Torben (13,84 - mg), Thomsen, Ove (12,03 - g).

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Asmussen, Nils (13,51 - mg-^-), Bengtson, Børge (13,26 - mg-^), 

Brandt, Hans (13,43 - mg-^), Christiansen, Erland (12,56 - g+), Clausen, 
Leif Roloff (12,44 - g+), Élmoe, Torben (12,56 - g+), Engholm, Per 
(12,58 - g+), Goldschmidt, Carl (12,24 - g), Havsbøl, Ebbe (13,20 - 
mg4-)} Johnsen, Flemming (13,15 - mgA), Jørgensen, Allan (13,34 - 
mg-^), Larsen, Benny Wulff (12,82 - g+), Larsen, Jens Kruse (12,31 - g), 
Møller, Per Tingman (12,01 - g), Orlien, Gunnar (13,26 - mg"H), Over
land, Christian (12,67 - g+), Rasmussen, Kjeld Tholstrup (13,25 - mgA)} 
Rasmussen, Knud (12,37 - g+), Sander, Allan (13,41 - mg“^"), Weder- 
vang, Peer (12,88 - g+), Vergo, Ivan (12,77 - g+), Wiene, Ole (13,04 - 
mg-^).

Mellemskoleeksamen.
61 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,48(mg+) til 11,86(g).
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Oversigt
over

hvad der er læst i årets løb i de 
forskellige klasser.

1. forskoleklasse, Hane og Svane.
Religion. Hane (Buch): Fra Skabelsen til Josefs død. Juleevangeliet. 

Nogle salmer lært udenad. Alt mundtligt. — Svane (Fibiger-Jensen): Som 
Hane-klassen.

Dansk. Hane (Olesen) : B. B. Møller: Uglebogen brugt til læsning, 
stavning, afskrivning, kolorering og sang. Nogle vers lært udenad. — Svane 
(Lemvigh Jønsson) : Som Hane-klassen.

Jagttagelseslære. Hane (Wilmann) : Forskellige danske erhverv, hus
dyr og blomster. — Lidt færdselslære. — Svane (Wilmann): Som Hane
klassen.

Historie. Hane (rektor): De vigtigste fortællinger fra den nordiske 
gudelære og en række gamle heltesagn. — Svane (rektor): Som Hane
klassen.

Regning. Hane (G. Aggerholm): Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den 
ny regnebog I. Tabeløvelse med tallene til 100. — Svane (G. Aggerholm): 
Som Hane-klassen.

2. forskoleklasse, Pingvin og Stær.
Religion. Ping (Lundblad): Fra Moses til dommerne, påskeevangeliet 

samt nogle af Jesu undergerninger og lignelser. Alt mundtligt. Nogle sal
mer lært udenad. — Stær (Fibiger-Jensen) : Som Ping-klassen.

Dansk. Ping (Olesen): Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske 
læsebog I brugt til oplæsning, genfortællen og vers. Ewald Jensen, Noes- 
gård og Engelbret-Pedersen: Øvelser i skr. dansk benyttet til afskrivning, 
diktat, ordøvelser og enkelte fristile. Grammatik mundtligt efter Rehling. 
— Stær (G. Aggerholm): Som Ping-klassen.

Historie. Ping (Wilmann): Fra vikingetiden til Valdemar Sejr. Alt 
mundtligt. — Stær (Lemvigh Jønsson): Som Ping-klassen.

Geografi. Ping (K. Mollerup): Karl Bruun: »Danmark i billeder og 
tekst«. Gennemgået mundtligt og billederne lært. De vigtigste navne er 
gennemgået efter Christensen og Lauridsen: »Barnets første kort« let gen
nemgang af Norge og Sverige. — Stær (K. Mollerup): Som Ping-klassen.
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Regning. Ping (Juel Jensen): Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny 
regnebog II. Den lille tabel. — Stær (Lemvigh Jønsson): Som Ping
klassen.

3. forskoleklasse, Må^e os; Vibe.O O

Religion. Måge (Fibigcr-Jensen): Jørgensen og Løber: Bibelhistorie 
for Folkeskolen: Fra Dommertiden til Salomon og fra Jesu fødsel til lig
nelserne. En del salmer gennemgået og lært udenad. — Vibe (Bentzen): 
Som Måge-klassen.

Dansk. Måge (Wilmann): Fossing, Skarvig og Sørensen: »Børnenes 
danske Læsebog« II brugt til læsning, genfortællen og vers. Grammatik 
mundtligt efter Rehling. Evald Jensen, Noesgård og Engelbret-Pedersen: 
»Øvelser i skriftlig dansk« brugt til afskrivning, diktat, frie øvelser, sprog- 
og ordøvelser. — Vibe (G. Aggerholm): Som Måge-klassen.

Historie. Måge (K. Mollerup): J. Ottosen: Børnenes fædrelands
historie: Fra Valdemar d. Store til enevældens indførelse. — Vibe (K. 
Mollerup): Som Måge-klassen.

Geografi. Måge (K. Mollerup): Axel Nielsen: »Vor Jord«. Fra Fin
land til Italien. Nogle navne er undladt og de sværeste stykker kun gen
nemlæst. Navne gennemgået efter Atlas for Mellemskolen og højere skoler 
af C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard. -—• Vibe (K. Mollerup): 
Som Måge-klassen.

Naturhistorie. Måge (G. Aggerholm): Axel Nielsen: Naturen I. Dyr: 
Pattedyr og fugle i hus og have. — Vibe (K. Mollerup): Som Måge
klassen.

Regning. Måge (Rasmussen) : Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny 
regnebog III. Den lille tabel: Friis-Petersen, Gehl, Thorkild Jensen og 
J. L. W. Jessen: Taltræningshefte III. — Vibe (Lemvigh Jønsson): Som 
Måge-klassen.

4. forskoleklasse, Lærke og Svale.
Religion. Lærke (Fibiger-Jensen): Bibelhistorie for Folkeskolen: Fra 

Salomon til »Jøderne vender hjem« og fra Jesu lignelser til Lazarus. En 
del salmer gennemgået og lært udenad. Ny testamente benyttet. — Svale 
(Bentzen): Som Lærke-klassen.

Dansk. Lærke (Olesen): Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes 
danske læsebog III brugt til læsning, genfortællen, vers og analyse. Gram
matik mundtligt efter Rehling. Ewald Jensen, Noesgård og Engelbret- 
Pedersen: Øvelser i skr. dansk, benyttet til afskrivning, diktat, frie øvelser, 
sprog- og ordøvelser samt genfortælling. — Svale (Rasmussen): Som 
Lærke-klassen.

Historie. Lærke (K. Mollerup): J. Ottosen: Børnenes fædrelands
historie: Fra enevældens indførelse til bondens frigørelse. J. Ottosen: Bør
nenes verdenshistorie: Forfra til folkevandringen. — Svale (K. Mollerup): 
Som Lærke-klassen.

Geografi. Lærke (G. Aggerholm): Axel Nielsen: Vor Jord: Syd
europa, Afrika, Asien, Australien. — Svale (Wilmann): Som Lærke
klassen.

Naturhistorie. Lærke (K. Mollerup): Axel Nielsen: Naturen I. Patte
dyr og fugle fra mark og skov. Elementær botanik gennemgået mundtligt 
med tegninger indført i notesbog. — Svale (K. Mollerup): Som Lærke
klassen.
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Regning. Lærke (A. Jensen): Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny 
regnebog IV brøk. Den lille og store tabel. Daglig skriftl. øvelser i tal
træning. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Taltræning IV. — Svale (Fibiger- 
Jensen): Som Lærke-klassen — dog undtagen decimalbrøk.

5. forskoleklasse. Ugle og Ørn.
Religion. Vgie (Lundblad): Jørgensen og Løber: Bibelhistorie for 

Folkeskolen. Fra »Jøderne vender hjem« — gi. pagt ud og fra Lazarus — 
ny pagt ud. En del salmer lært udenad. Ny testamente benyttet. — Ørn 
(Fibiger-Jensen) : Som Ugle-klassen.

Dansk. Ugle (Wilmann): Fossing, Skarvig og Sørensen: »Børnenes 
danske læsebog IV« benyttet til oplæsning, genfortællen, ordforklaring og 
vers. Grammatik mundtligt efter Rehling. Analyseøvelser og tegnsætnings
øvelser. Stile efter »Øvelser i skriftlig Dansk« af Evald Jensen, Noesgård 
og Engelbret-Pedersen. — Ørn (Fibiger-Jensen): Som Ugle-klassen.

Historie. Ugle (K. Mollerup): J. Ottosen: Børnenes fædrelands
historie. Fra Frederik VI til oversigt over det øvrige Nordens historie. 
J. Ottosen: Børnenes verdenshistorie. Fra Folkevandringen til den franske 
revolution. — Ørn (K. Mollerup): Som Ugle-klassen.

Geografi. Ugle (Struwe): Axel Nielsen: »Vor jord«, geografi for 
folkeskolen. De nordiske lande og Amerika. —- Ørn (Wilmann): Som 
Ugle-klassen.

Naturhistorie. Ugle (K. Mollerup): Axel Nielsen: Naturen. Frem
mede verdensdeles dyr. Krybdyrene. Mennesket mundtligt efter tavler. 
Nogle plantefamilier mundtligt efter tavler. — Ørn (K. Mollerup): Som 
Ugle-klassen.

Regning. Ugle (Fibiger-Jensen): Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den 
ny Regnebog V. Øvelser i tekstopgaver, taltræning, 10 min. og 20 min. 
prøver. — Ørn (Lemvigh Jønsson): Som Ugle-klassen.

1. mellemskoleklasse a og b.
Religion, a (Bentzen): Nørfelt: Kristendomskundskab: Forfra til 

profettiden. Nogle salmer lært udenad. — b (Buch): Nørfelt, Rønn Chri
stensen og Müller: Kristendomskundskab. S. 12—41 og 97—139. Nogle 
salmer lært udenad. N.T. jævnlig benyttet.

Dansk, a (Olsen): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellem
skolen I, brugt til oplæsning, referat og samtale. — Jensen og Noesgård: 
Øvelsesstk. i dansk sproglære, 1. ml.’s pensum gennemgået. Desuden til 
indøvelse af grammatik: Hansen, Hjuler og Skovmand: Tegnsætningstræ
ning, 1. hefte. — Jensen og Noesgård: Skriftlig dansk f. misk. brugt som 
skriftlig arbejdsbog. •— Genfortælling eller diktat hver uge; sidst i skole
året også enkelte fristile. »Genboerne« læst op for klassen. — b (Neer- 
bek): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I er benyttet 
til læsning, samtaleøvelser og ordforklaring. Grammatik efter »Tegnsæt
ningstræning« I. Ugentlige stile.

Engelsk, a (Dahlmann-Hansen): Mouridsen og Ring-Hansen: English 
of Today I. — b (Olsen): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. mellem
skolen I, stk. 1—89 + øvebog. Bennett: The African Bridge (Easy 
Readers). — Desuden læst op for og diskuteret med klassen Lindum: 
English for Beginners og S. Allwood: A Little Book of Good Things.

Historie, a (Bentzen) : Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for melsk. 
I: Forfra til Norden i den hedenske tid. Holt: Årstalsliste benyttet. — 
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b (Neerbek): Ludv. Schmidt: Lærebog i historie f. mellemskolen. Forfra 
til Norden i den hedenske tid.

Geografi, a (E. Aggerholm): C. C. Christensen: Geografi for mel
lemskolen og realklassen I: Fra Rusland til Schweiz. — b (E. Aggerholm): 
Som a-klassen.

Naturhistorie, a (G. Mollerup): Hvass og Jorgensen: Zoologi for mel
lemskolen I. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I. — b (Wi
berg) : Som a-klassen.

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellem
skolen I: Forfra til elektricitet I. •— b (Jørgensen): Som a-klassen.

Regning, a (Jorgensen): Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen I. 
— b (Juul): Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen I.

2. mcllemskoleklasse a og b.
Religion, a (Sch.-Müller): Nørfelt: Kristendomskundskab: Fra Jo

hannes Døberen til påsken. Nogle salmer udenad. Ny Testamente benyttet. 
— b (Sch.-Müller): Som a-klassen.

Dansk, a (Bentzen): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for milsk. I 
benyttet til læsning, samtale om teksten, ordforklaring m. m. Læst for 
klassen: Brudstykker af H. C. Andersen: Mit livs eventyr og nogle af even
tyrene samt et brudstykke af Ingemann: Valdemar Sejr. Grammatik efter 
Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Gennemsnitlig 1 stil 
om ugen. Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk benyttet. — b (Langhorn): 
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I og Gunnarsson: 
Edbrødre (I) er benyttet til læsning, samtaleøvelser og ordforklaring. 
Grammatik og skriftlige øvelser efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i 
dansk sproglære — og samme forf.s Skriftlig dansk. Genfortællinger, dik
tater og fristile 3—4 gange om måneden. Læst for klassen: Sagaen om 
Gretter den Stærke, Nordisk gudelære, samt uddrag af Johs. V. Jensen: 
Nornegæst.

.Engelsk, a (Langhorn): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen II med øvelseshefte. — b (Sch.-Müller) : Som a-klassen.

Tysk, a (Moe): Moe: 50 Lektionen. Moe: Tysk hjælpebog — det 
til lektionerne svarende stof. Ugentlige småstile. — b (Struwe) : P. Ny- 
dahl: »Frisch begonnen, 'halb gewonnen«.

Historie, a (Bentzen): Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mel
lemskolen I: Fra: Norden i den hedenske tid — bogen ud. Holt: 
Årstalliste benyttet. — b (Bentzen): Som a-klassen.

Geografi, a (E Aggerholm): C. C. Christensen: Geografi for mel
lemskolen og realklassen I: Fra Schweiz — og bogen ud. Samme for
fatter. Hefte II Afrika. — b (E. Aggerholm) : Som a-klassen.

Naturhistorie, a (Wiberg): Hvass og Jørgensen: Zoologi for mel
lemskolen IL Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen II. Plante- 
bestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille flora. — b (Wiberg): 
Som a-klassen.

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for 
mellemskolen I: Fra elektricitet I — bogen ud. Rasmussen og Simon
sen: Uorganisk kemi for mellemskolen. Forfra til salte. — b (Jørgensen): 
Som a-klassen.

Regning og matematik, a (A. Jensen) : Pihl og Ring: Regnebog 
for mellemskolen II. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen: For
fra til trapez. — b (A. Jensen): Som a-klassen.
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3. mellemskoleklasse a og b.
Religion, a (Bentzen): Nørfelt: Kristendomskundskab: Fra: Jesus 

og disciplene — bogen ud. Nogle salmer lært udenad. — b (Sch.-Müller): 
Nørfelt: Kristendomskundskab: Side 74—92 og 147—194. Nogle sal
mer udenad. Ny Testamente benyttet.

Dansk, a (Langhorn): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mel
lemskolen III er benyttet til læsning, samtaleøvelser og ordforklaring. 
Grammatik efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk sproglære. 
Skriftlige øvelser efter samme forfatteres: Skriftlig dansk. Ca. 3 stile om 
måneden (diktater, genfortællinger og fristile). Læst for klassen udvalgte 
stykker eller fortællinger af: Egil Skallagrimssons saga, Johs. V. Jensen, 
Goldschmidt, Pontoppidan, Martin Andersen Nexø, Herman Bang og 
H. C. Andersen. — Houken og Sørensen: Svensk læsebog: s. 1—6, 10—15, 
27—38. — b (Neerbek): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellem
skolen III er benyttet til læsning, samtaleøvelser og ordforklaring. H. Hertz: 
Sparekassen læst med klassen. Grammatik efter »Tegnsætningstræning« II, 
ca. 3 stile om måneden. Houken og Sørensen: Svensk læsebog for mellem
skolen: s. 1—3, 6—7, 10—15, 27—32.

Engelsk, a (Sch.-Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen III med øvehefte. — b (Moe): Friis-Hansen og Chr. Niel
sen: Engelsk III med øvelseshefte. Ugentlige småstile.

Tysk a (Moe): Frische Dein Deutsch auf! Gespräch 1—20. Moe: Die 
50 Lektionen repeteret. Moe: Fahren Sie mit! Lektion 51—60. Moe: Tysk 
hjælpebog, kap. 1—5. Ugentlige småstile. — b (Elmquist): Nydahl: 
Übung macht den Meister.

Historie, a (Neerbek): Ludv. Schmidt: Historie for mellemskolen. 
1500—1815. — b (Neerbek) : Som a-klassen.

Geografi, a (G. Mollerup): C. C. Christensen: Geografi for mellem
skolen og realklassen II: Asien, Australien, Nordamerika, Sydamerika. — 
b (Wiberg): Som a-klassen.

Naturhistorie, a (G. Mollerup): Hvass og Jørgensen: Zoologi for mel
lemskolen III. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen III. Plante- 
bestemmelser efter Rasmussen og Simonsen: Lille flora. -— b (G. Molle
rup ): Som a-klassen.

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellem
skolen II: Forfra til elektricitet II. — b (Jørgensen): Som a-klassen.

Regning og matematik, a (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for 
mellemskolen III. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen: Fra tra
pez til areal. — b (Laursen): Som a-klassen.

Tegning. 2. og 3. mellemskoleklasse, a og b (Langhorn) : Frie og 
bundne mønstertegninger og øvelser i farvelære. Desuden tegning efter 
model (dyr, figurer) eller efter opgivne emner. Illustrering af fortællinger 
og helt frie tegninger. Eleverne har arbejdet på gråt og hvidt papir med 
blyant, farvekridt, vandfarve og tusch.

4. mellemskoleklasse a og b.
(Hvor intet andet er anført, opgives det læste pensum til eksamen).

Religion. Ikke eksamensfag, a (Bentzen): Nogle hovedtræk af reli
gionshistorien. Nogle af kirkeårets evangelietekster gennemgået. — b 
(Bentzen) : Som a-klassen.

Dansk, a (Langhorn): Hostrup: Genboerne (D.L.), Clausen og Han
sen: Dansk læsebog III: Dronning Dagmars bryllup, Dronning Dagmars 
død, Kongemordet i Finderup, Elverhøj, Våbendragerens ed, Den store 
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Bjørns endeligt, Præsten i Vejlby, Holberg i Holland og England, Histo
rien om en moder, Oberst Paludan Müllers død. (Endvidere er læst, men 
skal ikke opgives: Den sidste parade, Reserve-engel og snefnug.) —■ Ene
mærke og Sjøberg Pedersen: 15 historier fra vor egen tid: Et barn og en 
mus, Ekstratoget, Jumbelars, Uskyldig barndom, Lulu. Svensk: Houken 
og Sørensen: Svensk for mellemskolen: s. 16—24, 43—48, 62—64, 92—94, 
95—100. Sproglære efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære. Stil ca. 3 gange om måneden. Oplæst for klassen: Uddrag af 
Røverstuen og af Den politiske kandestøber, et eventyr af H. C. Andersen 
og en fortælling af Martin Andersen Nexø. — b (Bentzen): Holberg: Den 
politiske kandestøber. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen 
III: Dronning Dagmars bryllup (opgives ikke til eksamen), Dronning 
Dagmars død, Kongemordet i Finderup, Elverhøj (opgives ikke til eksa
men), De tvende kirketårne, Våbendragerens ed, Tømmerpladsen, Holberg 
i Holland og England, Historien om en moder, Nattergalen. 15 historier 
fra vor egen tid: Ankervagt, En æggesnaps, Jumbelars, Ekstratoget, Et 
barn og en mus, Uskyldig barndom, Søn af huset. — Svensk: Houken og 
Sørensen: Svensk for mellemskolen: Tomas’ stora dag, Brobyprästen, Sån
gens makt, Johanssons flöjt, Gammalt porslin, Sven Duva, Arkimedes 
punkt. — 3 stile om måneden.

Engelsk, a (Sch.-Müller) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen IV med øvehefte: Stk. 3—4, 7—8, 10, 15, 19—20, 26—31. 
Til eksamen opgives alt det læste -4- stk. 27. — b (Dahlmann-Hansen): 
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV: Stk. 3—5, 
7—8, 10—11, 14—15, 17, 19—20, 26—31, 33. Skoleradio: The old Vie, 
David Copperfield, The Cup Final. Til eksamen opgives: Stk. 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Tysk, a (Elmquist): Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s! Stk. 9, 12, 
17, 20, 21, 23, 24, 28, 36, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 58, 60 = 50,5 n.s. 
— b (Moe): Skoleradioens radiohefte Tysk. Kästner: 3 Männei' im Schnee 
(Werner) til side 50. Nydahl: Tysk III stk. 1—44 (med overspringelser). 
Ugentlige småstile. Moe: Grammatik og stiløvelse, kap. 6—12. Til eksa
men opgives: Radioheftet: Bonn, Aufregung. Drei Männer s. 11—20. Ny
dahl III: stk. 4, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 24, 28, 36, 40, 44.

Historie, a (Bekker-Jensen): Ludvig Schmidt: Historie for mellem
skolen 2. (18. udg.): Tiden fra 1815—1939.. — b (Neerbek): Som a- 
klassen.

Geografi, a (G. Mollerup): C. C. Christensen. Geografi for mellem
skolen og realklassen II: Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland og 
alm. geografi om verdenshavene samt U.S.A. •— b (Wiberg): Som a- 
klassen.

Naturhistorie, a (Wiberg): Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellem
skolen IV. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. —- b (G. 
Mollerup): Som a-klassen.

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellem
skolen II: Fra elektricitet II—bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Uorga
nisk kemi for mellemskolen: Fra salte—bogen ud. — b (Jørgensen): Som 
a-klassen.

Regning og matematik, a (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for 
mellemskolen IV. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen: Fra areal 
til trigonometri. Til eksamen opgives det læste pensum. “4 §§ 128—33. — 
b (Laursen): Som a-klassen.

Latin, a (Høeg): Mikkelsens læsebog I og II: c. 1—33. Til eksamen 
opgives: II c. 1—33. — b (Roskjær): Mikkelsen: Latinsk læsebog: I, II 
1—30, 46, 48, 52.
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Realklassen.
Religion. Ikke eksamensfag, a (Bekker-Jensen): Jacobsbrevet og 

Kolossenserbrevet. Kirkehistorien i store træk fra oldtidén til nutiden. — 
b (Buch): Gennemgang af kirkehistorien efter Beuken, Frigast Hansens 
bog: Brevet til Filippi.

Dansk, a (Elmquist): Hovedværker: Gunlaugs saga, Torden i syd 
(afsnittet: I en lille by langt borte). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for 
realklassen, 7. udg.: 44—56, 109—115, 145—53, 155—61, 172—86, 193 
—95, 228—30, 281—83. Grammatik efter Jensen og Noesgård: Øvelses
stykker i dansk sproglære. Stil hver 14. dag. — b (Bentzen): Johan Bojer: 
Den sidste viking. Dansklærerforeningens udgave — med udeladelse af 
side 43 og side 59—62 i udgave fra 1948. Kaj Munk: Ordet. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for realklassen, (sjette udgave): Ebbe Skammelssøn, 
Morgenvandring, Mester Ole Vind, Engelske socialister, Terje Vigen, Ak, 
hvor forandret. Grammatik efter Jensen og Noesgård: Dansk sproglære 
for realklassen. Fristil hver 14. dag.

Engelsk, a (Sch.-Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
realklassen med øvehefte: Stk. 1—5, 9, 11, 13. Til eksamen opgives: Stk. 
1—5, 9, 11 og af 13 indtil side 111. Skriftlig genfortælling. — b (Olsen): 
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen: stk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 11, 15 + øvebog. Orwell: Animal Farm, læst in extenso (ed. Penguin) 
og diskuteret. Til eksamen opgives: Fr.-H. og Chr. N.: Eng. f. realkl., stk. 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15.

Tysk, a (Struwe): C. Hansen-Christensen og Sv. Brüel: Realklassens 
tyskbog: stk. 2—36, 58—72. Til eksamen opgives det læste 4- stk. 17, 
25 og 67. — b (Struwe) : Som a-klassen.

Fransk, a (Olsen): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere: p. 1— 
49, 51—58, 60—67, 75—83, 86—88, 88—92. Til eksamen opgives: stk. 
20—26, 28—42, p. 51—58, 60—67, 75—83, 88—92. — b (Olsen): Som 
a-klassen.

Geografi, a (E. Aggerholm): W. F. Hellner og Johs. Humlum: Er
hvervsgeografi for realklassen. — b (Wiberg) : Som a-klassen.

Naturhistorie, a (Wiberg): Mogens Lund: Biologibog for realklassen. 
— b (G. Mollerup): Som a-klassen.

Historie, a (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: Verdens
krigenes tidsalder (5. udg.). Samfundslære efter Kretzschmer og Lind- 
hardt Hansen (5. udg.). Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 5—22, 
26—38, 40—44, 50—57, 58—69. Samfundslære: 1—11, 13—14, 19—23, 
30—32, 42—51, 52—71. — b (Neerbek): Som a-klassen.

Fysik, a (Laursen): Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmel
legemerne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen.

Regning og matematik, a (Juul): C. C. Andersen og Damgaard 
Sørensen: Regning og aritmetik for realklassen. Erlangs logaritmetabel B. 
— b (Juul): Som a-klassen.

1. gymnasieklasse.
Religion. Ikke eksamensfag. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Det nye Testa

mentes tilblivelseshistorie. Jakobsbrevet. Kolessenserbrevet. Kirkehistorien 
indtil ca. 1500. —Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som spr. afd.

Dansk. Spr. afd. (Rosenberg): Hovedværker: Gunlaugs saga; Barsel
stuen; Syvsoverdag. Norrilds litteraturhistorie s. 5—41, 111—116, 187— 
194 med litteraturprøver efter Falkenstjerne. Karlssons grammatik s. 20— 
36, 66—70. Svensk efter Agerskov m. fl. — 14 stile, et elevforedrag. —
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Mat. afd. (Elmquist): Efter Falkenstjerne: Edda og saga, folkeviser, 
Oehlenschläger, Ingemann, Poul Møller, Blicher med tilhørende litteratur
historie efter Norrild. - Hovedværker: Gunlaugs saga, Hakon Jarl, Set. 
Hansaftenspil, Aladdin, En landsbydegns dagbog, Torden i syd. — Svensk 
efter Agerskov, Nörregård og Roikjer. Dansk grammatik efter Henry Karls
son: Fonetik, grammatik. Stil hver 14. dag.

Engelsk. Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): A Modern English Omni
bus. Dickens, Pickwick Papers: 60—88, Contemporary Reader: 5—39, 
123—128, 142—145. Herløvs grammatik, Briers stiløvelser. —■ Kl. spr. og 
mat. afd. (Sch.-Müller): 2 timer ugentlig: Ring Hansen og Mouridsen: 
On England and the English: Første halvdel af bogen.

Tysk. Kl. spr. afd. (rektor): 1 time ugentlig. Gad: Moderne tyske 
noveller: Die Katastrophe. — Nyspr. afd. (Elmquist): Gad: Moderne 
tyske noveller: s. 5—106, 120—137. Ring Hansen og Stærmose: Kultur
geschichtliche Lesestücke, 1. udg.: s. 1—17, 114—129, 133—43. Thomas 
Mann: Buddenbrooks (v. Hans Winkler). Gad og Moe: Tysk stiløvelse. 
Moe: Deutsche sprachlehre. Stil hver uge. — Mat. afd. (Elmquist): Gad: 
Moderne tyske noveller: 59—106, 120—137. Mange artikler i »Die Zeit« 
og »Die Weltwoche«.

Fransk. Spr. afd. (Roskjær): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. 
— Mat. afd. (Olsen): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. Extem- 
poral efter Høst og Bergaas: Lett Fransk.

Latin. Kl. spr. afd. (Kragelund): Cæsar og andre forfattere (Høeg): 
Cæsar I 1. HI ( 13), IV (1—19) ( —17). Ciceros taler (Høeg): 
Roscius §§ 15—61, Catilina I — Kragelund: Latinsk sproglære. — Ver
sioner efter Mikkelsen og Cæsar. — Nyspr. afd. (Rosenberg): Høeg: 
Caesar o. a. forf., s. 1—47 (undt. 37, 24—38, 11). Grammatik efter 
Hastrup og Blatt.

Græsk. Kl. spr. afd. (Rosenberg): Hudes elementarbog 1, II, s. 1—23. 
Berg og Hudes grammatik. Heibergs syntaks.

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: 
Fra oldtiden til ca. 1500. Nordens historie efter P. Ilsøe til ca. 1500. 
Billedstof efter lærebøgerne og efter Andrup, Ilsøe og Nørlund. Tekster. 
Plinius’ breve. —Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som spr. afd.

Oldtidskundskab. Nyspr. afd. (Roskjær): Iliaden: I, VI 237—529. 
Odysseen: I, VI, VII, IX. Herodot (Hastrup og Hjortsø) p. 1—24. — 
Mat. afd. (Roskjær): som nyspr. afd.

Naturfag. Mat. afd. (Wiberg): P. Andersen og M. Vahl: Geologi. 
P. Andersen og M. Wahl: Klima og plantebælter.

Naturlære. Spr. afd. (G. Mollerup): Reumert og Tscherning: Geo
grafi med Naturlære for det sproglige gymnasium: Forfra og astronomien 
med.

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Varmelære og lyslære for 
gymnasiet. I. K. Eriksen og P. Pedersen: Astronomi for gymnasiet.

Kemi. Mat. afd. (Jørgensen): L. A. Ring: Kemi for gymnasiet, 
8. udg.: Forfra til side 72.

Matematik. Mat. afd. (Juul): A. F. Andersen og Poul Mogensen: 
Lærebog i matematik I. Buch, Fenchel, Lauritzen: Matematiske opgaver I.

2. gymnasieklasse.
Religion. Ikke eksamensfag. Spr. afd. (Buch): Haar og Nørgaard: 

Kirkehistoriske læsestykker II. Gennemgang af Michael Neiiendam’s: 
Hvem tror hvad? Læst afsnit af romerbrevet. —- Mat. afd. (Buch): Som 
den spr. afd.
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Dansk. S pr. afd. (rektor): Norrilds litteraturhistorie: Hauch — Bran
des. Hovedværker: En landsbydegns dagbog. 5 eventyr af H. C. Andersen. 
Karlsson: Dansk grammatik for gymnasiet: § 1—60. Svensk efter Ager
skov m. fl. 12 stile. — Mat. afd. (Elmquist): Litteraturhistorie efter Nor- 
rild: Middelalderen—Paludan-Müller med litteraturprover efter Falken
stjerne. Hovedværker: Erasmus Montanus, Adam Homo. Svensk efter Ager
skov, Nørregård og Roikjer. Dansk grammatik efter Henry Karlsson: Fone
tik, grammatik. Stil hver 3. uge.

Engelsk. Nyspr. afd. (Langhorn) : Contemporary Reader: p. 39—80, 
84—93, 123—145, 157—178, 230—235. Dickens Reader: p. 50—57, 
68—88. — Essays: p. 1—4, 16—20,29—36,45—56,68—73. RebeccaSharp 
and the Crawleys: p. 3-63. Engl. poems James Hilton: Lost Horizon (kurso
risk). Bredsdorffs litteraturhistorie, Herløvs grammatik, Briers stiløvelser. 
Ugentlige skole- eller hjemmestile (studentereks. opgaver og referatstile). 
Elevforedrag. — Kl. spr. afd. (Sch-Müller): 2 timer ugentlig: Ring Han
sen og Mouridsen: On England and the English (sidste halvdel). Ekstem
poral: George Orwell: Animal Farm. — Mat. afd. (Sch.-Müller): Som 
kl. spr. afd.

Tysk. Kl. spr. afd. (rektor): 1 time ugentlig: Gad: Moderne tyske 
noveller: Der blinde Geronimo, Pinneberg. Sigtryggsson: Deutsche Kultur- 
und Charakterbilder: Die alte deutsche Stadt og udvalg af die deutsche 
Landschaft im Spiegel der Dichtung. — Nyspr. afd. (Struwe): Schiller: 
Maria Stuart. Gad: 100 deutsche Gedichte. Schillers digte. Ring Hansen 
og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 
19, 27, 29. Gad og Moes stiløvelse: stk. 35—65 (m. ordliste). Moe: 
Deutsche Sprachlehre. Eyvind Holm: Abriss der deutschen Lit. Om 
Schiller. —Mat. afd. (Elmqust) : Gad: Moderne tyske noveller: 103—119. 
Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: Für Deutsch
land; af »Mein Kampf«. Brudstykker af Dieter Meichsner »Weisst du, 
vyarum? (Rowolt, Hamburg 1952). »Die Zeit« 3. Febr. 55: Ulkigste 
Grenze der Welt; 10. März 55: Schüsse in Gaza; Was ist Krankheit.

Fransk. Spr. afd. (Dahlmann-Hansen): Henriques og Willemoes: 
Fransk Litteratur i Udvalg. N. Chr. Nielsen: Fransk Skolegrammatik. 
Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. — Mat. afd. (Dahl- 
mann-Hansen): Som spr. afd.

Latin. Kl. spr. afd. (Rosenberg) : Høgs udvalg I, s. 48—76, 109—114, 
121—140; II, s. 5—50. Versioner efter Nielsen og Krarup samt Hastrup. 
Grammatik efter Hastrup og Blatt. — Nyspr. afd. (Kragelund): Caesar og 
andre forfattere (Høeg): 109—112 (Plinius), 113—114 (Catul), 128— 
131 (Pyramus). — Ciceros taler (Høeg): p. 9—16 (Roscius), 86—92, 
93—95, 96—98, 105—109, 126—131 (Vcrres). — Romerske historikere 
(Kragelund), p. 48—56 (Plinius, indskrifter fra Pompeji). Kragelund: 
Latinsk sproglære.

Græsk. Kl. spr. afd. (Roskjær): Hude: Elementarbog II, p. 32—ud. 
c. 1—25, 44—45.
Odysseen I, VI, VII, IX. Herodot: VII c. 41—52: VIII c. 140—144; IX

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: 
ca. 1500—1870. Nordens historie efter P. Ilsøe ca. 1500—1864. Billedstof 
i tilknytning til lærebøgerne og efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks
historien i billeder. Kilder: 1848—64 efter historielærerforeningens tekster. 
— Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som spr. afd.

Oldtidskundskab. Nyspr. afd. (Roskjær): Kragelund: Græske kunst
værker. Sophokles: Antigone (Møller) ; Euripides: Medeia. — Mat. afd. 
(Roskjær): Som nyspr. afd.

Naturfag. Spr. afd. (G. Mollerup): Reumert og Tscherning: Geografi 
med naturlære. Til eksamen opgives et pensum, der svarer til kravene i 
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anordning af 8. april 1953 og bekendtgørelse af 9. april 1953 på grundlag 
af Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære (2. udg.) og Hellner: 
Atlas for mellemskolen. Kornarten »hvede« opgives som verdenshandels
vare. — Mat. afd. (G. Mollerop): Andersen og Vahl: Geologi. Samme for
fattere: Klima og plantebælte. Samme forfattere: Erhversgeografi. Til 
eksamen opgives et pensum, der svarer til kravene i anordning af 8. april 
1953 og bekendsgørelse af 9. april 1953 på grundlag af de læste bøger og 
Hellner: Atlas for mellemskolen. Verdenshandelsvarer: Jern, hvede, sukker, 
bomuld og kaffe.

Fysik. Mat. afdi. (Laursen): Th. Sundorph: Mekanisk fysik for gym
nasiet. I K. Eriksen og P. Pedersen: Astronomi.

Kemi. Mat. afd. (Jørgensen) : L. J. Ring: Kemi for gymnasiet, 8. udg. 
Fra side 72 til side 148.

Matematik. Mat. afd. (Rindung) : A. F. Andersen og Poul Mogensen: 
Matematik II (tredie udgave) og III.

3. gymnasieklasse.
Religion. Ikke eksamensfag. Kl. spr. og mat. afd. (rektor): Gennem

gang af Grundtvig, Søren Kierkegaard, Mynster, Indre Mission og grundt
vigianisme samt hovedtræk af det 20. århundredes kirkehistorie. — Nyspr. 
afd. (rektor): Som kl,-mat. afd.

Dansk. Kl. spr. og mat. afd. (Bekker-Jensen): Norrild: Dansk littera
turhistorie: H. C. Andersen—Johs. V. Jensen. Norge: 1814—Nordal 
Grieg. Prøver efter Falkenstjerne. Hovedværker: 5 eventyr af H. C. An
dersen, Nattevagt, Vildanden. Modersmålskundskab efter Oxenvad og Fal
kenstjerne. Svensk efter Agerskov, Møllegård og Roikjer. Stil hver 4. uge. 
Til Eksamen opgives efter Falkenstjerne: I bd. (7. udg.) 18—21, 176—80, 
197—98, 218—20, 224, 226—28, 252—55, 259—61, 284—86, 352—55, 
359—60. II bd. (6. udg.) 2, 34—35, 47—50, 61—66, 143—46, 150—53, 
167—69, 184—85, 202—7, 242—47, 290—97. III bd. (6. udg.) 11—16, 
21—25, 39—41, 98—102, 125—30, 173—78, 221—29, 366—68. Hoved
værker: Set. Hansaftenspil. En landsbydegns dagbog, Nattevagt. — Nyspr. 
afd. (Bekker-Jensen): Som kl. spr. og mat. afd.

Engelsk. Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): Shakespeare: Julius 
Caesar, Two Centuries of English Poetry: p. 5—7, 10—11, 12—13, 15— 
16, 23—25, 30—36, 64—65, 76—79, 84—87, 105—09, 110—12, 116—17, 
123—28. Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology. Galsworthy: Strife. 
Essays II: p. 1—8. Contemporary Reader: 244—56, 188—200, 5—39, 
123—28, 142—45. Modern English Plays: p. 1—33. Læst kursorisk i II g: 
E. M. Forster: A Passage to India. Herløvs grammatik, Briers stiløvelser, 
Bredsdorffs litteraturhistorie. Til eksamen opgives: Caesar I2, III2. Spoon 
River Nr. 28—46. Two Centuries of English Poetry: 10—11, 32—36, 
64—65, 71—72, 84—87, 131—33. Dickens: 103—14. Thackeray, Vanity 
Fair: 3—10. Modern English Plays: 34—42, 84—94. Essays II: 5—8. 
Contemporary Reader: 66—68, 19413—200, 244—50.

Tysk. Nyspr. afd. (Moe): Goethe: Hermann und Dorothea I, VI. 
Goethe: Faust 354—605, 808—1177, 1530—2072, 2678—2804, 3377— 
3543. Heine: Harzreise (Gjerløff) i uddrag. Ring Hansen og Stærmose: 
Kulturgeschichtliche Lesestücke 3—4, 6, 9—11. Stefan Zweig: Die Welt 
von gestern (Jefsens udvalg). — Hver elev har læst og refereret en mo
derne roman. — Gad og Moes stiløvelse og ordliste. Moes Sprachlehre. 
Ugentlig stil på skole eller hjemme. — Eyvind Holms Abriss der deutschen 
Literatur (i uddrag). — Til eksamen opgives: Tell I 2—3, III 1—2, IV 
1. Hermann und Dorothea 6. sang. Faust I v. 354—521, 1530—1711, 
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2678—2804, 3414—3543. Nathan III 7. Gads Gedichte s. 21—23, 27— 
29 o., 36—39, 41—42, 44—45, 46—49, 60—66, 98—99. Harzreise s. 259 
—2819. Die Welt von gestern s. 9—13. Lesestücke nr. 3, 6, 11.

Fransk. Kl. spr. og mat. afd. (Roskjær): Henriques og Willemoes: 
Fransk Litteratur i Udvalg. Pagnol: Topaze. N. Chr. Nielsen: Fransk Skole
grammatik. — Nyspr. afd. (Roskjær): Henriques og Willemoes: Fransk 
Litteratur i Udvalg. André Gide: La Symphonie Pastorale. N. Chr. Niel
sen: Fransk Skolegrammatik.

Latin. Kl. spr. afd. (Kragelund): Ciceros breve (Høeg): 1, 3, 6, 8, 
10, 11, 13—22. Romerske historikere (Kragelund): p. 5—15 (Sallust), 
p. 17—36 (Livius). Kragelund: Latinske Vers I (Luerets, Horats’ ser- 
mones 1, epistulae 1, 2, 6, epodi 1, carmina 1, 2, 9, 11, 12, 20, 24, 25, 26. 
Kragelund: Latinsk sproglære. Versioner efter Krarup og Karl Nielsen og 
Gertz. Til eksamen opgives: Caesar o.a. Forff. (Høeg): Mon. Ane. Cicero: 
Breve 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13—19, 21, 22. — Romerske Historikere (Krage
lund) p. 5—15, 37—53. — Ovid (Kragelund: Latinske Vers I) 1, 3. — 
Catul (Latinske Vers II) 2—10; Horats (Latinske Vers II): Serm. 2, 
carm. 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 25, 26, ep. 2, 6. — Nyspr. afd. (Rosen
berg)): Høegs udvalg I, s. 92,29—94; II, s. 9, 8—24, 19; 28, 34—34, 25; 
41,9—50; 63—74. Grammatik efter Hastrup og Blatt. Til eksamen op
gives: Høegs udvalg I, s. 30—37,24; 38,12—39,4; 109—10; 132—38. 
II, s. 9,8—18,24; 21,13—24,19; 28,34—34,25; 51—62.

Græsk. Kl. spr. afd. (Kragelund): Herodot VII: 1—21, 26—29, 33 
—39, 100—104, 140—142, 201—228, VIII 34—39, 65—71, 74—96. 
Platon: Apologien I, Kriton. Udvalg af NT (Acta, Paulus, Rom., Apokal). 
Odysseen I 1—96, VI, IX. Berg og Hude: Grammatik. Heiberg: Syntax. 
Til eksamen opgives: II. I, VI. Od. I 1—96, VI, IX 1—38. Xenofon 
(Hude II) p. 22—32. — Plat. Apol. I, Kriton p. 43—50, 54 d.—e. 
Herodot VII 1—21, 26—29, 33—39, 100—104.

Historie. Kl. spr. + mat. afd. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. 
Holt, 18—70—1939. Nordens historie efter Ilsøe, 1864—1939. Samfunds
lære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen. Tekster efter kilder fra Dan
markshistorien 1848—64. Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe og 
Nørlund. Til eksamen opgives: Billeder: Jagt i papyrussump, Assyrisk be
lejring, Herakles kamp, Priamosbægeret (Holt I), Bayeux tapetet (Holt 
II), Dødedansen, Vilh. I’s kroning (Holt III), Oluf Mortensens våbenhus, 
Glimmingehus, Thorslunde altertavlen, Korsskæringshvælvingen i Set. 
Bendts. Grundlovgivende rigsforsamling (Andrup og Ilsøe). Tekster: H. 
Müller: Kilder f. Danm.hist. Lehmanns tale, resolutionen, Fr. 7’s svar, 
samme s brev, prov. reg.s proklamation, Hertugens proklamation. H. Neer
bek: Kildesteder fra Kr. 2’s tid. -— Nyspr. afd. (Neerbek): Som Kl. spr. + 
mat. afd.

Oldtidskundskab. Kl. spr. afd. (Kragelund): Thukydid: Athen og 
Melos (Græske historikere: p. 83—94). Antigone (Møller). Kragelund: 
Græske kunstværker. Til eksamen opgives: Kret. myk. Søjlestilarter. Athens 
akropolis. Theaterbygningen. Geometriske vaser. Exekias-vasen. Duris: 
Skolevasen. —■ Apol fra Tenea. Vognstyreren. Doryphoros. Hegeso. Her
mes (Praxiteles). Apoxyomenos. Pergamonalteret. Alexandermosaikken. 
— Nyspr. afd. (Kragelund): Thukydid: Athen og Melos (Kragelund: 
Græske historikere p. 83—94). Platon (Frisch): Apologien og Kriton. 
Til eksamen opgives: Odysseen I (Vilster) 1-95, VI, IX, XXIV 496—548. 
Antigone (Møller) — Apol. Krit. (Frisch). Kragelund: Græske Histori
kere 3, p. 83—94 (Athen og Melos). Kret. myk. Delphi. Olympia. Akro
polis. Søjlestilarter. Theaterbygningen. Geom. vaser. Exekias. Duris. 
Apolio Tenea. Vognstyreren. Spydbæreren. Hermes. Skraberen. Hegeso.
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— Mat. afd. (Neerbek): Apologien, Kriton, Faidon (Frisch). Til eksamen 
opgives: 1) Vaphiobægeret, 2) geometrisk vase, 3) Apollon fr. l'cnea, 
4) Kvindestatue fr. Samos, 5) Exekias’ vase, 6) græske søjler, 7) vogn
styreren, 8) diskoskasteren, 9) Akropolis, 10) Erekteions karyatidehal, 
11) Spydbæreren, 12) Nike, 13) Polyneikes’ vase, 14) Praxiteles’ Hermes, 
15) teatret i Epidauros. (Alt efter Kragelund: Græske kunstværker.)

Naturfag. Kl. spr. afd. (G. Mollerup) : Simonsen: Biologi ved Mo
gens Lund. Aug. Krogh: Menneskets fysiologi. Til eksamen opgives det 
læste pensum undt. i biologi: Økologi og i fysiologi: Legemsvarmen, 
muskelfysiologi, føle-, lugte- og smagssans og om øjet: farvesans og bogen 
ud. — Nyspr. afd. (G. Mollerup): Som kl. spr. afd. — Mat. afd. (G. 
Mollerup): Som kl. spr. afd.

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Th. Sundorph: Elektricitet og magne
tisme for gymnasiet. Til eksamen opgives: Min.’s opgivelser: Faste lege
mers ligevægt, målesystemer, elastiske svingninger, pendul, lydlære. Damp, 
fugtighedsmåling. Mikroskop, spektrer. Magnetisme, elektromagnetisme, 
elektrisk energi, elektriske svingninger. Planeternes bevægelser. Disse op
givelser — sammen med skolens — giver flg. sidetal: Varmelære: 7—35, 
49—52. Lyslære: 8—32, 36—57. Mekanik: 11—18, 24—51, 63—72. 
Elektricitet og magnetisme: 41—56, 98—110, 119, 132—40, 177—90. 
Astronomi: 41—57. — Desuden opgives flg. øvelser: 1. Messings varme
fylde. 2. Isens smeltevarme. 3. Vands fordampningsvarme. 4. Faste stoffers 
udvidelse. 5. Kviksølvs udvidelse. 6. Lufttermometret. 7. Varmestråling. 
8. Forsøg med skråplanet. 9. En vædskes massefylde. 10. Lydens hastighed. 
11. Gitterforsøg. 12. Wheatstones bro. 13. Dilatometerforsøg. 14. Audion- 
lampen. 15. Biot og Savarts lov.

Kemi. Mat. afd. (Jørgensen): L. J. Ring: Kemi for gymnasiet 8. udg.: 
Fra side 148—bogen ud. Til prøven opgives: Side 23—42, 44—50, 54— 
72, 93—100, 106—11, 120—35, 156—60, 167—71, 173—76, 181—83, 
197—99.

Matematik. Mat. afd. (Rindung): A. F. Andersen og Poul Mogensen: 
Matematik IV og V. Til eksamen opgives: A. F. Andersen og Poul Mo
gensen: Matematik I: §§ 1—7, 63—70, 84—85, 87—88, 91—94, 111— 
130, 132—154, 163. II (tredie udgave): §§ 15—16, 25—53, 62. III: 
§§ 1—9, 27—31, 33—37. IV: 1—8, 10—13, 26—33. V: §§ 14—23, 
27—34, 38—47.



Udenforskoletiden
»B 0 G«en springer ud.

På initiativ af elever fra gymnasiet og realklassen med Jørgen 
Friis-Mikkelsen -—■ std. 54 — i spidsen oprettedes kort føi' jul 
1953 »Bordtennisklubben på Østersøgades Gymnasium«. Klubbens 
bestyrelse byggede selv bordene og fremskaffede det nødtørftigste 
antal bolde og bats, og i løbet af kort tid var medlemstallet oppe 
på ca. 130 — fra mellemskolen, realklassen og gymnasiet.

Der blev trænet mandag og torsdag, og allerede ved udgangen 
af 1. sæson kunne vi udfordre GI. Hellerup og vinde over dem 
med 5—3.

I 1954/55 svigtede gymnasiasterne ganske, men mellemskolen 
mødte talrigt op, således at de fire borde i den lille gymnastiksal 
til stadighed var optaget på træningsdagene. Spillet foregår efter
middag og aften — til kl. 21 — to gange om ugen i tiden fra 
efterårsferie til påskeferie.

Vi håber meget stærkt, at realister og gymnasiaster melder sig 
igen næste år, så vi kan tilbyde GI. Hellerup en revanchekamp.

Vel mødt i Ø.G.s — foreløbig — eneste sportsklub.

Niels W. Asmussen, 1. g.n.. 
d.å. formand.
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Skakklubben »0. G. af 1943«.
•Sæson 1954—55.

Skakklubben har i skoleåret 1954—55 haft ialt 72 medlemmer, 
deriblandt 5 lærere.

1. Første møde i sæsonen hos Kaare Thal-Jantzen, III g. mat., 
torsdag den 7. oktober-

2. Fredag den 12. november hos Jens Bruun I g. k.
3. Fredag den 26. november hos lektor Rosenberg.
4. Det traditionelle julemøde hos Vøgg Jacobsen, II g. mat., 

fredag den 18. december.
5. Tirsdag den 25. januar pokalkamp i Studenterforeningen. 

0. G. kvalificerer sig sammen med to andre gymnasier til om
kamp.

6. Møde hos Niels W. Asmussen, I g. n., fredag den 4. februar.
7. Omkamp i Studenterforeningen tirsdag den 15. februar. 

0. G. vinder for andet år i træk den af Studenterforeningen ud
satte vandrepokal.

8. Møde hos Jytte Bonlov, I g. mat., torsdag den 3. marts.
9. Sidste ordinære møde hos Niels Jacob Holm, III g. n., man

dag den 9. maj.
Mogens Juel Kraft, sekr.

Skakklubbens seniorafdeling, der som medlemmer har udgåede 
elever fra Ø.G. samt den til enhver tid eksisterende 3. g., har 
holdt tre møder.

Den for 2. gang vundne pokal.
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9. november hos Birgitte og Gunnar Aagaard Olsen, mat. 
årg. 53.

14. marts hos Stig Krabbe Barfoed, mat. årg. 52.
28. april hos Ole Hartkopp, mat. årg. 52.

Stig Krabbe Barfoed, stud, mag., 
sekr. f. seniorafd.

Lejren i Færgelunden.
16.—22. juni: 2. m- a. —|— b. i lejren med inspektør K. O. Buch, 

adj. Langhorn, cand, theol. Lundblad og lekt. C. C. Struwe.
26.—30. august: 4. m. a. i lejrskole med lekt. Bekker-Jensen.
3.—9. september: 3- m. b. i lejrskole med lekt. Mollerup og adj. 

Neerbek.
17.—20. september: Bibelkredsene i lejren med lekt. Bekker- 

Jensen.
23.—26. september: l.g. spr. i lejrskole med lekt. Mollerup og 

cand. mag. Wiberg.
27.—30. september: l.g. m. i lejrskole med lekt. Mollerup og 

cand. mag. Wiberg.
2.—3. oktober: 3. g. ns. i lejren med adj. Laursen.
8.—11. oktober: 2. g. m. i lejren med lekt. Elmquist og adj- 

Laursen.
16 .—10. oktober: 3. g. i lejren med lekt. Mollerup og adj. Laur

sen.
20 .—23. oktober: Elever fra 4. m. a. og gymnasiet i lejren med 

lekt- Bekker-Jensen.
23 .—24. oktober: Gamle bibelkredsdeltagere i lejren med lekt. 

Bekker-Jensen.
30 .—31. oktober: Real a. -j- b. i lejren med cand. mag. Fl. 

Olsen og cand. mag. Wiberg.
6 .—7. november: Mat. årg. 53 i lejren med lekt. Elmquist og 

adj- Laursen.
27 .—28. november: Mat. årg. 54 i lejren med adj. Laursen.
28 .—30. december: Spejdere i lejren med lekt. Struwe.
19.—21. februar: 2. g. m. i lejren med lekt. Elmquist.
6.—12. april: 1. g. m. i lejren med lekt. Elmquist.
23.-—24. april: 2. g. spr. i lejren med lekt. Struwe.
6.—8. maj: Bibelkredsene i lejren med lekt. Bekker-Jensen.
9.—14. maj: 3. m. a. i lejrskole med med lekt- Mollerup.
14.—15. maj: 1. g. spr. i lejren med lekt. Elmquist.
21.—22. maj: 5. Ugle i lejren med cand, theol. H. Lundblad.
26.—27. maj: 5. Ørn i lejren med insp. K. O. Buch.
16.—22. juni: 2. m. i lejren med K. O. Buch og H. Lundblad.
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Skolens lærerpersonale 1954-55
Hr. gymnasielærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik og geografi 

i o., gymnastik i u.
Fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), skrivning i o., dansk, 

regning, skrivning, naturhistorie og geografi i u.
Hr. lektor H. Bekker-Jensen (1935), dansk, historie og religion i o.
Overlærer frk. A. M. Bentzen, eks. skolel. (1919), dansk, religion 

og historie i o., religion i u.
Hr. overlærer, cand, theol. K. O. Buch (1916), religion og sang 

i o., religion og sang i u. Inspektør for underskolen.
Hr. adjunkt J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk i o.
Hr. lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk i o. Lejrinspek

tør. Inspektion på legepladsen.
Overlærer, frk. G. Fibiger-Jensen, eks. skolel. (1923), religion, reg

ning og dansk i u.
Hr. rektor E. Freil (1944), dansk, tysk og religion i o., historie i u.
Hr. lektor L. Høeg (1913), latin i o.
Overlærer, frk. A. Jensen, eks. skolel., cand. phil. (1922), mate

matik og regning i o., regning i u.
Fru K. Juel Jensen (1931), skrivning og regning i u. Sekretær og 

kassererske.
Hr. cand. mag. H. Juul (1954), matematik i o.
Fru J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1934), regning, skrivning, 

historie og dansk i u.
Hr. lektor Aa. Jørgensen (1932), kemi, fysik og matematik i o.
Hr. lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskundskab 

i o.
Hr. adjunkt N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning 

i o., tegning i u.
Hr. adjunkt Knud Laursen (1940), fysik, matematik og skriv

ning i o.
Hr. cand, theol. H. Lundblad (1951), religion i u.
Hr. lektor H. Moe (1916), tysk og engelsk i o. Leder af gymna- 

siebiblioteket.
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Hr. lektor G. Mollerup (1922), naturfag, geografi og naturhisto
rie i o.

Overlærer, frk. K. Mollerup, eks. skolel. (1918), historie, geografi 
og naturhistorie i u.

Hr. adjunkt H. Neerbek (1949), historie, oldtidskundskab og 
dansk i o.

Overlærer, frk. A. Olesen, eks. skolel. (1919), dansk og skriv
ning i u. O

Hr. cand. mag. Fl. Olsen (1954), fransk, engelsk og dansk i o.
Frk. I. Peters, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik i o.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), tegning i o., dansk, reg

ning, tegning og gymnastik i u.
Hr. adjunkt O. Rindung (1946), matematik i o.
Hr. lektor C. M. Rosenberg (1909), dansk, latin, græsk og old

tidskundskab i o.
Hr. lektor Th. Roskjær (1934), latin, græsk, fransk og oldtids

kundskab i o. Inspektion på 1. sal.
Hr. lektor A. V. Schaumburg-Müller (1921), religion og engelsk 

i o. Inspektion på 2. sal. Leder af børnebiblioteket.
Hr. lektor C. C. Struwe (1930), tysk og gymnastik i o., geografi 

og gymnastik i u. Inspektion på legepladsen.
Hr. cand. mag. A. Wiberg (1954), naturhistorie, geografi og 

gymnastik i o.
Fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, skrivning, geografi, 

historie og iagttagelseslære i u.
I løbet af skoleåret er lektorerne C. M. Rosenberg og A. Krage

lund udnævnt til Riddere af Dannebrog.
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Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Regnskab for tiden 5. maj 1954—4. maj 1955.

Indtægter:
Private tilskud ............................................................................... kr. 250,00
Renter: Obligationsrenter .................................... kr. 300.00

Sparekasserenter, H 56039 ................... » 25.12 » 325,12
krT 575,12

U dgifter:
Boglegater: Petter Mathisen, mat. std. 54........... kr. 100,00

Hans P. Wandall, kl. std. 54........... » 100,00 kr. 200,00
Uddelt legatportion 5. maj 55:

Bill Valerius Rasmussen, 2. g.mat........................... » 264,00
Overskud, tillagt kapitalen ......................................................... » 111,12

kr. 575,12

Status pr. 4. maj 1955.
Aktiver:
Bankbeholdning:

Sparekassen f. Kbh. og Omegn, H 56039 ....................... kr. 509,91
Obligationsbeholdning: Statsobl. 2007, 5% (6000,00 kr.) » 5475,00

"kr. 5984,91

Passiver-:
Kapital pr. 4 maj 1954 .............................................................. kr. 5873,79
Overskud iflg. regnskab .............................................................. » 111,12

- kr. 5984,91

København, den 4. maj 1955.

Bestyrelsen:
G. Mollerup. Eigil Freil C. C. Struwe.

(formand).

Foranstående regnskab er revideret og befundet i orden.
Østersøgades Gymnasium den 8. maj 1955.

Knud Laursen.
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„0. G.’s rejsefond“
Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve ................................................. kr.
Lørdagsindsamlingerne ................................................................
Skolekomedien ...............................................................................
Salg af fremmed valuta ..............................................................
»Forlystelsesrådet«s julefest ..........................................................
»Forlystelsesrådet«s fastelavnsfest ...............................................
Tilskud fra forældre ......................................................................
Obligationsrenter ........................................................ kr. 81,10
Sparekasserenter .......................................................... - 195,98 -
Konfirmandernes »Schweizeraften« .............................................
Solgt restlager af »Roll-linealer« .................................................
Diverse indtægter ...........................................................................

1940,50 
104,68 
632,79
44,60
30,43

127,73 
60,00

277,08
140,00 
51,49

106,76
kr. 3516,06

Udgifter:
Tilskud til rejser sommeren 1954 ............................................. kr. 2425,00
10 % af det i tiden 1/4 53—31/3 54 indkomne beløb for 

aktiebreve udbetalt som præmie ......................................... • 219,35
Kurtage ved obligationskøb .......................................................... ■ 2,10
Overskud ....................................................................................... - 869,61

kr, 3516,06

Status pr. 16. oktober 1954.
Aktiver:
Obligationsbeholdning:

Østifternes Krdf. 16—2., 5 % (1000,00 kr.) .. kr. 918,50
Statsoblg. 2007, 5 % (4000,00 kr.) ............... - 3640,00 kr. 4558,50

Sparekassen f. Kbh. og Omegn. E 50370 ................................ - 1002,21
Kassebeholdning ........................................................................... - 9,99

"kr. 5570/70

Passiver:
Kapital pr. 13/10 1953.................................................................. kr. 4701,09
Overskud iflg. driftsregnskab ..................................................... - 869,61

"kr. 5570,70

København, den 16. oktober 1954. Knud Laursen, 
(kasserer)

Regnskabet revideret og befundet i orden. Kassebeholdningen forefindes.

■Østersøgades Gymnasium, den 26. oktober 1954. Ole Rindung.



26

0. G.’s realistfond
Oprettet februar 1955.

§ 1. Fondets navn er »0. G.’s realistfond«.
§ 2. Fondets opgave er at uddele legater under enhver form til 

nuværende elever, der går i realklassen på Østersøgades Gymnasium, eller 
til gamle elever, der har taget realeksamen fra Østersøgades Gymnasium.

§ 3. Fondets midler tilvejebringes gennem de sædvanlige kilder, der 
står til rådighed på en skole. Dog skal det hvert år henstilles til den 
til enhver tid gående realklasse at gennemføre et enkelt »Hovedarran
gement«.

§ 4. Fondet administreres af den til enhver tid siddende rektor på 
Østersøgades Gymnasium under medvirken af en regnskabsfører, der sam
tidig fungerer som sekretær, idet rektor dog forud for hver enkelt legat
uddeling må konferere med mindst 3 af de lærere, som har eller har 
haft den eventuelle legatmodtager.

§ 5. Fondets pengemidler skal anbringes på så fordelagtig ■— 
men samtidig let realiserbar — måde som muligt i bank eller spare
kasse.

§ 6. Dispositionsretten over fondets midler beror hos rektor, der 
gennem prokura kan videregive den til regnskabsføreren.

§ 7. Bestemmelse om fondets ophævelse træffes af rektor i samråd 
med lærerkollegiet på Østersøgades Gymnasium, som skal indkaldes til 
møde derom med mindst 14 dages varsel ved opslag på lærerværelset.

0. G.'s realistfond af februar 1955.
Regnskab for tiden 14. febr.—31. marts 1955.

Indtægter:
Realisternes pølsebod ved skolekomedien .................................... kr. 148,45
Tilskud fra lærerkollegiet................................................................ - 225,00
Jazz-koncerten den 6. marts .......................................................... - 401,00
Diverse indtægter ............................................................................. - 8,05
Kassebeholdning, indsat på sparekassekonto E 51558 ............... kr. 782,50

København, den 4. april 1955.

Eigil Freil, 
f orinand.

Knud Laursen, 
regnskabsf.

Foranstående regnskab er revideret og befundet i orden. Kassebeholdnin
gen forefindes.

Østersøgades Gymnasium, den 5. april 1955. Ole Rindung.

Gaver til skolens samlinger.
N aturf agssamlingen:
Anthonsen, Michael: 5 Ugle: Hvirvel af grindehval.
Asmussen, Jes: 3 mb: 2 grammofonplader med fuglestemmer.
Bjerring-Sørensen, Carsten: 4 Lærke: Et gedehamsebo.
Enevoldsen, Bent: 3 g. m: Udstoppet stor tejst.
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Fysiksamlingen:
Gorm Kroijer Jensen, 2. g. mat.: Mikrometermåleur, monteret på stativ. 
Kaj Strand Petersen, l.g. mat.: Meteorologisk sonde, m. radiosender.
Birgit Mouritsen, 3. g. mat.: Teodolit m. tilbehør.

Bogsamling - Pladesamling.
Gymnasiebiblioteket på 3. sal ledes af lektor H. Moe; biblioteks

assistenter har også i år været Carl Anders Bryld og Aage Gotfred 
Nielsen.

Biblioteket tæller pr. 1. maj 1955 ialt ca. 5600 bind. Der lægges 
stadig vægt på, at biblioteket er forsynet med gode håndbøger. Således 
har vi i år anskaffet Vinterberg og Bodelsens store Dansk-engelske Ord
bog samt Bertelsmanns Lexikon i 4 bind.

Udlånet finder sted hver skoledag i 12-frikvarteret. Det er gratis.

På lærerværelset findes et særligt håndbibliotek for lærere.

Tidsskriftsamlingen omfatter såvel udenlandske som indenlandske 
tidsskrifter, f. eks. Det danske Magasin, Vindrosen, Perspektiv og pæda
gogiske fagskrifter (de sidste findes på lærerværelset).

Diskoteket omfatter ca. 145 plader. Efter at skolen har anskaf
fet en ny pladespiller, er vi begyndt at supplere samlingen med long- 
playing-plader. Diskoteket forestås af lektor H. Moe.

Mellemskolens bogsamling indeholder ca. 900 bind. Den har i det for
løbne år været åben fra 1. oktober til 1. maj. — Indmeldelse sker til lektor 
Schaumburg-Müller.
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Fra skolekoncerten i K.F.U.M.’s festsal.Hvad der ellers er sket
Det nye skoleår begyndte mandag den 16. august.
23. august: 2. f. færdselsundervisning ved politiet-
1. september: Skolens 72 års fødselsdag fejredes med halv fri

dag.
16. september: 2. g. på ekskursion til Frederiksværk og Liseleje 

med lekt. Mollerup.
1. oktober: Real a. -j- b. på ekskursion til Lund med lekt. Bek

ker-Jensen.
6. oktober: 2. f. i Zoologisk Have med fru Aggerholm og fru 

Juel Jensen.
I efteråret gennemgik 10 elever fra 1. g. Civilforsvarets bered

skabskursus på Dr. Louises Børnehospital og sluttede med en de
monstration.

14. november: 2. m. a. på besøg i Radiohuset med lekt. H. Moe.
15. november: 4. m. b. på besøg på Carlsberg Bryggerierne med 

lekt. H. Moe.
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21. november: Svømmestævne i Øbrohallen under ledelse af 
lekt. C. C. Struwe.

22. december: Juleafslutning i Esajaskirken.
9. —11. januar: Færdselslære for mellem- og forskole ved poli

tiet.
20. januar: Forældremøde for 4. og 5. kl., hvor rektor gav 

orientering om mellemskoleprøven i dens nuværende form.
22. —23. januar: Skisportweek-end i Tisvilde for 3. g. kl. -J- m. 

med lekt. Roskjær.
26. januar: Forældremøde for 3. og 4. m., hvor rektor gav 

almindelig orientering om oprykning i realklassen og gymnasiet, 
og hvor lekt. Kragelund, lekt. Moe og adj. Laursen talte om hhv. 
den klassiske, den nysproglige og den matematiske linie.

29. januar: Dans og jodlen af 25 unge piger og mænd fra 
Harzen under ledelse af hr. Kanthak.

29. —30. januar: Hobbyudstilling under ledelse af gymnasie
lærer E. Aggerholm.

9. —12. februar: Under instruktion af lekt. C. C. Struwe op
førte elever fra 2. g. Oehlenschlägers »Aladdin«.

16. februar: 3. m. a. på Statens Museum for Kunst, hvor adj. 
Langhorn gennemgik tegninger.

Ø.G.’s hornorkester. Dirigent Fl. Sarroe.
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Sproglige studenter årgang 1954.
Øverste række fra venstre: Peter Heise, Hans Peter Wandal, John

Sørensen, Henrik Schmiegelow, Aage Vadmand, alle klassikere.
Midterste række: Lise Panov, Franch Rasmussen, Aase Gørsing, 

Niels Aage Nielsen, Lili Pedersen, Erling Agnild.
Forreste række: Iran Park, Claus Valentiner, Kirsten Gottschalck, 

Thorkild Erritzøe, Bente Ditlev Kristensen, Eigil Koefoed, 
alle nysproglige.

19. februar: Fastelavnsfest for forskolen.
20. februar—2. marts: 3. g. ns. og 2. g. spr. til tysk-dansk møde 

i Internationales Haus Sonnenberg i Harzen med rektor og lekt. 
C. G. Struwe.

6. marts: Jazz-koncert til fordel for det nyoprettede »0. G.’s 
realistfond« under direktion af Irving Ancher Jørgensen.

12. marts: Skolebal for gymnasiet, realklasserne og 4. m.
16. marts: Forældremøde for hele skolen i K.F.U.M.s festsal, 

hvor professor Bonnevie, overlæge Uhl og rektor indledte en dis
kussion: Hvad venter hjemmet af skolen, og hvad venter skolen 
af hjemmet?

22. marts: 2. m. a. på Statens Museum for Kunst, hvor adj. 
Langhorn gennemgik tegninger.
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Matematiske studenter årgang 1954.
Øverste række fra venstre: Knud Flygenring, Hans Jørgen Knudt-

zon, Frantz Ole Petersen, Bent Weeke, Jørgen Snedevig.
Midterste række: Petter Mathisen, Ole Bech-Christiansen, Jørgen
Friis-Mikkelsen, René Lublin, Ib Engelsen, Per Sørensen, Ove 

Thomsen.
Forreste række: Torben Zieler, Anne Rytter, Hans Henrik Lind, 

Annelise Biilmann, Kai Thingsig.

24. marts: 2. m. b. på Statens Museum for Kunst, hvor adj. 
Langhorn gennemgik tegninger.

25. marts: Under ledelse af inspektør Kaj Oluf Buch afholdtes 
den årlige skolekoncert, der i år formede sig som en H. G. Ander- 
sen-aften med sange og eventyr. Der medvirkede 250 elever fra 
pige- og drengeskolen og desuden som solister skuespillerinden, 
fru Ellen Malberg, og kgl. operasanger Niels Møller. Ved flygelet 
pianisten Hans Hammer.

25. marts: 1. og 2. g. spr. på besøg på Edv. Munchs udstilling 
med lekt. Bekker-Jensen.

16. april: 0. G.s hornorkester: Koncert og filmsaften:
27. april: 3. m. b. afholder konfirmanfest i sangsalen. Ole Monty 

medvirker.
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Realister årgang 1954.
Øverste række fra venstre: Kjeld Tolstrup Rasmussen, Peer We- 
dervang, Flemming Johnsen, Christian Overland, Benny Wulff 

Larsen, Ivan Vergo.
Midterste række: Ole Wiene, Gunnar Orlien, Allan Sander, Knud 
Rasmussen, Erland Christiansen, Per Tingman Møller, Jens Kruse 

Larsen, Hans Brandt, Torben Elmøe, Ebbe Havsbøl.
Forreste række: Allan Jørgensen, Leif Roloff Clausen, Per Engholm, 

Carl Goldschmidt, Børge Bengtson, Niels W. Asmussen.

28. juni—14. juli rejser elever fra 3. og 4. m. på konfirmations
rejse til Schweiz med rektor og adj. Dahlmann-Hansen.

28. juni—16. juli rejser elever fra real og gymnasiet til Italien 
med lekt. Elmquist og adj. Laursen.

9. —25. juli: Lektorerne Roskjær og Struwe arrangerer familie
rejse til Italien foi elever med forældre.

24. juli—12. august rejser elever fra gymnasiet til Storbritanien 
med adj. Neerbek.

1. —12. august rejser elever fra gymnasiet til Holland og Belgien 
med lekt. Bekker-Jensen og stud. mag. Jørgen Freil.



Timefordelingen 1954-55

CO 
co

— — — — —— ——

Fag
1

Forskolen
2 3 4 5

Mellemskolen
1 9 3 4

cc CO ca
ca o I. gymnasiekl.

Gymnasiet
II. gymnasiekl. III. gymnasiekl.ce kl.spr. nyspr. mat. kl. spr. 1 nyspr. mal kis pr.l nyspr. mat.

Religion .......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk .............................. 8 8 7 7 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Historie ............................ 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Regning og matematik . . 5 5 6 6 6 5 5 6 6h 5 >> >> 6 »> >> 6 ,, •• 6
Skrivning ........................ 4 3 3 3 2 1 1 1
Legemsøvelser .................. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lagttagelseslære ............ 2 j> »> ,> >> ti

Sang ................................ 1 1 1 2 2 1 1 >> 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi .......................... >> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Naturhistorie .................. ,, 1 2 2 2 2 2 2 2 ,, 2 2 2 2 4 4 4
Tegning ............................ >> 1 1 2 2 2 1 1 ,, ,, >> »» >>
Engelsk ............................ ,» >> >> >, >> 6 3 4 32) 5 2 5 23) 2 6 23) 5
Fysik og kemi .................. >> )> ,5 2 2 2 2 2 2 2 6 6 »> 6
Tysk ................................ ,, >> ,, >> >> 6 4 42) 3 1 5 23) 1 4 23) 4 >>
F ransk .............................. »> )> ,, >> , J >> 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin ................................ >> > > ,, n >» >> » 4 > J 6 4 n 6 4 6 3 n
Oldtidskundskab ............ >> >> > > ,» }) >> >> >> 1 1 >, 1 1 1 1 1
Græsk .............................. n >> >> >> >> >> 6 >> 6 » >> 6 ,» »»

23 24 27 29 31 35 I34 34 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1) Ikke-kHinlæsende elever har lo timer mere. 2) Ikke-latinlæsende elever een time mere. 3) ValgfrihedTmellem engelsk og tysk.
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Et par oplysninger
Optagelsesprøven til mellemskolen.

Omkring midten af januar gives der hvert barn i 5. klasserne 
en indstillingskarakter i dansk (skriftlig og mundtlig), regning 
(skriftlig og mundtlig), skrivning og historie, geografi og natur
historie. Indstillingskaraktererne gives under hensyntagen til bar
nets almindelige orienterings- og opfattelsesevne, dets koncentra
tionsevne og arbejdsmæssige indstilling for hvert af fagene og er 
udtryk for skolens opfattelse af barnets egnethed til at modtage 
undervisning i eksamensmellemskolen. På grundlag af de 8 ind
stillingskarakterer udregnes indstillingskvotienten.

I første halvdel af februar og i første halvdel af marts afhol
des skriftlige standpunktprøver i dansk og regning.

Karaktererne for de to skriftlige prøver sammenregnes af sko
len til een kvotient for skriftlig dansk og een kvotient for skriftlig 
regning; af de to således fremkomne kvotienter udregnes en ho
vedkvotient for de skriftlige prøver, der sammenlægges med den 
ovenfor nævnte indstillingskvotient i forholdet 1:1.

For at bestå optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse kræves 
mindst 4,67 som gennemsnitskarakter.

Ang. optagelse i skolens 1. mellemskoleklasse:
Elever fra andre skoler, der ønskes optaget i vor 1. mellem

skoleklasse, må have bestået optagelsesprøven til 1. mellemskole
klasse. Er de faldet ved de offentlige skolers prøve, kan de natur
ligvis ikke samme år finde optagelse i vor 1. m.

Ang. latin i 4. m.:
1) Alle elever, der ønskes i de sproglige afdelinger i gymnasiet, 

skal læse latin.
2) Skolen anser det for meget ønskeligt, at også de elever, der 

ønskes i den mat.-nat. afdeling af gymnasiet, læser latin, både 
fordi latinkarakteren til mellemskoleeksamen har betydning 
for studenter, der vil studere medicin, og fordi det ikke altid 
er afgjort ved 4. m.’s begyndelse, om en elev egner sig bedst 
for det sproglige eller det mat.-nat. gymnasium, og endelig 
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fordi udfaldet af en elevs latinlæsning i 4. m. kan give skolen 
oplysninger om elevens egnethed til gymnasieundervisning.

3) Elever, der ikke læser latin, læser en ekstra ugentlig time i 
dansk, tysk, engelsk og matematik.

Forskellige meddelelser
Forskolens elever møder på skolen senest 10 minutter, de øvrige elever 

5 minutter før kl. 9. Begynder undervisningen kl. 8, mødes 5 minutter før.
Ingen leg er tilladt før morgensang.
Ved skoletidens ophør medtager eleverne alle deres ting. Alle skole

sager og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, huer), må, for at 
forbytning kan undgås, være forsynede med navn eller tydeligt mærke. 
Bøgerne forsynes altid med navn og ordentligt omslagspapir.

Har en elev glemt eller mistet noget på skolen, bør han straks skrift
ligt melde det til inspektøren. Glemte sager kan ikke afhentes på skolen 
uden for skoletiden.

Al handel og bytten mellem eleverne er forbudt. Ingen indsamling til 
gaver eller i andet øjemed må finde sted uden rektors tilladelse.

Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte tilføje sko
lens ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til inspektøren.

Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspek
tørens tilladelse. Bliver en elev hjemsendt fra skolen, medbringer han en 
trykt blanket med angivelse af grunden til og klokkeslettet for hjemsen
delsen. Denne blanket skal med hjemmets underskrift afleveres på rektors 
kontor ved tilbagekomsten til skolen.

Lektielæsning på legepladsen er ikke tilladt.
Skriftlig motivering fra hjemmet skal medbringes, når en elev af en 

eller anden grund kommer senere i skole eller ikke har kunnet udføre 
hj emmearbej de.

Eleverne må ikke medbringe cykler uden særlig tilladelse af den læ
rer, som har cykle-tilsynet. De elever, som får en sådan tilladelse, vil få 
tildelt et nummer i cyklestativerne.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller tøj.

Forsømmelser.
Elever, der har måttet forsømme skolen, skal, når de igen møder, 

medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om udcblivelsens årsag og va
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righed. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden tvin
gende årsag, må rektors tilladelse forud indhentes. Når en elevs sygdom 
strækker sig over flere dage, bedes meddelelse derom sendt til skolen så 
hurtigt som muligt.

For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld anmodes 
forældrene indstændigt om ikke uden særlig tvingende grund at bede 
deres børn fritaget for en enkelt undervisningstime; dette gælder også 
for sang- og gymnastiktimer.

Fritagelse for gymnastik.

En elev, der af helbredshensyn ønskes helt eller delvis fritaget for 
gymnastik eller boldspil, må derom medbringe skriftlig begæring fra hjem
met. Dog kræves der lægeattest, hvis fritagelsen skal gælde længere end 
een uge. Blanketter til sådanne lægeattester fås på skolen.

Elever, der en kortere tid er fritaget for gymnastik, skal være til 
stede ved undervisningen, medmindre de særlig er blevet fritaget derfor 
af rektor.

Konfirmationsforberedelsen

bør normalt finde sted i 3. m. fra efterår til forår, da skoleskemaet lægges 
med hensyntagen hertil.

Telefonering.

Skolens telefoner kan ikke benyttes til private meddelelser til og fra 
eleverne.

Skolelægen

undersøger alle elever een gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. II/2—12%j).

Af reglementet for skolelægeordningen anføres § 11: Intet skole
søgende barn kan forlanges undtaget fra skolelægens undersøgelse eller 
fra den i skolelægelovenes § 3 omhandlede tuberkuloseundersøgelse, med
mindre den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder med en 
attest fra en praktiserende læge, udstedt på et af sundhedsstyrelsen god
kendt skema. Det samme gælder den årlige tuberkuloseundersøgelse af de 
ved skolen ansatte lærere og øvrige personale.

T uberkulinprøve

gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.



37Skolebetaling pr. måned
Der betales ikke for juli måned.

1. barn 2. barn 3. barn

1. forskoleklasse ........... . . . . kr. 42 32 22
2. — ........... 44 34 24
3 — ........... 46 36 26
4 — ........... 48 38 28
5. — ........... 48 38 28

40 30 20
9 __ 42 32 22
3 — 44 34 24
4 46 36 26

48 38 28
1. gymnasieklasse . . . . . ... - 48 38 28
9 __ 48 38 28
3. — .... - 48 38 28

4. barn og følgende børn betaler intet. Hvis der går en ældre søster 
i Comtesse Moltkes Pigeskole, betales for 1. barn 10 kr. mindre pr. måned.

I ovennævnte beløb er indbefattet 1 kr. til lejren.

Indbetalingen. Skolepengene opkræves månedsvis og er forfaldne til 
betaling den 1. i hver måned. Der betales forud. Skolen modtager kun 
indbetaling på girokonto — konto nr. 54306 —. Hver elev får udleve
ret 11 giroindbetalingskort, og man anmodes indtrængende om at ud
fylde afsenderkuponen fyldestgørende med elevens navn, nummer og 
klasse, også selv om man anvender egen girokonto.

Fripladser. Medens højeste skolebetaling er som ovenstående, kan 
(på grund af statstilskudet til mellemskole-, real- og gymnasieklasserne) 
forældre, hvis indtægt og børnetal berettiger dem dertil, få hele eller del
vise fripladser til deres børn, for såvidt sådanne er ledige. Skemaer til 
henvendelse herom udleveres på skolen og indsendes i udfyldt stand 
hvert år inden 1. marts.

Forsømmelse. jVar en elev forsømmer på grund af sygdom, er han 
forpligtet til at betale for den måned, i hvilken sygdommen begynder, og 
for de to følgende. Denne regel gælder også for de elever, der må holdes 
borte fra skolen på grund af sygdom i hjemmet.

Udmeldelse kan kun ske med fulde to måneders varsel, der betales 
altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende.
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Eksamensafgifter
Enhver elev, der indstiller sig til mellemskoleeksamen, realeksamen 

eller studentereksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

Ferier og enkelte fridage
Afslutningen på skoleåret 1954—55 bliver for 1.—5. forskole

klassernes vedkommende onsdag den 15. juni, kl. 10, for 1.—3. m. 
fredag den 17. juni, kl. 10, og for 4. m., r. samt gymnasiet torsdag 
den 23. juni, kl. 10.

Sommerferien begynder efter vedkommende skoleafdelings af
slutning.

Det nye skoleår begynder for overskolens vedkommende mandag 
den 15. august, kl. 10, og for forskolens vedkommende tirsdag den 
16. august, kl. 9,20. 1. forskoleklasserne begynder dog først torsdag 
den 18. august, kl. 10,20.

I skoleåret 1955—56 vil følgende dage blive ferier og fridage: 
Efterårsferie: 16.—23. oktober.
Juleferie: 23. december—5. januar.
Påskeferie: 26. marts—3. april. ■ ^f/egnecTe
Bededagsferie: 27.—29. april.
Pinseferie: 19.—22. maj.

Enkelte fridage: 10. og 12. september, 16. november, 13. februar 
(fastelavn), Kristi Himmelfartsdag og Gmndlovsdag.

Træffetider
Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 13—14, lørdag und

tagen. Telefon ØBro 2950.
I sommerferien træffes rektor på skolen (1. sal) fredag den 24. 

juni, kl. 10—14 samt lørdag den 13. august, kl. 10—12.
Eigil Freil.


