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Østersøgades Gymnasium
E. Bay og Th. Moltkes Skoler

1961 - 62



ØSTERSØGADES GYMNASIUM 
Østersøgade 88 
København 0.

Øbro 2950 — Giro 54306

★

Træffetider.
Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 131/«- 14, onsdag 

og lørdag undtagen.
I sommerferien træffes rektor på skolen (1. sal) lørdag den 

23. juni kl. 10-12 samt lørdag den 11. august kl. 10-11.

★

Lærerværelset: Øbro 6071 (til kl. 14) 
Inspektør- og regnskabsførerkontor Øbro 7879

Pedel H. SOLHOLT 
Øbro 6071 (efter kl. 14) 

★

0. G.-LEJREN 
Færgelunden, Frederikssund 
Telefon Frederikssund 1090 

Giro 109245

Lejrens tilsynsførende 
Parcellist Niels Knudsen 

Telefon Frederikssund 264

Skolens telefoner kan ikke benyttes til private meddelelser til og fra 
eleverne.
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ØSTERSØGADES GYMNASIUM
E. Bay og Th. Moltkes skoler 

(selvejende institution)

Institutionens bestyrelse er:

H. Bødtcher-Hansen, Leo Hansen,
formand, hospitalsinspektør,
grosserer.

fru dr. med. Sv. Hansen. Torkil Heise,
landsretssagfører.

Mogens Piesner, 
næstformand, 

højesteretssagfører.

Østersøgades Gymnasium er en privat skole, der modtager 
statstilskud.

Skolen består af følgende afdelinger:
Hovedskolen, der omfatter 1.—7. hovedskoleklasse og 8. klasse.
Gymnasieskolen, der omfatter 1. real, 4. mellemskoleklasse, 

realklassen samt gymnasiet, der omfatter 3 retninger: den klas
sisksproglige, den nysproglige og den matematisk-naturviden- 
skabelige linie. Alle linier fører igennem 1., 2. og 3. gymnasie
klasse til studentereksamen.

1 skoleåret 1962-63 vil skolen bestå af følgende afdelinger:
Hovedskolen, der omfatter 1.-7. hovedskoleklasse samt 8. og 

9. klasse.
Gymnasieskolen, der omfatter 1. og 2. real, realklassen (sva

rende til 3. real) samt gymnasiet med klassisksproglig, nysprog
lig og matematisk-naturvidenskabelig retning.



Et overgangsår.
Kort før afslutningen af skoleåret 1960/61 meddelte besty

rerinden for Comtesse Moltkes pigeskole, frk. Ellen Møller, at 
hun på grund af svigtende helbred måtte fratræde ledelsen af 
pigeskolen med udgangen af juli måned.

Den planlagte sammensmeltning af C.M.P. og Ø.G., der var 
påbegyndt og skulle være en realitet fra skoleåret 1965, hvor 
frk. Møller ville være trådt tilbage på grund af alder, etablere
des derfor fra 1. august 1962, således at Ø.G. fremtidig prin
cipielt er en fællesskole, men i en overgangsperiode er af prak
tiske grunde flere af klasserne rene pige- og drengeklasser (fra 
4. hovedskoleklasse til 2. real). I de øvrige klasser er der drenge 
og piger sammen.

Den med meget kort varsel fuldbyrdede sammensmeltning af 
de to skoler voldte naturligvis vanskeligheder, der ikke blev 
mindre ved, at foruden frk. Møller to andre lærerinder forlod 
skolen. Da Ø.G. i juni måned led det smertelige tab, at to af 
dens lærere, lektor Aage Jørgensen og lektor Gudmund Molle
rup, døde, stod vi over for den kendsgerning at skulle besætte 
5 læreres timer uden mulighed for på det sene tidspunkt at få 
andre lærere.

Med glæde kan vi konstatere, at vanskelighederne blev over
vundet, skønt de ikke blev mindre i forbindelse med indførelsen 
af den nye skolelov. Jeg føler trang til at takke hjemmene og 
mine kolleger, fordi de viste forståelse, humør og vilje til at 
klare skærene. For næste skoleår tegner alt sig lysere: vi har fået 
5 nye lærere, der tager fat efter sommerferien.

Den 1. oktober 1961 trådte institutionens bestyrelse tilbage 
i følge de nye vedtægter. Den bestod af grev Ernst Moltke, 
universitetskasserer H. H. N. B. Olafsen, bestyrerinde, frk. 
Ellen Møller og rektor Eigil Freil. Da skolens leder i henhold 
til vedtægterne ikke må være medlem af bestyrelsen, trækker 
jeg mig tilbage fra en til tider blæstomsust tilværelse på kom
mandobroen til en funktionærtilværelse på dækket sammen 
med det øvrige mandskab, men benytter dog lejligheden til at 
kippe med flaget og som den eneste tilbageblevne på skuden 
sige de gamle bestyrelsesmedlemmer tak for samarbejdet i 
Østersøgade og for forberedelsen af den nye skole på Kilde
gårdsvej. Den samlede bestyrelse underskrev som sin sidste 
handling overenskomsten med Gentofte kommune, institutionens 
nye vedtægter og slutsedlen med Bordings Friskole, der over
tager bygningerne i Østersøgade.
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Den nye bestyrelse, der blev valgt på et forældremøde d. 25. 
september 1961, og som valgte det 5. medlem af bestyrelsen, 
højesteretssagfører Mogens Piesner, trådte til den 1. oktober. 
Som permanent tilstedeværende ved bestyrelsesmøderne, men 
uden stemmeret, ønsker jeg de nye bestyrelsesmedlemmer held, 
lykke og godt håndelag i deres arbejde for videreførelsen af 
institutionen E. Bay og Th. Moltkes Skoler.

Eigil Freil.

Pigegården — som nu hedder sydgården — før træerne faldt.
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En bestyrerinde siger farvel.
På et bestyrelsesmøde d. 5. maj 1936 vedtoges det at anmode 

læreinde ved CMP frk. Ellen Møller om at overtage stillingen 
som leder af Comtesse Mokkes Pigeskole, og den 7. maj forelå 
frk. Møllers tilsagn.

Frk. Møller var blevet ansat ved CMP i 1919 og oplevede så
ledes både skolens blomstringsperiode og dens nedgangsperiode. 
I trediverne faldt elevtallet katastrofalt både på grund af ydre 
og indre årsager, og underskuddet voksede fra år til år. Det var 
derfor ikke tillokkende arbejdsforhold, frk. Møller gik ind til 
som bestyrerinde, men hun havde som tillidsmand for lærerin
derne dem alle sammen bag sig, og med dygtighed og opofrelse 
blev den nødvendige sanering foretaget, og i fyrrerne viste op
gangen sig igen.

Som den eneste tilbageværende af den gamle bestyrelse vil jeg 
gerne - noget forsinket, men programmet for sidste år var trykt, 
da frk. Møller måtte træde tilbage - bringe hende institutionens 
tak for det arbejde, hun har gjort fra 1936 til 1961 som leder af 
CMP. Hun var en meget dygtig lærerinde, der havde børnenes 
fulde tillid, og hun havde den lykke, at kollegerne sluttede op 
om hende i hendes utrættelige og uegennyttige arbejde for CMP. 
Hendes arbejde var præget af pligttroskab, minutiøs orden og 
bunden varme. Hendes fint udviklede sans for humor slog igen
nem og tøede de tillukkede ansigter op.

Kårene, frk. Møller måtte arbejde under i sin tid som besty
rerinde, var lidet misundelsesværdige. Hun måtte slide sig igen
nem den økonomiske og pædagogiske sanering af pigeskolen og 
slutte sin gerning med at fuldbyrde sammenslutningen af CMP 
og Ø.G. Det kunne vel til tider fremkalde bitterhed, men hen
des pligttroskab og loyalitet var ubegrænset. Vi siger hende tak 
for hendes gerning i institutionens tjeneste og ønsker hende gen- 
vindelse af helbredet og mange gode år endnu.

E. Freil.
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To lærerinder forlader skolen.
Med udgangen af dette skoleår forlader frk. Mollerup Ø.G. 

efter at have haft sit virke ved skolen siden 1918. Frk. Molle- 
rups elever vil nok fælde en tåre ved tanken om at miste en 
strålende fortæller og en ejegod og mildt overbærende lærerinde.

Ø.G. siger frk. Mollerup tak for 44 års virke ved skolen og 
ønsker alt godt for hende i hendes otium. Vi ved, at hun med 
sine mange interesser vil kunne få tiden til at gå.

I efteråret kunne frk. Schwartz-Kristensen have forladt sko
len, da hun blev 67 år, men hun fortsatte skoleåret ud, og jeg 
siger hende tak, fordi hun med sin pligtfølelse holdt ud i et 
vanskeligt overgangsår (også for hende). Frk. Schwartz-Kri- 
stensens arbejde har ligget i pigeskolen, men i det år, jeg har 
arbejdet sammen med hende, har jeg lært hende at kende som 
et levende menneske, der stadig fornyede sig, og som eleverne 
elskede, for hun var ærlig, stillede krav (også til sig selv) og 
fulgte hver elev. Vi ønsker, at hun må få tid til at gå i gang 
med alt det, hun på grund af sit skolearbejde ikke har kunnet 
overkomme.

Eigil Freil.

Et par mærkedage.
Den 1. oktober 1961 overtog institutionen af Gentofte kom

mune den kommunen tilhørende ejendom matr. nr. 4 qx og 4 qy 
af Gentofte by og sogn beliggende ved Kildegårdsvej/Lyngby- 
vej. Ejendommen er på 18.938 m2.

Den 22. december 1961 meddelte undervisningsministeriet 
skolen, at »begæringen om igangsættelsestilladelse samt det mod
tagne totalprojekt og skitseprojekt er videresendt til bolig
ministeriet med undervisningsministeriets anbefaling af, at der 
omgående meddeles igangsættelsestilladelse til udførelse af byg
gearbejder for 500.000 kr. i indeværende finansår.«

Den 20. januar 1962 forelå boligministeriets igangsættelses
tilladelse.

Den 13. marts 1962 kl. 9 tog skolens bestyrelse og lærere 
i overværelse af mange hundrede elever og forældre de første 
spadestik på den nye skolegrund med en spade, hvor skolens 
nye navn stod: Kildegaard Gymnasium. Den frosthårde jord 
var gjort lettere tilgængelig for dette manuelle arbejde ved 
gravkoens indsats.
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Lektor Aage Jørgensen.

Kort før sommerferien tog lektor Aage Jørgensen på rekrea
tion efter længere tids sygdom, men i begyndelsen af sommer
ferien døde han pludseligt. Hjærtet var slidt op.

»Lektoren« var næsten blevet en institution. Vennemøderne 
i Malmøgade, hans små »lader«, når han kom hjem fra uden
landsrejse eller mødte op på hovedbanegården, belæsset med 
små gaver til elever og lærere, der rejste til udlandet på skole
rejse, den evige fotograf ved alle skolearrangementer, ja alt 
det var udslag af hans beskedne, men rige sind. Han var et 
meget vidende menneske i matematik og kemi og var en klar 
underviser, når eleverne gav ham ro til at undervise.

Han var et af de fineste mennesker, jeg har kendt. Jeg har 
aldrig hørt ham sige et nedsættende ord om et andet menneske. 
Han kunne i sine velmagtsdage skæmte ironiserende, men han 
sårede aldrig. Hans væsens bundne varme mærkede vi alle, 
kolleger og lærere på Ø.G., der på hans gamle dage blev hans 
livs centrum. Døden, der pludseligt ramte ham, skånede ham 
for skuffelser, som han næppe havde haft styrke til at bære.

Niels Lynggaard.
I juleferien fik skolen den sørgelige meddelelse, at Niels Lyng

gaard i 2. Stær var kørt ned af en bil og død efter et par 
dages bevidstløshed. En dreng uden svig, ilter og vital, var 
ikke mere mellem os. Niels strålende øjne, når han sagde: 
»Godmorgen, rektor«, efter at jeg dagen før havde skældt ham 
ud, glemmer jeg aldrig. Han manglede evnen til at bære nag. 
Vi savner hans uro og ærlighed.
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Lektor
Gudmund Mollerup.

Under en eksamination til studentereksamen i juni forrige år 
blev lektor Mollerup syg og måtte indlægges på hospitalet. 
Det viste sig, at hans hjerte var meget dårligt. Det gik dog 
fremad, og ingen ventede, at Molle ikke igen skulle komme 
på skolen.

Han døde pludseligt kort efter skoleårets afslutning, og vi 
har ikke mere den gamle Ø.G.-dreng og 0.0.-lærer mellem os. 
Naturfagene, som han underviste i, var hans halve liv, og de 
var liv for ham, og han evnede at vise eleverne, hvor levende 
disse fag var, fordi han selv var et levende menneske i stadig 
udvikling. Man skulle opleve Molle på ekskursion eller se ham 
i lejrskole, overvågende, at eleverne selv samlede materiale og 
bearbejdede det.

Molles navn var knyttet til lejren. Han var dens første dreng. 
Han var med til sammen med rektor Conrad Hansen og Ralf 
Buch at finde pladsen til lejren i Færgelunden, og mere end 
nogen anden var Molle med til at skabe lejrtraditionerne og 
holde dem i hævd.

Kærnen i Molles pædagogik (som teori havde han ikke sådan 
noget. Det lyder af skrivebord eller kateder) var hans kristne 
livssyn og hans respekt for og kærlighed til det enkelte men
neske. Mennesker var for ham enere, men de hørte hjemme i 
et fællesskab for at komme til fuld udfoldelse.

Ikke alt formede sig for Molle i de modne år til lykke og 
harmoni. Han oplevede megen modgang, men blev ikke bitter, 
for hans gudstro og sunde menneskelighed førte ham gennem 
nederlagene til afklaret ligevægt.
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Adjunkt Neerbek demonstrerer interlingua.

Interlingua som støttesprog i skolen.
Det selvfølgelige er ofte det, det er sværest at få øjnene op 

for. Det står f. eks. ikke altid klart for os selv, at der for andre 
kan knytte sig vanskeligheder til det sprog, vi betjener os af i 
vor omgang med hinanden, og selvom vi ved siden af vort 
modersmål læser fremmedsprog, er vi tilbøjelige til at betragte 
hvert af dem som en helhed for sig selv uden at fæstne os ved 
deres organiske sammenhæng med hinanden.

Anderledes med konstruerede sprog, de såkaldte »kunst
sprog«. Der er det, ligesom vi har pillet låget af maskinen og 
kan se mekanikken bagved. Jo enklere den er, jo bedre, for jo 
mere kan vi påvise årsag og virkning.

Det er denne mulighed for at undersøge sprogprincipper ud 
fra en simplificeret model, der nu er åbnet, ved at Østersøgades 
Gymnasium - som den første skole i landet! — har taget det 
internationale hjælpesprog i n t e r 1 i n g u a på sin læseplan i 
hovedskolens øverste klasser. Interlingua, som er udarbejdet af 
sprogforskere - deriblandt den danske professor Otto Jespersen 
- er videnskabeligt konstrueret af fællesordene i de anglo/ 
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romanske sprog (vore »fremmedord«) og har siden sin frem
komst i 1951 allerede vundet stor udbredelse som resumésprog 
i faglige tidsskrifter (herhjemme f. eks. »Danish Medical Bulle
tin«) og fundet anvendelse ved internationale kongresser (bl. a. 
hormonforskerkongressen i Danmark i 1960).

Interlinguas tilblivelsesform giver anledning til, at man kan 
anvende det på et ikke-sprogkyndigt elevhold som støttesprog 
ved tilegnelsen af danske fremmedord og fremmedsprogenes 
hyppigt anvendte gloser. En herværende universitetslektor har 
paradoksalt udtrykt det sådan, at man bedst kan forklare dette 
hjælpesprogs principper »ved at anskue de vesteuropæiske sprog 
som dialekter af interlingua«, og på samme måde kunne man 
sige, at skolens øvrige elever også lærer interlingua, - nemlig 
når de beskæftiger sig med latin, fransk, engelsk o.s.v.

Alle veje fører som bekendt til Rom — og for de »sprog
svagere« må det være en umiskendelig fordel, at de kan skyde 
genvej uden at skulle have en alt for tung grammatisk oppak
ning med.

Hvadenten nu vejen er kort eller lang, bliver målet dog 
det samme: sproglig forståelse i videste forstand - hvilket vel 
nok er et vigtigt skridt på vejen til bedre forståelse af andre 
menneskers vilkår.

H. Neerbek.

Erhvervsvej ledning.
Erhvervsorienteringen har i det forløbne skoleår fulgt ret

ningslinierne fra sidste år. Realister og gymnasiaster har haft 
lejlighed til at overvære erhvervsorienterende møder dels på 
skolen, dels uden for skolen.

Af særlige arrangementer på skolen skal her kort nævnes, at 
universitetsadjunkt Johnny Christensen har orienteret 3. g. k. + 
ns. om universitetsstudier, at kaptajn Holm har besøgt en række 
klasser for at redegøre for værnepligtsforhold og muligheder 
inden for værnene, og at cand, polit. Villy Olsen sammen med 
5 studen ter vej ledere har orienteret 2. og 3. g. om studier og ud
dannelsesforhold.

Som et nyt træk skal endelig nævnes, at erhvervsvejledning 
for 8. klasses vedkommende har indgået i den daglige undervis
ning med en række timer.

N. Støvring-Nielsen.
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Eksaminer 1961.

ØSTERSØGADES GYMNASIUM
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj-juni.
Studentereksamen.

Følgende elever bestod eksamen:
a) den klassisk-sproglige linie.

Svend Auken, Henrik Brøndsted, Kristen Drastrup, Hans Hey, Poul Lod- 
berg, Charlotte Juel Møller og Henrik Wedell-Wedellsborg.

b) den nysproglige linie.
Bent Aagerup, Søren Amdal, Peter Everbusch, Karsten Fich, Christian Hall, 

Ingrid Hansen, Steffen Bülow Hansen, Peter Johannsen, Lise Schaarup Jør
gensen, Jeanne Kraft, Michael Olufsen, Niels Thrane og Lona Vick.

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Hans Barfoed, Ditlev Bondesen, Tage Fredgaard, Jacques Funding, Niels 

Harder, Finn Stig Jacobsen, Marianne Pii Jakobsen, Ole Tersløv Jørgensen, 
Peter Fleckenstein Larsen, Fin Lomholt, Kirsten Holdt Nielsen, Søren Birke
lund Nielsen, Kirsten Pedersen, Niels Pedersen, Vibeke Sørensen, Anne-Dot 
Thisted, Kirsten Ussing, Gustav Valentiner, Jens Otto Veje og Henrik Zeuthen- 
Aagaard.

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Søren Andersen, Gotfred Blom, Jan Budolph-Larsen, Søren Dambmann, 

Kai Drastrup, Claes Friberg, Otto Gjødesen, Hasse Hallquist, Olaf Lilledal 
Hansen, Finn Hill, Stig Holm, Viggo Hørlyck, Kristian Juul, Jesper Riisbro 
Madsen, Claus Olsen, Ejner Petersen, Niels Ole Petersen, Niels Christian Ras
mussen, Lars Stumpe, Lars Thorup, Asger Wahl-Jørgensen, Ulrik Wanscher 
og Klavs Birger Wulff.

Mellemskoleeksamen.
56 elever bestod eksamen med en kvotient fra 14.78 (ug-^) til 12.57 (gX).

COMTESSE MOLTKES PIGESKOLE

Realeksamen.
Helle Anker-Hald, Anita Bacher-Nielsen, Hanne Juul Frederiksen, Annette 

Friberg-Jensen, Anne Friis, Regitze Lovmand Hvid, Bente Jessen, Birthe Jessen, 
Gudrun Karstensen, Lone Kjær, Ingrid Kræmmer, Karen Langhoff, Inger Ras
mussen og Lotte Winther.

Mellemskoleeksamen.
32 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,43 (mg-|-) til 12,05 (g).



Timefordelingen 1961 -62.

1) Kun drengene. 2) Ikke-latinlæsende elever en time mere. 3) Valgfrihed mellem tysk og engelsk.

Fag
Hovedskolen

1.
 re

al

4.
 m

el
le

m

Re
al

kl
. Gymnasiet

1 2 3 4 5 6 7 8 I. gymnasiekl. 
kl.spr. nyspr. mat.

II. gymnasiekl. 
kl. spr. | nyspr. | mat.

III. gymnasiekl. 
kl spr. 1 nyspr. 1 mat.

Religion .................................... 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk ........................................ 10 8 7 7 8 5 4 5 4 42) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Engelsk ........................................ 5 3 4 4 32) 5 2 5 23) 2 6 23) 5
Tysk ............................................ 4 4 42) 3 1 5 23) 1 4 23) 4
Fransk ........................................ 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin ............................................ 4 6 4 6 4 6 3
Græsk ........................................ 6 6 6
Interlingua ................................ 1

3Historie .................................... 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Oldtidskundskab .......................
Geografi .................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

Naturhistorie ........................... 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Fysik og kemi ........................... 2 2 21) 2 2 2 2 2 6 6 6
Regning og matematik............... 5 5 5 5 5 5 5 5 6 62) 5 6

2
6 6

Sang ............................................ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Tegning .................................... 1 1 2 1 1 1 1 1
Skrivning .................................... 3 2 2 3 2 1 1 1 1
Maskinskrivning ....................... 2
Geometrisk tegning................... 21)
Småsløjd ....................................
Håndarbejde ....................... pi.

2
2 2 4 3 2 2 4 2

3Legemsøvelser ........................... 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
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Skolens lærerpersonale 1961-62.
Overlærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik, geografi, natur

historie og regning.
Overlærer, fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), regning og 

geografi.
Fru E. Balslev, eks. skolel. (1960), dansk, skrivning, historie og 

tysk.
Lektor H. Bekker-]ensen (1935), historie, dansk og religion.
Overlærer, frk. A. M. Bentzen, eks. skolel. (1919), religion, 

dansk og historie.
Lektor K. O. Buch (1919), sang og religion.
cand. mag. fru Lis Christensen (1960), engelsk og fransk.
Lektor /. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk.
Lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk.
cand. mag. fru I. Erichsen (1960), engelsk og tysk.
Rektor E. Ereil (1944), dansk, tysk, religion og historie.
Fru Gerda Graeffe (1953), håndarbejde og religion.
Adjunkt F. Hobel (1956), latin, græsk, fransk og oldtidskund

skab. Skolens bibliotekar.
Frk. I. Hvidt, eks. skolel. (1959), dansk, religion, regning og 

skrivning.
Overlærer, frk. A. Jensen, eks. skolel., cand. phil. (1922), mate

matik og religion.
Overlærer fru K. Juel Jensen (1931), regning og maskinskriv

ning. Sekretær og kassererske.
Adjunkt H. Juul (1954), matematik og kemi. Regnskabsfører.
Overlærer J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1933), regning, 

dansk og skrivning.
Fru E. Jørgensen, eks. skolel. (1958), dansk, skrivning, regning, 

geografi og håndarbejde.
stud. mag. E. Kanneworff (1961), naturhistorie og geografi.
Frk. Lisbeth Knudsen, statspr. musikpæd. (1955), sang.
Lektor A. Kragelund (1920), latin og oldtidskundskab.
Fru Ingrid Helms Kristensen, eks. forskolel. (1949), dansk, hi

storie, religion og skrivning.
Lektor N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning. In

spektion på 2., 3. og 4. sal.
Fru G. Laursen (1960), religion og geografi.
Lektor Knud Laursen (1942), fysik, matematik og geom. teg

ning. Inspektør for gymnasieskolen.
Overlærer, frk. E. Lind, eks. fagi. (1944), tysk og geografi.
cand, theol. H. Lundblad (1957), religion.
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Fru Else Lænkholm, eks. skolel. (1953), dansk, fysik, naturhi
storie, historie, religion og skrivning.

cand. mag. E. Madsen (1958), naturhistorie, geografi, gymnastik 
og skrivning.

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

Adjunkt H. Neerbek (1949), historie, dansk, interlingua og 
oldtidskundskab.

Frk. I. Peters, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), tegning, dansk, geografi, 

gymnastik, skrivning og småsløjd.
Fru Gerda Rosenmeier, eks. skolel. (1961), engelsk.
Lektor Th. Roskjær (1934), fransk, græsk, latin og oldtidskund

skab. Inspektion på 1. sal.
Overlærer, frk. E. Schwartz-Kristensen, eks. fagi. (1921), dansk 

og historie.
Hr. Ole Silau, eks. fagi. (1961), fysik og matematik.
Lektor C. C. Struwe (1930), tysk, gymnastik, historie og sang.

Inspektør for hovedskolen.
stud. mag. Sten Struwe (1961), gymnastik og geografi.
cand. mag. N. Støvring-Nielsen (1958), engelsk, tysk og er

hvervsvejledning.
Overlærer, frk. H. Tolderlund-Hansen, eks. skolel. (1927), teg

ning, regning, skrivning, religion og småsløjd.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, geografi 

og skrivning.
Fru G. Ørbech, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik, naturhisto

rie, historie og tegning.

Fra 1. febr. er cand. mag. E. Thøfner lærerkandidat hos 
hr. Dahlmann-Hansen (engelsk) og hos hr. E. Aggerholm og hr. 
E. Madsen (gymnastik). Fra samme dato er cand. mag. P. Rude 
lærerkandidat hos hr. H. Bekker-Jensen og hr. H. Neerbek 
(historie).

Skolens bogudlån har været varetaget af d’hrr. Laursen og 
S tøvring-Nielsen.

Ydre inspektion i nord- og sydgård har været varetaget af 
skiftende lærere og lærerinder.

Ved årsprøverne, mellemskole- og realeksamen i 1961 har 
lektorerne H. Moe, C. M. Rosenberg og A. Schaumburg-Müller 
fungeret som censorer.
Skolelæge Knud Wilken Jensen træffes på 4. sal hver onsdag 

kl. 11.30-12.30.
Skolesundhedsplejerske, frk. E. Refslund Poulsen træffes tirs

dag, onsdag og lørdag kl. 8-14.
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Oversigt
over 

hvad der i eksamensklasserne er læst i årets løb, 
og hvad der opgives til eksamen.

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

Religion: Ikke eksamensfag, a (Buch): Paulus’ brev til Filippi. Peter og 
Paulus, belyst gennem evangelier, Acta og Pauli-breve. Praktisk gennemgang 
af Salmebogen med redegørelse for vore største salmedigtere. Det ny Testamen
tes tilblivelseshistorie.

Religion b (Buch): Som a-klassen.
Religion c (Buch): Som a-klassen.
Dansk a (Bentzen): Hovedværk: Holberg: Den politiske kandestøber. 

- Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Dronning Dagmars 
død (2 ns), Kongemordet i Finderup (1,5 ns), De tvende kirketårne (2,9 ns), 
Våbendragerens ed (5,2 ns). Tømmerpladsen (20 ns), Holberg i Holland og 
England (16 ns), Nattergalen (12,7 ns), Historien om en moder (6,6 ns). - 
Georg Enemark og Ove Søjberg Pedersen: 15 historier fra vor egen tid: An
kervagt (15,7 ns), En æggesnaps (6,6 ns), Jumbelars (10,6 ns), Ekstratoget 
(9 ns), Et barn og en mus (15 ns), Uskyldig barndom (17,2 ns), Søn af 
huset (9,7 ns). Ialt 150,7 ns. Svensk: Houken og Sørensen: Svensk for mellem
skolen: Tomas’ stora dag (6,5 ns), Vår ryktbaraste luftseglare (8,5 ns), Leile 
Karl-Johan (0,5 ns), Johanssons flöjt (2,6 ns), Sven Duva (3,7 ns), Arki
medes’ punkt (3,2 ns). Ialt: 25 ns. — Sproglære og tegnsætningsøvelser efter 
Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil ca. 3 gange om 
måneden.

Dansk b (Neerbek): Hovedværk: Hostrups: Genboerne. Clausen og Han
sen: Dansk læsebog for mellemskolen III. Kong Kristian. Kjartan hos Olaf 
Trygvesøn. Fjorden. Dr. Dagmars bryllup. Dr. Dagmars død. Kongemordet i 
Finderup. De tvende kirketårne. Sjælland. Våbendragerens ed. Drengeår i 
Randers. Præsten i Vejlby. Arne og Eli. I skole. Færøske spillemænd. Oberst 
Paludan Müllers død. Svensk: Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. 
Karl XII på Aspenäs. Brobypræsten. Johanssons flöjt. Sven Duva. Arkimedes’ 
punkt. Når Gud byggte bro åt Karl Gustav. Sproglære efter Jensen og Noes
gård. Stil ca. 3 gange om måneden.

Dansk c (Lænkholm): Hovedværker: Henrik Pontoppidan: Isbjørnen. 
Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken. Hansen og Heltoft: Dansk læse
bog, IV mellemskoleklasse: Adelsliv efter folkeviserne, Harpens Kraft, Tyge
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Hermansøn, En formaning til folket, En sørgelig ligprædiken, Axia, Af Lev
net og meninger, Af: En dansk students eventyr, Af: Arne, Ude og Hjemme, 
Jeg hører i natten, Bjørnlivertsens brudefærd, Den store Bjørns endeligt, 
Ørneflugt, Tømmerpladsen, Gæst og Pil, Indfellsvik, Sproglære og tegnsæt
ningsøvelser fra Dora Sandal og Helge Jensen: Ny dansk grammatik, kap. VI 
og kap. VII. Hver 14. dag fristile, vekslende med genfortælling. Svensk: Ida 
Falbe-Hansen og E. Keller: Svenske læsestykker til skolebrug: Gudsfreden, 
Elsa til sin bror, Knut til sin syster; Fritjofs saga, Vårt land, Svenn Duva.

Engelsk a (Dahlmann-Hansen): Brier og Young: The Tortoise IV: Side 
39-62, 65-85, 87-99, 175-196. = 77 ns. Skoleradio: The Story of Big Ben. 
- 7 ns. H. G. Wells: The Time Machine (Longmans) læst kusorisk.

Til eksamen opgives: Brier og Young, side 40-50, 65-84, 175-195.
Engelsk b: (Støvring-Nielsen): Brier og Young: The Tortoise 4: der op

gives til eksamen: side 65—84, 163—172, 175—195 = 50 ns. Desuden er læst side 
87-98 + Rider Haggard: She (Longmans).

Engelsk c (Erichsen): Jørgen Brier og Harald Young: The Tortoise IV: 
s. 39-63, s. 65-84, s. 134-42. Stiløvelser og grammatik efter samme forfatter.

Tysk a (Elmquist): Rud. Lave: Deutsch für die Jugend III: 2-10, (13), 
(17-20), (26-29), (34), 37, (39), 41 = 54,6 ns. (Stykkerne i parentes op
gives ikke til eksamen).

Tysk b (Struwe): R. Lave: Deutsch für die Jugend III, s. 7-81. Til 
eksamen opgives: stk. 2-13.

Tysk c (Lind): P. Nydahl: Tysk III. Stk. 28, 32, 36, 40, 44, 46, (47), 
(49), (51), 55, (58), 60 (27 ns). Christensen og Brüel: Was lesen wir noch. 
24 ns. (Stykkerne i parentes opgives ikke til eksamen).

Historie a (Neerbek): Ludv. Schmidt: Lærebog i historie for mellem
skolen II. Fra: Den nyeste tid til efterkrigstiden. (Stykkerne med petit op
gives ikke).

Historie b (Neerbek): Som a-klassen.
Historie c (Lænkholm): Ludv. Schmidt: Lærebog i historie for mellem

skolen II: Fra Wienerkongressen til og med 2. verdenskrig (stykkerne med petit 
opgives ikke til eksamen).

Geografi a (Madsen): Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II 
- fra USA til aim. geografi.

Geografi b (Madsen): Som a-klassen.
Geografi c (Lind): Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen II. 

U.S.A. - alm. geografi.
Naturhistorie a (Kanneworff): Balslev og Simonsen: Botanik for mellem

skolen IV. Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellemskolen IV.
Naturhistorie b (Kanneworff): Som a-klassen.
Naturhistorie c (Kanneworff): Balslev og Simonsen: Botanik for mellem

skolen IV. Balslev og Andersen: Zoologi II. Rasmussen og Simonsen: Orga
nisk kemi.

Naturlære a (Silau): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen IL 
Fra elektricitet II - bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Kemi for mellemskolen: 
Andet afsnit.

Naturlære b (Laursen): Som a-klassen.
Naturlære c (Lænkholm): Th. Lundorph: Fysik II for mellemskolen: 

Lydlære, lyslære, mekanisk fysik II. Th. Lundorph: Kemi for mellemskolen: 
Syrer, salte og baser, jord- og stenarter + metallers fremstilling. Kort gen
nemgang af atomer og molekyler (opgives ikke).

Regning og matematik a (Juul): Det anordnede pensum er læst efter: 
Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen IV, og Juul og Rønnau: Geometri 
for mellemskolen. Til eksamen opgives hele regnebogen og i geometribogen 
SS 120-159.
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Regning og matematik b (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for mel
lemskolen IV (regning + aritmetik for 4. mellemskoleklasser). Juul og Røn- 
nau: Geometri for mellemskolen. Fra areal til trigonometri. Til eksamen op
gives det læste pensum -H §§ 128-133.

Regning og matematik c (G. Aggerholm): Christensen og Marcussen: 
Regning i fjerde mellem. Albert Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra 
for mellemskolen § 42 og ud. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. 
Fra areal til trigonometri. Til eksamen opgives det læste pensum -H geometri 
§ 128 til 134.

Latin a (Roskjær): Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I og II stk 1-32. 
Til eksamen opgives: II stk. 1-32.

Latin b (Hobel): Otto Foss: Elementa Latina. Til eksamen opgives: Stk. 
31-47 og I-XV.

Latin c (Hobel): Som b-klassen.

Realklassen.
Religion a. Ikke eksamensfag (Buch): Ny Testamentes tilblivelseshistorie. 

Michael Neiendam’s: Hvem tror hvad? Om frikirker og sekter (med bånd
demonstrationer). Om kirkens symboler. Kirke-musikken (Palestrina, Bach 
m. m.).

Religion b (Buch): Som a-klassen.
Dansk a (Bentzen): Hovedværker: Munk: Han sidder ved smeltediglen. 

Blicher: En landsbydegns dagbog. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for- 
realklassen: Ebbe Skammelsen, (Brøndsted: Guldhornene), Oehlenschläger: 
Guldhornene, (Præludium), Gartneren og herskabet, (Om læsning), Engelske 
socialister, Pernille, Kongens datter, Et kvad om en knes fra Peene, 6. søndag 
efter påske, Dobbeltportræt i karvskåren ramme, Iris, (Gruk), Terje Vigen. 
Grammatik efter Jensen og Noesgård: Dansk sproglære for realklassen. - Stil 
ca. 3 gange om måneden.

Dansk b (Langhorn): Hovedværker: St. St. Blicher: Brudstykker af en 
Landsbydegns Dagbog. Henrik Ibsen: En folkefiende. (Begge i Dansklærer
foreningens udgaver). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen: 
(Nationalmuseet), (Havbor og Signelil), Ebbe Skammelsøn, (Guldhornene af 
Johs. Brøndsted), (Oehlenschläger: Guldhornene), Hosekræmmeren, Prælu
dium, Gartneren og herskabet, (Om læsning, af Georg Brandes), (Ørneflugt), 
Lykke-Per i Nyboder, (Hos fuglene), (Thøger Larsen: Blishønsene), 6. søn
dag efter påske, Dobbeltportræt i karvskåren ramme, Iris. - Stykkerne i klamme 
opgives ikke til eksamen. Grammatik efter: Jensen og Noesgård: Dansk sprog
lære for realklassen. Stile, diktater og sprogdannelsesøvelser.

Engelsk a (Støvring-Nielsen): Brier og Young: The Tortoise 5: side 7-16, 
18-32, 62-68, 70-76, 84-105, 125-134 = 76,5 ns. opgives til eksamen. - 
Desuden er læst 134-140. - 1 skriftlig oversættelsesstil om ugen. Stiløvelse 
efter: Lærebog i skr. eng. f. realkl. v. Sv. Christensen og G. Rasmussen.

Engelsk b (Støvring-Nielsen): Som a-klassen.
Tysk a (Lind): Rud. Lave: Deutsch für die Jugend 4. Stk. 1, 3, (4), 5, 7, 8, 

(10), (11), 13 (14), 16, 18, 20, 22, (24), (25), (26), 29, 30. - Stykkerne i 
parentes opgives ikke til eksamen.

Tysk b (Elmquist): I årets løb er læst følgende tekster, der opgives til 
eksamen: Rud. Lave: Deutsch für die Jugend IV, 1961. Stk. 1, 3-5, 7, 10, 11, 
13, 16, 20, 27-29, 35, 36.

Fransk a (Dahlmann-Hansen): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elemen
tært fransk: Side 14—141, 150-159 = 58 ns. - Heraf opgives til eksamen: 
Stk. 30-44, side 116-141, 150-159 = 50 ns.

Fransk b (Lis Christensen): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært 
Fransk: s. 15-141, 150-152.
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Geografi a (Kanneworff): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for 
realklassen.

Geografi b (E. Aggerholm): Som a-klassen.
Naturhistorie a (Madsen): Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
Naturhistorie b (Kanneworff): Som a-klassen.
Historie a (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: Verdenskrige

nes tidsalder (7. udg.). Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen 
(10. udg.). Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 7. udg. 5-21, 25-36, 38-42, 
47-78. Samfundslære (10. udg.) 1 (K- 13), 3, 5, g, 7, 9, 10.

Historie b (Bekker-Jensen): Som a-klassen.
Fysik a (Laursen): Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmellege

merne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen.
Fysik b (Laursen): Som a-klassen.
Regning og matematik a (Laursen): C. C. Andersen og Damgård Sørensen: 

Regning og aritmetik for realklassen. (Logaritmer m. m. gennemgået efter til
læg.)

Regning og matematik b (Laursen): Som a-klassen.

2. gymnasieklasse.
Tysk. Kl. spr. afd. (Struwe) : Gad: Moderne tyske noveller (1952), s. 59- 

102. 107-137. Kurzgeschichten. (Deutsches Lesewerk ab 9. Schuljahr. Ham
burg. 1958), s. 3-8. 21-24. 32-43. 53-57.

Tysk. Mat. afd. (rektor). I 1. og 2. g. er læst: Carl Gad: Moderne tyske 
noveller 4. udg., s. 5-43, 59-155 = 204 ns.

Engelsk. Kl. spr. afd. (Lis Christensen): I 1. og 2. g er læst: On England 
and the English: 25-30, 43-49, 64-74, 87-129, 142-170, 179-201, 206-217, 
233-237. Priestley: I Have Been Here Before. Uddrag af: Shakespeare: Antony 
and Cleopatra. Uddrag af: John Braine: Room at the Top.

Engelsk. Mat. afd. (Lis Christensen): I 1. og 2. g er læst: On England 
and the English: 43-49, 64-74, 87-101, 122-129, 142-170, 179-201, 206-217, 
233-237. Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest. Conan Doyle: The 
Three Garridebs. Conan Doyle: The Lion’s Mane. Uddrag af: John Braine: 
Room at the Top.

Naturfag. Spr. afd. (Madsen): Reumert og Tscherning: Geografi med Natur
lære (3. udg.). Det læste undtagen afsnittet om kul, olie og jern. Ekskursioner: 
Bornholm og Færgelunden.

Naturfag. Mat. afd. (Kanneworff): Andersen og Vahl: Geologi; Andersen 
og Vahl: Klimatologi. Hellner og Humlum: Geografi 2 (erhvervsgeografi). 
Verdenshandelsvarer: Fiskeri, ris og mineralolie. Ekskursion: Færgelunden, 
Stevns og Fakse.

3. gymnasieklasse.
Religion: Ikke eksamensfag. Spr. afd. (Lundblad): Gennemgang af 19 — 

20. århundredes kirkehistorie i Danmark. Elevindledninger udfra kildeskrifter; 
diskussioner m. v.

Religion. Mat. afd. (rektor): Gennemgang af Grundtvig, Kierkegaard, 
Mynster, Indre Mission og grundtvigianisme samt hovedtræk af det 20. år
hundredes kirkehistorie.

Dansk. Spr. afd. (rektor): Litteraturhistorie efter Norrild: Brandes og 
bogen ud. Norge: 1814 - Bjørnson. Hovedværker: Pontoppidan: Nattevagt. 
Knudsen: Den gamle præst. Ibsen: Peer Gynt. Karlsson: Dansk grammatik for 
gymnasiet § 61-85. Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer. Norsk efter 
Falkenstjerne og Borup Jensen.

Til eksamen opgives: Jeppe på bjerget, En dansk students eventyr, Den 
gamle præst. Falkenstjerne (5. udg.): I: 21-24, 96-98, 113-15, 155-56, 156-
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59, 168-172, 188-89, 216, 218-20, 230-31, 234-35, 243-46, 272-76, 276-78, 
279-80, 316-18, 343-45, 356-57, 366-67. II: 14-15, 19-21, 40-42, 59-63, 
73-96, 140-44, 154-57, 171-73, 189-94, 174-78, 199-204, 215-222, 231-35. 
III: 11-15, 40-41, 19-26, 242-45. Grammatik: Karlsson: Dansk grammatik: 
Svensk: Svensk læsebog (9. udg.): 5-8, 9-17, 20-23, 23-25, 27-33, 33-37, 
45-50, 57-64, 80-82. Norsk: Falkenstjerne og Borup Jensen III (6. udg.): 
311,20-14,40, 355,25-59,10. 366,1-66,26.

Dansk Mat. afd. (Elmquist): Norrild: Dansk litteraturhistorie; Brandes- 
Martin A. Hansen, Wergeland-Nordahl-Grieg. Hovedværker: Den gamle 
præst, Ordet, Per Gynt. Dansk grammatik efter Henry Karlsson. Svensk efter 
Agerskov, Nørregård og Roikjer.

Til eksamen opgives: Falkenstjerne I Thrymskvadet, Nial og hans sønner, 
Tor af Havsgaard, Germand Gladensvend, Far verden far vel, Peder Paars 
(Anholt), Op! all den ting, Den kiedsom vinter, Til sielen, Manheim, Guld
hornene, Bisp Villum og kong Svend, De levendes land II Jens Hansen, Af: 
En sjæl efter døden, Posthuset i Hirschholm, Mødet med Bacchus, Nattergalen, 
Af: En jøde, Phantasterne III Det uendeligt små og det uendeligt store, Af: 
Fru Marie Grubbe (Indledn.), Ørneflugt, Ved vejen, Bekendelse (Jobs. Jør
gensen), Af: Et lille kræ, På Memphis station, Torden i syd, De blå undulater. 
Hovedværker: En landsbydegns dagbog, Per Gynt (4- 101-17 i Dansklærer
foreningens udg.), Ordet. Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Odal- 
bonden, Bonden Pavo, Gustav Vasa, Skalden Wennerbom, Biskopen i Växjö, 
Elie Himmelsfärd, Pälsen, Snörmakare Lekholm, Far och jag, Vårt enda hem, 
Jag är en prins. Norsk efter Falkenstjerne III: Mit følge, Kristin Lavransdatter, 
Juvifolke, 17. mai 1940.

Engelsk. Nyspr. afd. (Støvring-Nielsen): Shakespeare: Machbeth. Poesi I 
Two Centuries: side 5-11, 12-13, 15-16, 18-20, 23-26, 30-32, 37-38, 39-47, 
54-55, 56-64, 70-73, 75, 82-88, 94-99, 105-110, 123-128, 129-130. II A 
Hundred Engl. Poems: side 3-5, 38-40, 51-56, 64-66, 83-86, 92-97, 123-124, 
125-126. Ill Spoon River Anthology: side 11-33. The Dickens Reader: side 
3-88. From Great Expectations (skoleradiohefte). Modern Engl. Plays: side 
34-57. Rebecca Sharp and the Crawleys. Aspects of British Life and Thought: 
side 28-35, 44-54, 109-120. Orwell: Selected Essays: side 63-99 (Laboratorie- 
læsning). A Modern Engl. Omnibus: side 5-18, 67-93. Extracts from Four 
Modern Writers: side 9-103, 158-201. Lerner: My Fair Lady. The Americans: 
side 9-31, 77-111. John Braine: Room at the Top.

Til eksamen opgives: Macbeth: Act I sc. Ill (fra vers 38) + sc. VIL 
Act II sc. I + II. Act V. Two Centuries: side 19-20, 30-32, 40-42, 44-46, 
56-58, 71-73, 84-88. A Hundred Engl. Poems: side 51-56, 85-86, 92-97, 
123-124. Spoon River Anthology: side 23-28. The Dickens Reader: side 23- 
32, 74-88. Modern Engl. Plays: side 49-57. Rebecca Sharp: side 45 (øverst) - 
5'7. Aspects of British Life: side 28—35, 44—54. George Orwell: Selected Essays: 
side 72-78, 83-87, 91-96.

Tysk. Nyspr. afd. (Struwe): I gymnasiet er læst: Maria Stuart (v. Hendrik- 
sen). Goethe: Faust (v. Hendriksen) s. 9—21, 49-54, 71—89, 93—100, 105—106, 
122—129- Lessing: Minna von Barnhelm (Hamburger Lesehefte) 1. akt, s. 4—16. 
Gad: 100 deutsche Gedichte (1949) s. 9-12, 21-24, 25,18-45,6, 46-86, 96- 
107. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (1946) s. 1- 
17, 41-48, 56-57,8, 65-75,3, 114-129. Stefan Zweig: Die Welt von gestern 
(Jefsen 1949) s. 7—21, 30-40, 44-53. Heinrich Heine: Die Harzreise (v. E. 
Gjerløff. 1940) s. 24,20-32,33, 44,5-56,4. Die Bundesrepublik Deutschland 
(Schreibersche Kunstanstalt. Stuttgart. 11. Ausgabe. 1958) s. 3—18. Gad: Mo
derne tyske noveller (1952) s. 5-102, 107-137. Hugo Hartung: Paul und 
Julia (Radiohefte. 1957). Moe: Tysk novelledigtning (Hagerup. 1935) s. 54- 
69, 70-91, 123-144. Gottfried Keller: Kleider machen Leute (Deutsches Lese
werk. Hamburg. 1959).
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Til eksamen opgives: Maria Stuart I, 3-6. III, 4-5. IV, 8-12. Faust s. 
9-15, 71-76, 123-129. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lesestücke, 
nr. 3 og 27. Gad: 100 Gedichte: s. 9-12, 21-23,8, 31-32, 34-39, 41-45,6, 
66-70, 74-86. Stefan Zweig: Die Welt von gestern s. 30-40. Heine: Harz- 
reise s. 24,20-32,33. Die Bundesrepublik Deutschland s. 3—10,2.

Fransk. S pr. afd. (Dahlmann-Hansen): Bruun og Roskjær: Fransk for be
gyndere. Saint Exupéry: Le petit prince. Aymé: Deux contes du chat perché. 
Pagnol: Topaze. Henriques og Willemoés: Fransk litteratur i udvalg. Heurlin: 
Pour comprendre la France. Skoleradio: Antigone og taler af de Gaulle.

Fransk. Mat. afd. (Dahlmann-Hansen): Bruun og Roskjær: Fransk for 
begyndere. Saint Exupéry: Le petit prince. Aymé: Deux contes du chat perché. 
Pagnol: Topaze. Henriques og Willemoés: Fransk litteratur i udvalg. Heurlin: 
Pour comprendre la France. Skoleradio: Antigone, de Gaulle, Trois sources 
d’énergie.

Latin. Kl. spr. ajd. (Hobel): Caesar, Bellum Gallicum, V, 26-37. Cicero, 
In Verrem, IV, 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87; V, 25-32, 158-162. 
Cicero, Breve (Ross, Frisch, Høegh: Latinske texthefter, Cicero, V, Privatliv) 
nr: 7, 8, 27. Livius (Kragelund: Romerske historikere) p. 23-47. Virgil: 
Ecloga I. Ovid: Amor. III, 2. Met. IV, 55-166. Fasti II, 721-760. Horats: 
Sat. I, 9. Epist. I, 2, 7. Carm. I, 4, 7, 9, 22. II, 6, 7, 14. III, 9, 13. IV, 7.

Latin. Nyspr. afd. (Hobel): Caesar, Bellum Gallicum, V, 38-58. Cicero, 
In Verrem, IV, 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87. V, 25-31, 158-162. Cicero, 
Breve (Foss, Frisch, Høeg: Latinske texthefter, Cicero, V, Privatliv) nr: 7, 
8, 27. Terents, Adelphi (ed. Sloman, Oxford) v. 26-208. Ovid, Met. IV, 55- 
166 (Pyramus). Amor. III, 2 (i cirkus). Horats, Sat, I, 9. Carm. I, 4 og 
III, 13.

Græsk. Kl. spr. afd. (Roskjær): Til eksamen opgives: Hudes Elementar- 
bog II p. 66-80. - Herodot VIII 140-144 - Platon: Apologien og Kriton. - 
Homer: Odysséen I, VI, VII. Iliaden I.

Oldtidskundskab. Kl. spr. afd. (Roskjær): Til eksamen opgives: Tiryns, 
Delphi, Akropolis. - Parthenon - Teatret - Græske søjler. - Vaphiobægrene, 
geometrisk vase, Exekias’ vase, Polyneikesvasen, Aleksandermosaikken, Karret 
fra Vix. - Vognstyreren, Diskoskasteren, Praxiteles' Hermesstatue. - Ludo- 
visitronen, østgavlen på Parthenon.

Oldtidskundskab. Nyspr. afd. (Kragelund): Til eksamen opgives: Iliaden 
I. VI 237-528. Odysséen VI. - Sophokles: Antigone (Möller). - Herodot 
(Hastrup/Hjortsö2) p. 12-15, 21-29. - Kragelund: Græske Historikere 4 p. 
79-82, 95-103. - Platon: Apologien og Kriton (Frisch). - Kunstværker: Kre- 
tisk-mykensk Tid - Olympia - Delphi - Athens Akropolis - Søjlestilarter - 
Theaterbygningen - Geometriske Vaser - Exekias’ Vase - Duris’ Skolevase - 
Polyneikes-vasen - Apolio fra Tenea - Vognstyreren - Doryphoros - Hermes 
- Skraberen Hegesos Gravmæle - Alexander-Mosaikken.

Oldtidskundskab. Mat. afd. (Hobel): Homer, Iliaden, I, VI, 237-529. 
Odysséen, VI. Platon (ved Hartvig Frisch) Sokrates’ forsvarstale. Kriton. 
Herodot (Herodot i udv. v. Hastrup og Hjortsø, 2. oplag, 1954) p. 36-65. 
Sophokles, Antigone v. Niels Møller. - Kunst (efter Kragelund: Græske 
kunstværker samt Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst). Borgen i Tiryns, Delfi, 
Olympia, Akropolis med templer og stilarter, kretisk blækspruttekande, geo
metriske vaser, Exekiasvase, Polyneikesvase, Apollo fra Tenea, Vognstyreren, 
Doryphoros, Praxiteles’ Hermes, Laokoongruppen, skulptur fra Olympia og 
Akropolis.

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt. Nor
dens historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt. 
Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe og Nørlund. Tekster efter P. 
Holt: Tekster og Tal. Hoffmeyer og Koch: Kilder til det sydslesvigske spørgs
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mål. Til eksamen opgives: Verdenshistorie: Indtil 1815: Rom, Den katolske 
kirke i middelalderen. Nordens historie: Fra vikingetiden til 1523. Efter 1815: 
Verdenshistorie: Europa fra 1870 til 1945. Nordens historie fra 1848 til 
1945. Samfundslære (5. udg.): 1, 4, 6, 7, 8, 10 (sidste udgave) Tekster: Holt: 
9-35, 45-50. Hoffmeyer og Koch: Tekster til det sydslesvigske spørgsmål. 
Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: 69, 70, 96, 97, 107, 142.

Historie. Mat afd. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt. Nordens 
historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen. 
Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe og Nørlund. Tekster efter H. 
Neerbek: Kildesteder fra Kr. 2.s tid og H. Miiller: Kilder fra Danmarks hi
storie, 1848-64. Vigtigste verdensbegivenheder v. H. Neerbek. - Til eksamen 
opgives: Verdenshistorie: Romerriget, reformationen i Tyskland. England fra 
reformationen til Hannoveranerne, Europas stormagter 1870-1939, Europa 
efter 1939- - Nordens historie: Unionstiden, Norden fra reformationen til 
Sveriges enevælde, Danmark 1814-1939, Norge, Sverige 1814-1939. Sam
fundslære: Afsnittene I, IV, VI, VII, VIII, IX. Kildesteder fra Kr. 2.s tid, 
Kilder t. Danm. hist. 1848, s. 5-12, 17-23. Billeder: Katolsk messe (Holt II, 
31) Calvinsk gudstjeneste (Holt, II, 82) Vilh. I. udråbes (Holt III, tvl. XIII) 
„De navnløse“ (Holt III, 128) „Gengangere“ (Vigt, verdensbeg. s. 13) 
Thorslundetavlen (Andrup, 144) Dybbøl, 5. juni (A. 278) De tyskes flugt 
(A. 279) De danskes flugt (A. 280) Das Laboratorium (A. 281) Grundlovg. 
rigsfors. (A. 284) Landsoldaten (A. 286).

Naturhistorie. S pr. afd. (Madsen): Simonsen og Lund: Biologi. Krogh og 
Renberg: Menneskets fysiologi.

Naturhistorie. Mat. afd. (Madsen): Som spr. afd.
Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Varmelære, Lyslære, Mekanisk 

fysik, Elektricitet og magnetisme. Eriksen og Pedersen: Astronomi. - Til 
eksamen opgives: Varmelære (8. udg.): s. 17—32; [38-43; 49-52], Lyslære 
(8. udg.): s. 8-28; 36-50; Mekanik (8. udg.): s. 1-18; 20-54; [96-105]. 
El. og magn. (8. udg.): 16-56; 98-110; 125-37; [157-73]. Astronomi (4. 
udg.): s. 12-24; 46-57; [84-89]. Desuden opgives flg. øvelser: 1. Varme
fyldebestemmelser; 2. Lufttermometret; 3. Faste stoffers udvidelse; 4. Vands 
fordampnings varme; 5. Isens smeltevarme; 6. Skråplanen; 7. Spektroskopet; 
8. Gitterforsøg; 9. Wheatstones bro; 10. Bestemmelse af H; 11. Kompensa
tionsmetoden, 12. Biot og Savarts lov; [13. Knudts forsøg; 14. Kviksølvs ud
videlse; 15. Prytz’ svingningsapparat]. - Fra Fysik- og kemiundervisningskom
missionens standardhæfte opgives flg. opgaver: Nrr. 1, 3, 10, 12, 30, 31, 73, 
75, 76, 79, 82, 83, 87, 89, 91, 92, 99, 101, 103, 115, 116, 117, 123, 126, 147.

Det i [ ] anførte opgives kun af de to elever, som ikke har deltaget i 
opgaveregning.

Kemi. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter L. J. Ring: 
Kemi for gymnasiet samt Øvelser til kemi for gymnasiet. Til eksamen opgives: 
§§ 9-15, 17, 24-27, 30-32, 36-45, 53-56, 59a+b, 63, 67-69 og 72-75.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter A. F. 
Andersen og Poul Mogensen: Lærebog i matematik I (4. udg.), II (5. udg.), 
III (3. udg.) IV (4. udg.) og V (2. udg). A. K. Erlang: Logaritmetavle C. 
Det bestemte integral og regnestokken er gennemgået efter notat. Til eksamen 
opgives: I. §§ 52-71, 80-88, 111-126, 131-145. II. § 4, 12-55. Det bestemte 
integral efter notat. III. §§ 1-22. IV. §§ 24-33 og V. §§ 27-47.
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0. G. - FORENINGEN
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

På generalforsamlingen i november 1961, i hvilken deltog ca. 
40 medlemmer, fremkom forslag om foreningens opløsning med 
begrundelse i den svigtende interesse for foreningens arrange
menter, specielt skolekomedien og forårsfesten. Man enedes dog 
om at fortsætte endnu et år, idet der fra flere sider ytredes 
ønske om at bevare 0. G.-bladet som medlemsblad og navnlig 
at fortsætte med lejrturen, der nu hvert år afholdes den sidste 
week-end i september. Det blev anført, at det var den eneste 
mulighed for at besøge lejren, nu hvor der er så stærk rift om 
week-enderne af de elever, der går i skolen.

Skolebladene.
0. G.-bladet (6. årgang).

Skolens officielle organ, der udkommer i 1000 eksemplarer å 12 sider 
7 gange om året, redigeres af Morten Garde og Søren Schon, i. g. nyspr. — 
Bladet er uafhængigt af al partipolitik og tilstræber en saglig og underhol
dende orientering i skolens anliggender.

Bladet sælges ikke i løssalg, men fordeles til abonnenter blandt skolens nu
værende elever for 25 øre for en hel årgang.

0. G.-bladet fungerer endvidere som medlemsblad for 0. G.-foreningen.

Uglen (3. årgang).
Et gennemillustreret blad, som i løssalg sælges for 25 øre pr. nummer. 

Chefredaktør: Henrik Pers, 7. Falk. Er i 1961/62 udkommet i 5 numre.

Bogsamlinger.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel, assisteret af Elith Alris (Ill.g.kl.). 

I det forløbne år er der blevet anskaffet en del håndbøger, især inden for den 
humanistiske faggruppe.

Udlånet finder sted i 12-frikvarteret.
På lærerværelset findes et særligt håndbibliotek for lærerne.
Tidsskriftsamlingen omfatter såvel udenlandske som indenlandske tids

skrifter, fx. Vindrosen, Perspektiv, Ord och Bild og National Geographic 
Magazin.

Gaver:
Susan Nielsen, real b: Mikro-glødelampe
Magasin: Dekorationsstof til skolekomedien
Karl Thum, Salzburg: Illustreret værk om Østrig
Adoptionsskibet „Rosborg“: Desmerdyr som angriber brilleslange.
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Små planter i Molles Have.

UDEN FOR SKOLETIDEN.

Lejren i Færgelunden.
I april 1960 plantede skovfoged Madsen i samråd med lektor 

G. Mollerup ca. 1500 træer på arealet øst for grusgraven. De 
fleste af træerne var blot »fyldetræer«, som senere skal fældes, 
men indtil da skal give læ for de mere sjældne træer, som blev 
plantet for at kunne give materiale til lejrskolernes botanik
undervisning.

Efter lektor Mollerups død i sommeren 1961 besluttedes det 
at føre idéen videre på den måde, at enkeltpersoner, hele klasser, 
gamle studenter- og realistårgange skænkede et træ til beplant
ningen, som har fået navnet »Molles Have«.

Med dette navn har man villet sætte et minde over den mand, 
som fra lejren blev købt den 24. november 1917 og til sin død 
i juni 1961 var med til på afgørende måde at præge det liv, 
som udfoldede sig under de mangeartede besøg, lejren har haft 
i de 44 år, den har eksisteret. Det var ligegyldigt, om det var 
en éndagstur med 5. klasse, en lejrskole med 3. mellem, en af
skedslejr med 3. g. eller en jubilæumslejr for en gammel studen
ter- eller realistårgang, blot Molle var med, var lejrturen i en
hver henseende sikret.
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Dette har da også givet sig udslag i, at der allerede er blevet 
skænket ca. 60 træer til haven. Alle gavetræerne bliver forsynet 
med skilt, hvorpå det latinske og det danske navn står anført. 
Er træet skænket af en klasse eller af en studenter- eler realist
årgang, bliver dette ligeledes anført på skiltet. For alle gave
træers vedkommende føres der journal med angivelse af dona
tor, træets art, plantningsår og plantested i arboretet. Anlægs
gartner Rasmus Jørgensen fra Frederikssund fører tilsyn med 
beplantningen.

I foråret er stuehusets østgavl blevet grundigt repareret med 
indsætning af nyt bindingsværk. Ved sovesalens sydgavl er 
plantet to figentræer (et lille anneks til Molles Have) samt et 
rosentræ. Nedkørslen til lejren er blevet udbedret med flere 
kubikmeter skærver, så det i fremtiden skulle være muligt for 
det kørende publikum at besøge lejren også om efteråret og i de 
tidlige forårsmåneder.

En meget smuk smedejernslampe - specielt bygget til for
målet - er af studenter årg. 59 blevet skænket til ophængning i 
vognporten.

Lejren har i tiden 1. maj 1961 til 30. april 1962 haft ialt 34 
besøg med 1253 gæster og 2081 overnatninger. De fordeler sig 
som følger:

1.-6. maj: 3. m. b. i lejrskole med hr. Madsen og hr. Neerbek.
(s.-7. maj: Studenter årg. 59 sammen med hr. Elmquist og 

ægteparret Laursen
8.-13. maj: Lejrskole for 3. m. a. under ledelse af hr. Molle

rup og hr. Struwe.
27.-28. maj: 6. Høg sammen med hr. Bekker-Jensen.
30.-31. maj: 5. Ugle sammen med ægteparret Lundblad og 

hr. Struwe.
31. maj-1. juni: 5. Ørn afløser Uglerne og hr. Buch afløser 

hr. Struwe.
7.-13. juni: Den traditionelle sommerlejr. 7. klasse sammen 

med ægteparret Madsen og hr. Struwe.
7.-17. juli: Unge mennesker fra Lüneburg samt elever fra 

0. G. under ledelse af hr. Struwe.
19.-20. aug.: 7. b. indleder det nye skoleår sammen med hr. 

Elmquist samt ægteparret Rasmussen.
26.-27. aug.: Den traditionelle lærerlejr - med ledsager -. 

63 deltagere, som indtager festmiddagen i telt. Fru I. Jacobsen 
står som sædvanligt for maden.

2.-3. sept.: 3. g. mat. og hr. Elmquist holder week-end.
10. sept.: Lejren præsenteres for 1. klasserne med pårørende. 

241 deltagere
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10.-11. sept.: Ægteparret Madsen sammen med finske idræts
folk.

15.-18. sept.: Gymnasiastlejr under ledelse af hr. Bekker- 
]ensen.

23.-24. sept.: Hr. Bekker-Jensen i lejren sammen med 35 
gamle elever.

30. sept.-l. okt.: Under ledelse af hr. Aggerholm er 25 med
lemmer af 0. G.-foreningen i lejren.

5.-6. okt.: 8. kl. samt d’hrr. Elmquist, Laursen og Neerbek 
på ekskursion i Nordsjælland med lejren som endestation.

7.-8. okt.: Den årlige »sammenrystningslejr« for hr. Lund- 
blad’s konfirmander. Hr. Struwe hjalp med til at holde styr på 
de 49 deltagere.

18.-21. okt.: Elever fra real og 1. g. holder efterårsferie i 
lejren sammen med hr. Bekker-Jensen.

28.-29. okt.: Mat. årg. 53 fejrer 8-års studenterjubilæum 
sammen med hr. Elmquist og ægteparret Laursen.

4.-5. novbr.: 36 elever fra 2. g. sammen med hr. Laursen.
10.-12. novbr.: Den årlige arbejdslejr, hvor der ryddes op 

efter sommeren og gøres i orden til vinteren. Realklasserne og 
d’hrr. Laursen og Støvring-Nielsen. I år med en festlig afslut
ning - stegte ænder fra Store Kro - hvortil klassernes lærere 
med ledsagere samt hr. og fru Niels Knudsen og fru I. Jacobsen 
var inviteret.

15.-16. novbr.: Piger i lejren. Fru Lænkholm og hr. Silau 
sammen med 1. r. c.

18.-19. novbr.: 1. g. mat. sammen med hr Juul.
27.-28. januar: 54 medlemmer fra skakklubben belægger lej

rens 54 faste køjepladser og udkæmper under sekretæren Mogens 
Brodersens ledelse årets skakturnering.

24.-25. febr.: 2. g. tyvstarter sammen med ægteparret Kanne
worff og hr. Laursen.

3.-5. marts: 4. m. a. åbner forårssæsonen sammen med d’hrr. 
Kanneworff og Silau.

10.-12. marts: Under daglig ledelse af hr. Laursen er 3. g. 
i afskedslejr.

17.—18. marts: Under ledelse af rektor fejrer studenter årg. 
61 deres første gensynslejr.

24.-25. marts: Ægteparrene Dahlmann-Hansen og Laursen 
sammen med std. årg. 59.

31. marts—1. april: Std. årg. 60 under ledelse af d’hrr. Agger
holm og Laursen.

7.-8. april: Fru Lis Christensen med ægtefælle i lejren sammen 
med 1. g. s.
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19 .-20. april: Finske idrætsfolk sammen med hr. Madsen.
28 .-29. april: 2. g m + 3. g. s. sammen med hr. Hobel og fru 

Lis Christensen, begge med ægtefæller.

I forbindelse med det store antal besøgende — med skiftende 
ledere - har man ment det praktisk at fastsætte enkelte regler 
for ophold i lejren. På et møde mellem de lærere, som på skift 
deltager i lejrturene, var der enighed om:
1. På week-end-lejre er seneste sengetid for gymnasiaster og 

realister kl. 23.30 med absolut ro i sovesalene kl. 24.00. De 
tilsvarende tider for yngre elever er kl. 22.30 og 23.00. Dette 
af hensyn til mandagens skolearbejde.

2. Nydelse af spiritus under enhver form er forbudt nuværende 
elever under lejrophold.

3. Tobaksrygning i sovesalene er strengt forbudt.
4. Af hensyn til pigernes trang til hyppige kostumeskiftninger 

har drengene ikke adgang til pigebygningen.

Gaver til lejren.

Adj. H. Neerbek: Slyngrose.
Hr. Ebbedal - Sadolin og Holmblad: 10X51 maling.
Karl Thum, Salzburg: 2 smedejernslysestager.
Anne Helms Kristensen: 2 håndstrikkede grydelapper.
Lars Stumpe, realist 61: Papirservietter.
Studenter årg. 59: Smedejernslampe til vognporten.
Hr. Lynggaard: 1000 kr. til lejrens udstyr.
Annette Læssøe Rasmussen, 3. g. n.: Vimpel.

Knud Laursen, 
d. å. lejrinspektør.
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Sport på 0. G.
Basketball.

27. sept. Ved Københavns kom. Skolevæsens idrætsdags finalestævne deltog 
ØG i fire rækker og opnåede 2 førstepladser og 2 andenpladser.

Resultater af finalerne:
1 real b over Johannesskolen 14-2
1 g. - - 17-6
4 m. a tabte til Rysensteen Gym. 7-11
2 g. tabte til Nørre Gymn. 8-14.
1—15. okt. 0. G.'s handicapturnering.
Resultaterne af slutkampene:
Mellemskolen: l.m.b. — 2.m.b.: 10-28, 3.m.b. - 4.m.a.: 19-30
Finale: 2.m.b. - 4.m.a.: 22-41
Gymn. + realen: l.g.m. - Real b: 28-30, 2.g.m. - 3.g.m.: 24-19
Finale: Real b - 2,g.m.: 32-41.
1. nov.—18. apr. TV. turneringen i basketball (u. 16 år).
79 deltagere. ØG deltager i pulje.
I København (16 deltagere).
Resultater:
Ø.G.-Nansensgades skole 23-8
Ø.G.-Stevnsgades skole 16-15
0.G.—Voldparkens skole 10—11.
Voldparken nåede til semifinalen, hvor holdet tabte til Danmarksgades skole 

(Ålborg) 7-6. DSI blev senere mester.

Atletik.
I efteråret, hvor mellemskolen og gymnasiet har tilbragt gymnastiktimerne 

på stadion, er der taget følgende antal mærker i fri idræt:
Guld med emalje 3
Sølv med emalje 10
Guld 13
Sølv 16
Bronze 7

Den 14. sept. afholdtes skolemesterskaber i atletik på Østerbro stadion.
Resultatet blev følgende:
For 18 årige: Nr. 1

Nr. 2
For 16 årige: Nr. 1

Nr. 2
For 15 årige: Nr. 1

Nr. 2

Mogens Brodersen 
H. P. Brøckner 
Rolf Trolle Andersen 
Jens Lysholdt-Thomsen 
Sten Thorup 
John Springborg

3845 points
2120
4592 -
3327 -
4241
4147

Gymnastik.
D. 13. april afholdtes mærkeprøver og skolemesterskaber i gymnastik.
Resultatet blev følgende:
Bronze: 28 indstillede, hvoraf 13 bestod
Sølv: 9 — - 8 -
Guld: 4 4 -
Skolemester:
1. Peter Garde, l.g.s.
2. Sten Thorup, 4.m.b.
3-4. Erik Møllmann, 4,m.b.
- Dan Bisp, 4.m.b.

Gennemsnit 8,3
7,3
6,9
6,9
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0. G.s drengearbejde.
Som sædvanlig er der i efteråret og i foråret indbudt til deltagelse i drenge

arbejdet. En del har meldt sig, men ikke alle er mødt op hver gang, så derfor 
har arbejdet ændret karakter fra en lille interesseret skare til klasseforetagender. 
Da det er ret vanskeligt at arrangere foretagender på tværs af klasserne, ind
bydes for fremtiden den enkelte klasse til et foretagende.

Der har været folkedans, nogle ture, møder og konkurrencer. Der er fore
taget flere besøg på fabrikker.

0. G.s hornorkester.
Fra 22 deltagere ved årets begyndelse er de aktive musikeres antal sunket 

til 14. Nu spilles der sammen, ikke længere hver gruppe for sig. Den 24. fe
bruar spillede orkestret 2 melodier. Til efteråret tages fat igen. Et par interes
serede blæsere vil kunne finde plads i orkestret.

Cyclistprøven.
Fredag den 27. april deltog 61 elever fra hoved- og gymnasieskole i årets 

cyklistprøve. 38 bestod.

Skolepatruljerne.
I 9 år har der været skolepatruljer på 0. G., så efterhånden er arbejdet i 

faste baner. Siden vi begyndte, har 146 elever været i skolepatruljer og gjort 
et solidt arbejde for kommeraternes skyld. Af de 146 har kun 4 vist sig uegnede.

I år skete der en ændring, idet der også kom piger som skolepatruljer. 
Arbejdet blev fordelt på 1. r. a., 1. r. c. og 8. kl., således at hver klasse havde 
vagt 2 gange om ugen.

Det hvide bandoler og de hvide handsker gør skolepatruljen synlig, så 
alle færdselister ka nse, der står skolepatruljer på vagt i det farlige sving 
ved 0. G.

Skolepatruljernes forebyggende indsats og politiets færdselsundervisning på 
skolen hjælper os i trafikken. Alle skolens elever - selv de største - og for
ældrene forstår efterhånden arbejdets betydning og overholder skolepatruljernes 
anvisninger.

Efter den nye skoleordning indgår færdselsundervisning i det daglige skole
arbejde. For 0. G. er det ikke noget nyt, idet vi allerede i 1932 indførte 
færdselsundervisning i teori og i praksis. Den, der kunne sine færdselsregler, 
fik et færdselskort, og i skolegården skulle man i småbiler og løbehjul vise, 
at man kunne bevæge sig i trafikken.

I dette skoleår har følgende været i skolepatruljer:
8. kl. Hanne Jensen 1. r.a.

Susanne Lyng Larsen
Ole Rosenstand
Lise Møller
Bodil Oest-Larsen
Rune Tjalve

1. r.c. Trine Gilg 
Inge Heinricy 
Karin Pedersen
Hanne Raage 
Hanne Bolm 
Ida Harboe
U1 lal ise Vestergård

Jesper Christensen 
Lars Falk Jensen 
Mogens Nestel
Henrik Fahrenholtz-Jensen
Kjeld Lucas
Jens Peter Lillelund

C. C. Struwe.
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SKA KKL UBBERNE.
Den ordinære afdeling, omfattende nuværende elever. - Skakklubben har 

i den forløbne sæson slået enhver rekord hvad medlemsantal angår,. idet ikke 
færre end 112 elever, hvortil kommer 3 lærere, har været medlemmer.

Den 7. september indledtes sæsonen i lighed med sidste år med et møde 
hos John Engeil, 3. g mat. — 77 medlemmer deltog.

Den 11. oktober inviterede Jens og Lise Laursen skakklubben til møde, 
i hvilket deltog 101 (!) medlemmer. — Under mødet fejredes klubbens 18-års 
fødselsdag på festligste vis.

Den 6. december deltog klubben i gymnasieskolernes skakturnering i 
Studenterforeningen med det beskæmmende og overraskende resultat: % point.

Den 8. december afholdtes atter ordinært møde, denne gang hos Claus 
Hübschmann, real b. Der deltog 60 medlemmer.

Den 16. december mødte 77 juleglade medlemmer op i Marie Meyers 
hjem for her, ret på skakklubvis, at fejre julens komme med bridge, poker, 
whist, dans etc.

Den 21. december nedlagde repræsentanter fra klubben blomster ved 
lektorerne G. Mollerup og Aa. Jørgensens grave.

Den 18. januar afholdtes møde hos Jørgen Elmer, 3. g spr. Grundet 
det store medlemstal var vi her nødt til kun at invitere 2. og 3. g, med løfte 
til de resterende medlemmer om et møde for dem alene senere på sæsonen. - 
31 deltagere.

Den 27.-28. januar var blevet nomineret til at være årets koldeste week
end, og desårsag drog klubben afsted på den traditionsrige „barske“ lejrtur. - 
55 medlemmer (ikke én køje var ledig!) trodsede vinterkulden.

Vinder af turneringens pigegruppe blev Bettelise Tassing, 2. g spr., med 
Anne-Suzette Sadolin, 3. g m., på andenpladsen. Drengegruppens vinder blev 
Poul Winstrøm, real b, med Torsten Johnsen som nr. 2.

Den 27. februar afholdtes møde for real og 1. g hos Jens Ole Behnke, 
real b, med 42 deltagende medlemmer.

Den 24. marts inviterede Svend Poulsen-Hansen, 3. g m., 2. og 3. g til 
skakmøde. - 22 deltagere.

Umiddelbart efter påskeferien dannede et møde for alle medlemmer hos 
Annette og Jørgen Kreutzfeldt, hhv. 2. g spr. og real a, punktum for sæsonen.

Mogens Brodersen, 3. g m.

Gammelmandsafdelingen. Da der sidste år ikke var altfor voldsomt frem
møde til oldafdelingens og gammelmandsafdelingens møder, besluttedes det 
i år igen at slå de to afdelinger sammen. Der blev holdt efterårsmøde hos 
arkitekt Jørgen Glahn. Et forårsmøde hos André Lublin måtte aflyses på grund 
af svigtende tilslutning.

Stig Krabbe Barf oed.
Mogens fuel Kraft. Ole Hald.

Ib Engelsen.
Gunner Ruben.
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Hvad der ellers er sket
i tiden 1. maj 1961 — 30. april 1962.

1. maj: Under rektors auspicium udtrækker GØGEN’s besty
relse, repræsentanter for skolepressen samt to elever fra hoved
skolen vinderne i 0. G.’s rejsefonds aktiebrevslotteri. Penge
præmien, som var på 100 kr., blev vundet af René van Laer, 
3. Måge, på aktiebrev nr. 51.

3. maj: 5. Ørn på Frilandsmuseet sammen med fru V. Ras
mussen.

S. maj: Sidste skoledag for 3. g. I biblioteket taler af rektor 
og af Ole T er sløv Jørgensen, 3. g. mat.

8. -13. maj: Adj. H. Juul og adj. H. Neerbek på ekskursion 
til Sønderjylland med 2. g. mat.

10. maj og 12. maj: Færdselsundervisning for 2.-5. kl.
12. maj: Lektor Aa. Jørgensen indlægges på Diakonissestif

telsen med sygemelding for længere tid.
16. maj: 5. Ugle på Frilandsmuseet sammen med fru V. Ras

mussen.
14. juni: Afslutning for 1.-5. hovedskoleklasse.
17. juni: Afslutning for 6.-7. kl. samt 3.-4. mellem.
21. juni: Afslutning på C.M.P. for hele skolen. Bestyrerinde 

frk. E. Møller tager afsked med skolen. Taler for frk. Møller 
af greve Ernst Moltke fra institutionens bestyrelse, af lærerinde 
fru V. Fly genring fra lærerkollegiet og af realist Lone Kjær fra 
eleverne.

24. juni: Afslutning for real- og gymnasieklasserne. Fabrikant 
Jørgen Høyer overrækker på sine kammeraters vegne Kai Ole 
Hammerichs mindelegat til Peter Fleckenstein Larsen, mat. std.

Nyspr. std. Jeanne Kraft taler på studenterholdets vegne. 
Lrsf. Fich taler på forældrenes vegne. Afslutningshøjtidelig
heden overværes af 40 års-, 25 års- og enkelte 10 års-jubilarer.

Legater og flidspræmier uddeltes til følgende:
5. maj-legatet: kr. 300: Chr. Hall, nyspr.
Flidspræmie fra Munksgaards Forlag: Fin Lomholt, mat.
LTnstitut Francais (Den bedste elev i fransk): Niels Pedersen, 

mat.
Boggave fra den amerikanske ambassade (en af skolens elever, 

som har gjort sig særlig fortjent i faget engelsk): Steffen Bülow 
Hansen, nyspr.

Boggave fra Foreningen Norden (til en dygtig, nordisk-inter- 
esseret elev): Svend Auken, kl. spr.
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C.M.P.'s realister årg. 1961.
Øverste række fra venstre: Karen Margrethe Juel Langhoff, Annette Friberg- 

Jensen, Birte Jessen, Hanne Juul-Frederiksen, Bente Jessen, Lone Kjær, 
Helle Anker-Hald.

Forreste række: Gudrun Karstensen, Regitze Lovmand Hvid, Ingrid Kræmmer, 
Lotte Winther, Inger Rasmussen, Anne Friis, Anita Bacher-Nielsen.

Boggave fra Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Ko
penhagen (den student, der har vist særlig interesse for faget 
tysk): Lise Schaarup Jørgensen, nyspr.

Boggave fra Kulturkredsen på 0. G.: Henrik Wedell-We- 
dellsborg, kl. spr.

Boggave fra Gyldendalske Boghandel:
Peter ] ohannsen, nyspr.
Vibeke Sørensen, mat.
Claes Friberg, real.

Boggave fra Carl Larsens Boghandel:
Charlotte Juel Møller, kl. spr.
Peter Hoppe, nyspr.
Jaques Funding, mat.
Olaf Lilledal Hansen, real.

Flidspræmie fra 5. maj-legatet: Boglegat på 100 kr.:
Bent Aagerup, nyspr.

Flidspræmie fra realistfonden: 100 kr.:
Asger Wahl Jørgensen, real.
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Klassisksproglige studenter årgang 1961.
Bageste række fra venstre: Henrik Brøndsted, Henrik Wedell-Wedellsborg, 

Svend Auken, Kristen Drastrup.
Forreste række: Poul Lodberg, Charlotte Juul-Møller, Hans Hey.

I juni og juli har der været sommerrejser for elever fra 4. mel
lem, real og 1. g. til Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg 
under ledelse af hr. Struwe og stud. med. Gert Almind.

Og for elever fra 1. og 2. g. spr. til Rom og nærmeste omegn 
under ledelse af fru Lis Christensen og hr. Hobel, begge med 
ægtefæller.

14. aug.: 1. skoledag for gymnasieskolen samt 6. og 7. klasse. 
Tale af rektor, som byder velkommen til fru G. Rosenmeier og 
hr. Ole Silau. Mindeord over lektor G. Mollerup og lektor Aa. 
Jørgensen samt over Hans Steen Nielsen, udgået af 1. g. mat. 
sommeren 61.

16. aug.: 1. skoledag for 2.-5. kl.
18. aug.: 1. skoledag for 1. klasserne.
21. aug.: Besøg af 49 elever fra Flensburg Handelsgymnasium.
1. sept.: Østersøgades Gymnasiums 79-års fødselsdag fejres 

med halv fridag. Rektor byder velkommen til stud. mag. Ebbe 
Kanneworff, som skal overtage lektor Mollerups timer.

13. sep.: Foredrag for 7. c. af maskinmester Aage /. Chr. Pe
dersen: Med 15000 hk. over verdenshavene.
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Nysproglige studenter årgang 1961.
Bagesle række fra venstre: Niels Thrane, Karsten Fich, Peter Hoppe, Steffen 

Bülow Hansen, Peter Johannsen, Christian Hall, Søren Amdal.
Porreste række: Bent Aagerup, Lona Wick, Ingrid Svend-Hansen, Lise Schaarup 

Jørgensen, Jeanne Kraft, Mikael Olufsen.

13. -14. sept.: Realklassernes årlige papirindsamling.. Ialt 
12340 kg. 5. Ugle noterede sig som vinder med 2.377 kg.

18. -23. sept.: 2. g. mat. på ekskursion til Midtjylland under 
ledelse af hr. Neerbek.

25. sept.: Forældremøde i K.F.U.M.; ca. 800 fremmødte. 
Rektor forelægger forslag til ny bestyrelse, der skal fungere fra 
1. okt. 1961. De foreslåede vælges med akklamation. Derefter 
redegør rektor for den nye skolelov og for byggeriet på Kilde- 
gaards Plads.

29. sept.: 2. g. n. besøger sammen med hr. og fru Langhorn 
Alexandra Bio og ser den engelske film »Lørdag aften - søndag 
morgen«.

30. sept.-6. okt.: 2. g. s. på geologisk ekskursion til Bornholm 
sammen med hr. Madsen.

7. okt.: 5. Ugle på Zoologisk Museum sammen med fru G. 
Laursen.

10. okt.: 3. klasserne i Zoologisk Have sammen med fru Bals
lev, frk. Hvidt og hr. Struwe.
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Matematiske studenter årgang 1961.
Bagesle række fra venstre: Gustav Valentiner, Stig Jacobsen, Fin Lomholt, 
Jacques Funding, Tage Fredgaard, Ole Tersløv Jørgensen, Ditlev Bondesen. 
Midterste række: Peter Fleckenstein Larsen, Jens Otto Veje, Niels Pedersen, 

Henrik Zeuthen-Aagaard, Niels Harder, Hans Barfoed.
Forreste række: Kirsten Ussing, Marianne Pii Jacobsen, Kirsten Holdt Nielsen, 

Ann-Dot Thisted, Vibeke Sørensen, Kirsten Pedersen.

Om eftermiddagen besøger elever fra 7. kl., 8. kl., 1. r. og 
4. mellem en kartonfabrik sammen med hr. Struwe.

12. okt.: Basket-ball-kamp mellem udvalgte hold fra lærer
kollegiet og fra pigerne i 3. g. 28-26 til lærerkollegiet.

13. -21. okt.: Rektor, fru Freil, hr. Struwe og Gert Almind 
på besøg i Lüneburg med 36 elever.

24. okt.: Rektor taler ved morgensangen i forbindelse med 
F. N.’s fødselsdag.

1. novbr.: Institutionens 91 års fødselsdag fejres med halv 
fridag.

8. novbr.: Elever fra 8. kl., 1. r. og 4. m. besøger Politikens 
hus sammen med hr. Struwe.

11. novbr.: 8 kl. med hr. Langhorn på Statens Museum for 
Kunst for at se en udstilling af moderne kunst i kobberstik
samlingen.

15. -16. novbr.: 0. G.’s skolepatrulje på besøg i Lund.
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21. decbr.: Juleafslutning for 1. og 2. kl. i den store gymna
stiksal. 5. Ugle opfører julespil.

Initiativrådet holder om aftenen julefest i sangsalen med 
pastor Sandbak som hovedtaler.

22. decbr.: Juleafslutning for 3. kl.-3. g. i Esajaskirken.
29. jan.: Forældremøde for 4. mellem.
1. febr.: 32 elever fra 7. kl., 8. kl., 1. r. og 4 m. besøger det 

gamle og det nye Telefonhus sammen med hr Struwe.
5. febr.: Møde for regne- og matematiklærerne med oriente

ring om de nye retskrivningslinier for undervisningen i hoved
skolen ved skolepsykolog Sv. Faroe mann.

6. febr.: Forældremøde for 5. klasserne.
8. febr.: »Sne«-fridag.
14. febr.: Under ledelse af hr. Silau og hr. Struwe besøger 86 

elever Philips fabrikker.
20. febr.: Orientering om matematikundervisningen i gym

nasieskolen ved lektor O. Rindung.
21. febr.: Comtesse Moltkes fødselsdag fejres med uddeling 

af bogpræmier til en pige i hver klasse fra 3. g. - 5. kl.
26. febr.: Forældremøde for 2. og 3. kl.
1. marts: Initiativrådet indbyder professor, dr. phil. Mogens 

Pibl til at holde foredrag om hjælpen til u-landene.
13. marts: Det første spadestik på byggegrunden ved Kilde- 

gaards Plads med velkomsttale af byggeudvalgets formand, 
hrsf. Mogens Piesner.

15. marts: 8. kl. besøger sammen med hr. Langhorn Statens 
Museum for Kunst og ser nyere malerkunst.

27. marts: Årets skolekoncert fandt som sædvanlig sted for 
en fyldt festsal i K.F.U.M.

Med Kaj Oluf Buch som dirigent sang de forskellige alders
klasser fra 5. forskole til 3. g. et program, der spændte lige fra 
Johan Sebastian Bach til Vagn Holmboe. A capella sange, kor 
med klaver og orkesterledsagelse skiftede i hurtig rækkefølge. 
Ved flyglet sad organist Jørgen Berg, orkestret bestod fortrins
vis af gamle 0. G.-elever og aftenens solister var koncertsanger
inde Lisbeth Knudsen, koncertsanger Niels Holm og operasanger 
ved Det kgl. Teater Niels Møller. I alt medvirkede ca. 250 af 
skolens elever.

En særlig succes fik en Grand-Prix-konkurrence, hvor, efter 
forudgående udtagelse, 7 elever og ensembler fik tildelt 5 mi
nutter hver til at vise deres kunst. Grand-Prix-vindere blev 
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Birgitte Hamerik (4. m.c), der spillede en sats af Haydn’s D-dur 
sonate. Annette Reipurth Jensen (real b) og et guitarensemble 
(Alkil—Pontoppidan-Kjederqvist) fik 2. og 3. præmie.

9. april: Ved morgensangen mindedes rektor de gamle 
0. G.’ere, der faldt under frihedskampen i 1940-45.

15. -24. april: Realklassen på påsketur til Rom under ledelse 
af rektor, hr. Elmquist og hr. og fru Laursen.

Realister årgang 1961.
Bagesle række jra venstre: Kai Drastrup, Lars Thorup, Jesper Riisbro Madsen, 
Hasse Hallquist, Otto Gjødesen, Jan Budolph-Larsen, Niels-Chr. Rasmussen. 
Midterste række: Claes Friberg, Asger Wahl-Jørgensen, Olaf Lilledal Hansen, 
Gottfred Blom, Viggo Hørlyck, Ejner Petersen, Kristian Juul, Niels Ole 

Petersen.
Forreste række: Lars Stumpe, Klavs Wulff, Søren Dambmann, Finn Polmann 

Hill, Claus Olsen, Søren Andersen, Stig Holm.
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Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923.
Legatet uddeles hvert år på Comtesse Moltkes fødselsdag til flittige og 

flinke piger på Østersøgades Gymnasium (tidl. Comtesse Moltkes pigeskole). 
Dette års præmietagere var:

3 gm. Vibeke Nielsen
2 gs. Karine Bech
1 gs. Pia Springborg 
Real a. Lisjanne Alg 
Real b. Ulla Trolle 
4 mc. Nina Buhl

1 rc. Vivian Boilesen
8 kl. Bodil Oest-Larsen
7 c. Lisbeth Olsen
6 c. Karen Werner-Jensen
5 c. Lone Høyer Hansen.

Driftsregnskab for tiden 1/4-61 - 31/3-62.
indtægter: 
Renteindtægt ............................................................. kr. 62,29
Tilskud fra Comtesse Moltkes Fond....................... - 134,33
Underskud .................................................................. - 8,23 kr. 204,85
Udgifter: 
Flidspræmier .............................................................. kr. 199,85
Gebyrer ...................................... .............................. — 5,00 kr. 204,85

Aktiver:
Obligationer (nom.): 
6/2 % Østifternes Kreditforening 16/3 ............... kr. 2.000,00
41/2 % - - Hs .......... .. - 100,00
4 % - 16/1 ............... - 200,00
^2 % - - 16/1 ................ - 1.400,00
(Kursværdi kr. 2.785,00) kr. 3.700,00
Sparekassebog .............................................................. - 1,00 kr. 3.701,00

Passiver:
Kapital (nom.):
Saldo pr. 1/4-61......................................................... kr. 1.709,23
+ gave (nom.) ......................................................... - 2.000,00

kn 3.709,23
-i- underskud ............................................................. - 8,23 kr. 3.701,00

sign. Harald Juul. 
Regnskabsfører.

Foranstående driftsregnskab for året 1961/62 og statusopgørelse pr. 31/3 
1962 for „Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923“ er i overens
stemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret. De anførte aktivers 
tilstedeværelse er konstateret.

København, den 4/4 1962.
Revisionsfirmaet Vagn Olsen 

sign. Vagn Olsen 
Statsautoriseret revisor.
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„0. G.s rejsefond“.
stiftet oktober 1949.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1961-30. april 1962.
Ind tagt er:
Aktiebreve ............................................................................................. kr. 1480,00
Skolekomedien 1961/62 ...................................................................... - 363,05
Salg af fremmed mønt ........................................................................ - 36,00
Renter: Obligationsrenter ........................................ kr. 1327,49

Aktieudbytte ................................................. - 7,00
Sparekasserenter: E 50370 .... kr. 9,07

15152 ........... - 26,06 - 35,13 - 1369,62
Tilskud fra realklassens papirindsamling ...................................... - 217,00

"kr? 3465,67

Udgifter:
Tilskud til gymnasiets italiensrejse sommeren 1961 ....................... kr. 700,00
Tilskud til realklassens påskerejse 1962 ....................................... - 650,00
Præmie fra aktiebreve............................................................................ - 143,50
Kurstab og provision ............................................................................ - 17,00
Overskud, tillagt kapitalen.................................................................... - 1955,17

kr. 3465,67

Status pr. 30. april 1962.
Aktiver:
Obligationsbeholdning (nominelt kr. 26.900,00, kursværdi på

købsdagen ......................................................................................... kr. 22907,00
Præmieobligationer, 18 stk. å kr. 50,00 ............................................... - 900,00
Aktier, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 ....................................... - 112,00
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ............... kr. 26,55

15152 ............... - 2610,50 - 2637,05
Kassebeholdning ....................................................................................   - 25,00

kr, 26581,05
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1961 ......................................................... kr. 24625,88
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... - 1955,17

kr. 26581,05

Ved uddelingen af rejsefondets midler lægges bl. a. følgende retningslinier 
til grund:

Tilskud gives kun til grupperejser for elever fra 0. G. under ledelse af 
en lærer.

Tilskud gives fortrinsvis til elever i 2. g. og realklassen.
Det er rejsefondets opgave at give elever i realklassen eller gymnasiet 

mulighed for én gang i deres skoletid at komme med på en skolerejse.
Som en konsekvens heraf vil der normalt ikke blive givet tilskud til en elev, 

som tidligere har været med på en skolerejse, selv om denne rejse er fore
taget for egne midler, og en elev kan kun én gang forvente at komme i be
tragtning ved tildeling af rejsetilskud.
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0. G.’s realistfond stiftet februar 1955.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1961 - 30. april 1962.

Indtægter:
Tilskud fra realklassens papirindsamling........................................ kr. 100,00
Sparekasserenter H 57589 .................................... kr. 146,37

35137 .................................... 38,02 - 184,39
kr, 284,39

Udgifter: 
Flidspræmier uddelt maj—juni 1961 ............................................... kr. 110,00
Overskud .............................................................................................. - 174,39

kr, 284,39

Status pr. 30. april 1962.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: H 57598 ........... kr. 2.720,10

35137 .............  - 1.134,63 - 3.854,73
Passiver: 
Beholdning pr. 30. april 1961 .............................. kr. 3.680,34
Overskud iflg. driftsregnskab ............................... — 174,39 kr. 3.854,73

Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1961 - 30. april 1962.

Indtægter:
Renter: Obligationsrenter ........................................ kr. 450,00

Sparekasserenter 8655 ............... kr. 20,47
56039 ........... - 12,81 - 33,28 kr. 483,28

Udgifter:
Boglegater til studenter årg. 61: (kr. 300+100). . kr. 400,00
Overskud, tillagt kapitalen ...................................•. — 83,28 kr. 483,28

Status pr. 30. april 1962.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 ................... kr. 820,47

H 56039 ................... 234,64 kr. 1.055,11
Obligationer: Statsobl. 2007, 5% (kursv. på købsdagen) ........... - 8.223,75

kr, 9.278,86
Passiver:
Kapital pr. 30. april 1961 .................................................................. kr. 9-195,58
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... - 83,28

kr. 9.278,86
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0. G.’s lejr- og ekskursionsfond stiftet septbr. 1956.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1961 — 30. april 1962

Indtægter: 
Privat tilskud ............................................................. kr. 6,70
Sparekasserenter 11912 ............................................. - 11,08 kr. 17,78

Udgifter: 
Overskud, tillagt kapitalen .............................................................  kr. 17,78

Status pr. 30. april 1962
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 ........................................ kr. 344,32

Passiver: 
Beholdning pr. 30. april 1961 ........................... kr. 326,54
Overskud iflg. driftsregnskab ................................ - 17,78 kr. 344,32

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1961.

Harald Juul , Knud Laursen
revisor. regnskabsfører.
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Forskellige meddelelser.
Eleverne i 1-5. hovedskoleklasse møder på skolen senest 10. min., 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 ti! 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.

Klasseservering i forbindelse med konfirmation, fødselsdag el. Ig. må kun 
finde sted efter forud indhentet tilladelse fra rektor.

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 
hjemmearbejde.

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 udeblivelsens årsag og va
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 
én 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.

T uberkulinprøve
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.
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Skolelægen
undersøger alle elever en gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. ll30-1230).

Af reglementet for skolelægeordningen anføres § 11: Intet skolesøgen
de barn kan forlanges undtaget fra skolelægens undersøgelse eller fra den 
i skolelægelovens § 3 omhandlede tuberkuloseundersøgelse, medmindre 
den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder med en attest fra 
en praktiserende læge, udstedt på et af sundhedsstyrelsen godkendt 
skema. Det samme gælder den årlige tuberkuloseundersøgelse af de ved 
skolen ansatte lærere og øvrige personale.
Skolesundhedsplejersken er på lægeværelset hver tirsdag, onsdag og lørdag.

Konfirmationsforberedelsen
bør normalt finde sted i 7. kl. fra efterår til forår, da skoleskemaet lægges 
med hensyntagen hertil.

Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole lørdagen før og 
mandagen efter konfirmationsdagen.

I lighed med tidligere år vil pastor Lundblad, såfremt der er interesse der
for, holde konfirmationsforberedelse på skolen med konfirmationer til marts 
og oktober 1963.

Det bemærkes, at forberedelsen fortrinsvis tilbydes elever, hvis hjem ikke 
måtte føle en nærmere tilknytning til et lokalt sogn.

Konfirmationsforberedelsen vil i givet fald begynde mandag d. 3. sep
tember. Indtegning foregår i pastor Lundblads træffetid mandagene d. 20. og 
27. august og torsdagene d. 23. og 30. august kl. 18-19 Pile allé 3. (Dåbs
attest medbringes).

Lån af skolebøger.
Elever i 7. hovedskoleklasse a og b kan leje de bøger, som skal bruges i næste 

skoleår.
Boglånet er udover et depoitum på kr. 50,00 forbundet med en årlig leje 

på kr. 30,00. Hvor de økonomiske forhold berettiger til det, vil man efter 
ansøgning kunne få gratis boglån. Depositum betales i alle tilfælde.

For klasserne 1. real-3. g (incl. 8. og 9. kl.) er boglånet gratis, og til disse 
klasser udleveres endvidere gratis læremidler (stilehæfter, opgave- og kladde
hæfter, glosebøger etc.). Depositum kr. 50,00.

Boglånet omfatter ikke ordbøger eller atlas og heller ikke salmebog eller Det 
nye testamente.

Hvis boglånet ikke udtrykkeligt — og skriftligt — opsiges, fortsætter det 
næste skoleår for de elever, der forbliver i skolen.

Bøgerne forbliver skolens ejendom, og det må kræves, at de behandles 
med omhu. De vil blive efterset i årets løb, og bøger, der bliver beskadiget 
eller makuleret ved tilskrifter, må straks erstattes.

Eleverne må umiddelbart efter modtagelsen blade samtlige bøger igennem 
og til adj. Støvring-Nielsen anmelde eventuelle mangler, d.v.s. sådanne skader, 
som ikke hidrører fra almindeligt slid på bøgerne.

Skriftlig henvendelse om boglån foretages til lektor Knud Larsen senest 21. 
juni. Depositum og bogleje vil blive opkrævet ved det nye skoleårs begyndelse 
og må ikke indbetales sammen med skolepengene.

Tilbagebetaling af depositum vil, af hensyn til kontrollen med de tilbage
leverede bøger, først kunne finde sted i sept.—okt.

Bøger, som har været forsynet med glosetilskrivninger el. lg., modtages ikke, 
selv om de ved tilbageleveringen er forsøgt renviskede.

Eleverne skal den første skoledag medbringe rummelige mapper til de nye 
bøger.
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Skolebetaling.
Skolebetalingen er for 1. barn kr. 60,00 pr. måned for alle klasser. Der 

betales ikke for juli måned. For 2. barn betales kr. 50,00 og for 3. barn 
kr. 40,00 pr. måned.

4. barn og følgende børn betaler intet.

Til lejren betales 1 kr. pr. måned, som opkræves med 11 kr. i august.

Indbetalingen. Skolepengene opkræves månedsvis og er forfaldne til betaling 
den 1. i hver måned. Der betales forud. Skolen modtager indbetaling på giro
konto - konto nr. 54306 — undlad venligst at benytte checks eller kontant 
betaling. Hver elev får ca. 15 aug. udleveret 11 giroindbetalingskort, og man 
anmodes indtrængende om at udfylde 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 statstilskuddet til 8. og 9. kl., real- og gymnasieklasserne) forældre, hvis 
indtægt og børneantal berettiger dem dertil, få hele eller delvise fripladser til 
deres børn, for såvidt sådanne er ledige. Skema til henvendelse herom findes 
bag i programmet og indsendes i udfyldt stand hvert år inden 1. maj.

Udmeldelse kan kun ske med fulde to måneders varsel; der betales altså 
for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende. Udmeldelse 
til 1. juni modtages ikke.

Eksamensafgift. Enhver elev, der indstiller sig til mellemskoleeksamen, 
realeksamen eller studentereksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

„Dansk Adelsforbund" har fra 1. januar 1911 ret til at besætte 2 halv
betalingspladser. Ansøgninger indgives til adelsforbundets bestyrelse.

De børn, som opnår fripladser, beholder kun disse, så længe deres flid og 
opførsel er upåklagelig.
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Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1961-62 bliver for 1.-3. hovedskole

klasse fredag d. 8. juni kl. 10, for 4.-7. hovedskoleklasse fredag 
d. 15. juni kl. 10, for 8. klasse, 1. real og 4. m. mandag d. 18. 
juni kl. 10 og for real- og gymnasieklasserne fredag d. 22. juni 
kl. 10.

Sommerferien begynder efter afslutningen, til hvilken elever
ne har mødepligt.

Det nye skoleår begynder for 8. og 9. klasse, 1., 2. og 3. real 
samt gymnasieklasserne mandag d. 13. august kl. 10, 2.-7. ho
vedskoleklasse onsdag d. 15. august kl. 9,20 og 1. hovedskole
klasserne fredag d. 17. august kl. 10,20.

I skoleåret 1962-63 vil følgende dage blive ferie og fridage:
Efterårsferie: 15.-20. oktober 
Juleferie: 24. december-5. januar 
Påskeferie: 8.-16. april 
Bededagsferie: 10. og 11. maj 
Pinseferie: 1.-4. juni

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 15. og 17. september, 14. november, 25. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), 28. marts 
(dronningens fødselsdag), 23. maj (Kristi himmelfartsdag) og 
5. juni (grundlovsdag).



INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

Biblioteket ........................................................................................................ 23
Boglånet ............................................................................................................ 43
Cyklistprøven .................................................................................................... 29
Comtesse Mokkes Præmielegat..................................................................... 38
Eksaminer 1961 ................................................................................................ 12
Erhvervsvejledning .......................................................................................... 11
Ferier og fridage ........................................................................................... 45
Fondsregnskaber .............................................................................................. 39
Forskellige meddelelser................................................................................... 42
Forsømmelser...................................................................................................... 42
Fritagelse for gymnastik ...................................................... '........................ 42
Gaver til lejren.................................................................................................. 27
Gaver til skolen ........................................................................................... 23
Hvad der ellers er sket ............................................................................... 31
Interlingua ......................................................................................................... 10
Konfirmationsforberedelse.....................  43
Legatet af 5. Maj 1945 ............................................................................... 40
Lejren i Færgelunden ................................................................................... 24
Lejr- og ekskursionsfonden .......................................................................... 41
Lærerkollegiet ................................................................................................ 14
Oversigt over hvad der er læst .................................................................. 16
Realistbilleder, C. M. P.................................................................................... 32

0. G.......................................................................................... 37
Skakklubberne .................................................................................................. 30
Skolebetaling .................................................................................................... 46
Skolebladene .................................................................................................... 23
Skolelægen.......................................................................................................... 43
Skolepatruljerne ............................................................................................... 29
Skolesundhedsplejersken.................................................................................. 43
Sport på 0. G.................................................................................................... 28
Studenterbilleder, klassisksproglige ............................................................. 33

nysproglige ...................................................................... 34
matematikere .................................................................... 35

Timefordelingen................................................................................................ 13
Tuberkulinprøve................................................................................................ 42
0. G.-foreningen ........................................................................................... 23
0. G.’s drengearbejde ................................................................................... 29
0. G.s hornorkester......................................................................................... 29
0. G s realistfond............................................................................................. 40
0. G.s rejsefond..........................................................   39


