
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


Nørre G 1974



Den 7. november åbnede den idealistiske Maria Wroblewski en 
fællesskole på hjørnet af Kapelvej og Nørrebrogade, et spredt be
bygget område, hvor hendes broder ejede en del af lystgården 
„Blågård“. I 40 år ledede hun skolen, som blev ændret til „udvidet 
skole for pigebørn“, en privat betalingsskole.

Emilie Løbner overtog skolen. Den blev flyttet til en første sal 
på Nørrebrogade 9, hvor 56 værelser var tilstrækkeligt. Hun drev 
skolen i 34 år og fulgte derefter „med dybeste interesse alle planer 
om den nye skole“. Elevtallet var nu steget til 100, fordelt på syv 
klasser.

Der skete en afgørende ændring: Karen Kjær, et årvågent, varmt 
og initiativrigt menneske, overtog skolen og omskabte den i årene 
1892-1923.

Præliminæreksamen afholdtes for første gang, og samme år flyttede 
man til Fælledvej 21. Skønt man her rådede over 2 etager og en 
lille gård, sloges man med evige klager fra de øvrige beboere over 
støjende adfærd på trappen og om portens åbning i frikvartererne 
m.m. Derfor købte man allerede i 1896 grunden Gartnergade 15, 
- i passende afstand fra larmende vognhjul på Äboulevarden med 
den stinkende Ladegårdså.

Hovedbygningen blev indviet, og elevtallet steg hurtigt til over 400. 
I 1918 var tallet 480!

Gymnasieundervisningen begyndte. Naturfagene krævede fagloka
ler, og i 1913 opførtes „forhuset“. På skolens første, stolte studen
terbillede ses 14 „lærde damer" med sorte silkekasketter.

Staten overtog Karen Kjærs skole og gav den overtitlen Nørre 
Gymnasium. Samtidig blev Hanna Adlers Skole til Sortedams 
Gymnasium, mens Ingrid Jespersens, Marie Kruses og N. Zahles 
Skole fortsatte som private betalingsskoler.

Cand, theol. K. Thejl blev rektor, og efter ham fulgte Ingeborg 
Hasselriis, der frygtløs og myndig førte skolen i de vanskelige 
besættelsesår. I hendes tid blev Nørre Gymnasium fællesskole: 
12 drenge blev optaget i 1. g i 1958.

Dr. phil. Jørgen Andersen blev rektor. I mange år havde bygnin
gerne i Gartnergade været utilstrækkelige, og under Jørgen Ander
sen realiseredes endelig planerne om en udflytning af Nørre Gym
nasium. Desværre blev rektor Jørgen Andersens virke ved skolen 
afbrudt af en tiltagende svagelighed, der medførte hans død i 
februar 1971.

Skolens administrative inspektør, adjunkt Povl Aagaard, overtog 
nu både skolens daglige drift og arbejdet med den nye bygning på 
Mørkhøjvej, som han åbnede d. 9. august og overdrog til skolens 
nuværende rektor, Per Cortes. HF-undervisningen startede.
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Efter tre år i de nye bygninger på Mørkhøjvej er 
rammerne nu fyldt ud.

Den sidste rest af den gamle skolestruktur for
svandt med den sidste årgang af realister. Det nye HF- 
kursus er fuldt udbygget, og gymnasiet vil i år på alle trin 
have nået de syv spor, hvortil det er normeret.

Den stærke søgning til skolen har på glædelig vis 
retfærdiggjort udflytningen fra den indre by, men den har 
også tydeligt vist, at netop det nordvestlige distrikt af Stor
københavn har været underforsynet med gymnasiepladser. 
Vi glæder os derfor over beslutningen om at påbegynde 
forsøgsgymnasiet i Herlev, og vi ser frem til et frugtbart 
samarbejde med vor nye nabo og kollega.
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RIGMOR EBERTH
Efter 35 års skolearbejde tog Rigmor Eberth i juli 1973 sin afsked. Da hun 
tilmed havde haft sin egen skolegang på Nørre G, var hun selv ligesom ble
vet en del af skolen. Hun var medvirkende til, at tingene blev i deres dag
lige gænge, at man undgik yderligheder; uretfærdigheder og sjuskeri blev 
påtalt, fødselsdage blev husket, fremmede blev hilst på, og ingen blev ikke 
konverseret.
Hendes fag ved skolen var gymnastik og fransk. I hendes periode nåede 
gymnastikken og især boldspillet et berømmeligt stade. Og i sprogundervis
ningen holdt hun på det gamle og var altid med på det nye.
Hendes særlige indsats faldt imidlertid som klasselærer, værtinde og ekskur
sionsleder. Hun gav indhold til det gamle og måske igen moderne klasse
lærerbegreb. Man kunne undre sig over, at hun altid var heldig at få sådan 
nogen rare klasser. Men det kan være, det var omvendt? Klasserne blev 
trimmet, og de værste uregelmæssigheder blev fjernet, og var der ikke an
det, der hjalp, så var en weekend-tur til Vittenbjerg med hele klassen af 
sær samlende virkning.
Det samme gjaldt lærerværelset. I mange år gik skovturen til Vittenbjerg, 
hvor naturskønhed, velkomst og en omsorgsfuldt udarbejdet bordplan ry
stede det gamle lærerkollegium sammen med årets nybegyndere.
Og så ekskursionerne. Især rækken af årlige Sønderjyllands-ture havde Rig
mor Eberths hjærte. Og den sluttede meget rimeligt ved hendes afgang. Her 
havde Rigmor Eberth en stilfærdig lederrolle - samtidig med, at det også 
var hende, der stod på trinbrædtet og løftede bagage og trak diverse elever 
op ad Dybbøl banke. Disse ture vil blive husket af skolens gamle elever.
Og netop foreningen „Gamle elever“ var hun alene om at bære igennem 
årene. Selv er Rigmor Eberth „den gamle elev" på Nørre G., som hun nu 
har forladt.

Wi.
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Lejrskoler og ekskursioner
3. -7. september var 3gN på biologisk lejrskole (specialeuge) til Bjærge med 
adj. Birthe Strårup og adj. Niels Ebbe Christiansen.
14. september besøgte 2c udstillingen „Den Hvide Gud“ i Brede med adj. 
Bodil Kruse og adj. Per Katz.
25. september var 2zN på svampeekskursion med adj. Niels Ebbe Christian
sen.
27. september var 2FK samt 2N på geografisk ekskursion til Odsherred med 
lektor Kirsten Jensen.
12. oktober besøgte 2Z udstillingen „Den Hvide Gud“ med adj. Per Katz.
26. -28. oktober var 3yF på besøg på Midtfyns Gymnasium, Ringe, med 
stud, scient. Lisa Rasmussen.
1 . november var 2b på Nationalmuseets indiske samling med adj. Bodil 
Kruse.
5 . og 7. november besøgte Ipq samt 3axz og 2pqr Dali-udstillingen på Loui
siana med kunstpædagog Michael Tvermoes.
7 .-11. november var 3bN i Berlin med lektor Harald Jacobsen og adj. Poul 
Winther.
14 .-18. november var 2aN i Berlin med adj. Elly Rohde og lærerkandidat 
Stephen Bibelheimer.
21 .-27. november var 2PQR i London med adj. Jan Millung.
6 . december var 2q på bygeografisk ekskursion i København med adj. Tor
ben Hansgaard.
17. december var 3y på ekskursion til Lund, hvor man beså Domkirken og 
Kulturhistorisk Museum med adj. Bodil Kruse og lekt. Bøndergaard Jakob
sen.
18. december var ly og Iz på Glyptoteket med lekt. Bøndergaard Jakobsen.

Theodor og Knud, Ix, i laboratoriet på William Ellis School.
I samarbejde med skolemyndighederne i London og British Council fik lx 
under en uges ophold i London lejlighed til i tre dage at arbejde med kemi 
efter det engelske Nuffield-projekt og under engelske lærere.

24



"’»Hu

| * * 111 i 11 Hl I g ø®Jj 
7""<IHI1,(Ä< 
• », A ,*■ HIL



3.-11. marts var lx i London med stud, scient. Lisa Rasmussen og rektor 
Per Cortes.
19. marts besøgte 2k Holmcgaard Glasværk med adj. Jytte Hilden.
19. marts besøgte 2xFN og 2mS Esso-raffinaderiet i Kalundborg med adj. 
Morten Frøsig.
24. marts var 2PR på Statens Museum for Kunst med kunstpædagog Mi
chael Tvermoes.
29. marts - 12. april var russisk-eleverne fra 3byu, 2x og Iv i Rumænien og 
Ukraine med adj. Sven-Ole Mogensen.
2. april var 2PQR på besøg på forsorgsanstalten „LiHemosegaard“ med adj. 
Hans Branner.
2. -9. april var 3u i Paris med adj. Elly Rohde.
24. april var lu på Glyptoteket (romersk portrætkunst) med adj. Vibeke 
Ribov.
6. maj var 3yuN på biologisk-fysisk ekskursion til ingeniørfirmaet Wolf & 
Kaaber med adj. Einar Poulsen og adj. Niels Ebbe Christiansen.
2 . maj var 2a på ekskursion til Frilandsmuseet med adj. Vibeke Ribov.
12 .-19. maj var 2g musiksproglig med adj. Steen Frederiksen til festival i 
Prag.
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SU og elevorganisation
Ud over udvalgsarbejdet i SU har elevorganisationen ikke fungeret særlig 
godt i det forløbne år. Først og fremmest fordi der har været meget ringe 
interesse for elevforsamlingsmøderne. Det skyldes sikkert den sædvanlige 
tilbageholdenhed blandt eleverne: når man har gode forslag, ideer eller an
dre problemer, så delagtiggør man kun de omkringstående kammerater; 
man henvender sig ikke til de rette instanser, så tingene kunne blive taget 
op til debat på hele skolen. Desuden er alle elevmøderne blevet holdt uden 
for skoletid, og derfor føler mange elever sig ikke forpligtet til at møde op. 
Samarbejdet med lærerne har heller ikke været særlig aktivt. Vi må opfor
dre til, at både lærere og elever udbygger samarbejdet i det nye skoleår, 
og at vi især angående aktuelle problemer tager disse op til en mere vidt
gående diskussion i klasserne, og at sagerne så bliver taget op i de respek
tive organer, hvor de skal føres ud i livet.
Samarbejdsudvalget har behandlet de praktiske ting såsom arrangementer 
af fester, fællestimer, godkendelse af indkøb af undervisningsinventar og 
materialer, forældreaftener, besøg til skolen, boldstævner osv., osv.
Et forretningsudvalg på 6 medlemmer har fordelt post, passet boghylder 
og opslagstavler og indkaldt til møderne m. m.
På et skolemøde d. 23. april blev det vedtaget, at vi vil omdanne elevstruk
turen, så vi i stedet for elevforsamlingen indfører elevråd. Forslaget frem
kom, fordi man ønsker mere demokrati og dermed medbestemmelse på vo
res uddannelse.
Denne form for organisation skal foregå med elevrepræsentanter fra alle 
klasser, såvel HF som gymnasiet. Elevrådsmøderne skal foregå i skoletiden, 
og diskussioner vil foregå på baggrund af de drøftelser, der forud for mø
derne er foregået i klasserne. Problemer, hvis betydning fordrer, at alle 
elever er med, behandles på skolemøderne. Desuden vil der altid i pres
serende aktuelle sager kunne indkaldes til hastemøder ved henvendelse til 
rektor.
Elevrepræsentanter i SU var fra oktober: Jørgen Steen Jensen, Ir, Flem
ming Pedersen, 3y, Jens Christy, 3b, og Karin Sundstrøm, 2p. Ved valget 
i marts genvalgtes Jørgen Steen Jensen, og eleverne fra afgangsklasserne af
løstes af Karin Jeppesen, Ib, Jørgen Jensen, ly, og Iben Gagge, 2c. Sup
pleant: Søren Hellener, la.
Lærerrepræsentanter er Niels Ebbe Christiansen, Peter Erichsen, Lisa Ras
mussen og Elly Rohde (lærerrådets formand). Rektor er formand for SU.

Iben Gagge, 2c
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Fællesarrangementer og fester
14. august Trivselsdag: Udflugtsarrangementer for alle skolens klasser 

med afsluttende fest på skolen.
5. september Interessedag: Studiekredse og ekskursioner for alle skolens 

elever fordelt i 36 grupper.
4. oktober Fest med Fessor’s Big City Band.

10. oktober Fællestime: Hermod Lannung om Den Store Revolution.
31. oktober Gamle elevers aften. (Sidste onsdag i oktober).
17. november Forældreskoledag. (Se Skolenævn).
27. november Fællestime m. repræsentanter for de politiske partier.

4. december Valgaften på skolen.
19. december Julefest med Midnight Sun.
21. december Juleafslutning.

7. januar
30. januar

5. februar

Fælles morgenbord kl. 9.
Studieorienterende møde for 2g, 3g og 2HF.
Fællestime med forfatteren Hans Scherfig.

7. februar Besøg m. indkvartering af ca. 70 gæster fra Midtfyns Gym
nasium. Fest på skolen d. 8. februar.

15. februar Fest med Black Maria.
27. februar Fællestime med Hr. T och hans spelmän.

8. marts Kantinefest.
30. marts Forældre-, lærer- og elevfest med Københavns Fodvarmere 

og et spillemandsorkester.
3. april Skolekomedie. Thornton Wilder: Vor By, iscenesat af 

lekt. Sara Hollensen. Forestillingen blev gentaget 
d. 29. april.

22. april Forårskoncert under medvirken af skolens kor, solister, 
Ibq og lyz, renæssance-gruppe, beat-grupper m. fl.

2. maj Afgangsklassernes show samt aftenfest for lærerne og 
afgangklasserne.
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Sportsstævner
De Københavnske Gymnasiers Boldspilstævne
3bu drenge vandt turneringen i volleyball, og 3bu piger blev nr. 2.
3y drenge vandt basketballturneringen.
2cz drenge vandt turneringen i volleyball for 2g-gruppen.
2u piger blev nr. 2 i samme gruppe.
Icz drenge blev nr. 2 i volleyball for lg-gruppen.
lp piger vandt deres turnering i håndbold. Drengene fra samme klasse blev 
nr. 2 i håndbold.

Gymnasieskolernes Volleyballturnering
Nørre G piger deltog med hold i både A-, B- og C-rækken.
Efter distriktsstævne og kvarfinalestævne, der begge afholdtes på skolen, gik 
C-holdct videre til finalestævnet, der afholdtes på Rødkilde Gymnasium, 
Vejle. Nørre G’s pigehold blev her nr. 3, slået af Hjørring og Odense Kate
dralskole.
Nørre G drenge deltog både i ældste og yngste gruppe, og begge hold nåede 
finalerunden, der afholdtes i Hjørring. Yngste hold blev her nr. 2, og æld
ste hold blev nr. 3.

Gymnasieskolernes Basketballturnering
Pigerne kvalificerede sig både ved ældste og yngste hold til finalestævnet i 
Birkerød, hvor yngste hold blev nr. 2 efter en meget jævnbyrdig kamp mod 
Kildegård.
Nørre G drenge deltog både i ældste og yngste gruppe. Yngste gruppe blev 
slået, men ældste hold blev nr. 2 i landsturneringen, for anden gang slået 
af Viby i finalestævnet, der i år blev arrangeret af Nørre G.

Gymnasieskolernes Håndboldturnering
Nørre G drenge vandt turneringen, der afholdtes på Schneekloth.

Der har i årets løb været afholdt frivillig undervisning i basketball, volley
ball, håndbold og jazzballet, og ved stor imødekommenhed fra Blaagaard 
Seminarium har det også været muligt at tilbyde undervisning i svømning.
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Skolenævn og forældrearrangementer
Som forældrerepræsentanter for skoleårene

hr. J. E. Zilmer (la)
hr. Knud H. Ditlevsen (la) 
fr. H. Topsøe-Jensen (Iz) 
fr. Kirsten Nielsen (lu)

1973-75 er valgt
tlf. BE 9012 
tlf. 48 25 33
tlf. BE 9900 
tlf. 60 47 42

Lærerrepræsentanter er lekt. fr. A. Lilholt og lektor Peder Lytsen. Rektor 
er skolenævnets formand.
Da de forældede bestemmelser fra 1944 ikke levner skolenævnet megen ind
flydelse, søger vi ved andre arrangementer at imødekomme ønsket om nær
mere kontakt mellem hjemmene og skolen.
17. november afholdtes Forældreskoledag, hvor lærere og elever i et særligt 
lørdagsskema fik lejlighed til at demonstrere skolens fag og vise skolens lo
kaler frem. Tilrettelagt efter forældrenes tilvalg blev der afholdt ca. 50 lek
tioner for 16 grupper af nye forældre.
17. og 29. januar afholdtes konsultationsaftener for forældre og elever, hvor 
henved 300 af skolens hjem gav møde.
21. januar afholdtes det offentlige orienteringsmøde for ansøgere til gym
nasiet og HF. Adskillige af skolens lærere og elever hjalp med til at rede
gøre for skolens vilkår og muligheder.
18. marts afholdtes et mindre orienteringsmøde for de elever, der endnu 
måtte være i tvivl om grenvalget til 2g.
30. marts afholdtes ved initiativ fra skolenævnet for første gang en fælles
fest for forældre, lærere og elever. Festen startede rundt om i bygningerne 
med spisning, der var arrangeret gruppevis af hver enkelt klasse, hvorefter 
der var bal i festsalen.
Herudover har der på klassebasis været arrangeret møder med forældre- 
deltagelse.

Legater
Ved årsafslutningen 1973 blev Karen Kjærs mindelegat tildelt Elisabeth 
Vallø, 3b, for højeste sproglige studentereksamen, og lektor Sophie Peter
sens mindelegat blev tildelt Janni Gerlach, 3x, for højeste matematiske eks
amen.
På skolens fødselsdag, d. 7. november, fik Flemming Pedersen, 3y, rektor 
Thejlls legat, og på sidste skoledag uddeltes rektor Ingeborg Hasselriis’ le
gat til Mark Skovgård, 3y. En særlig „Oscar“ tildeltes ved samme lejlighed 
Laila C. Clausen, 2a.
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Det nye skoleår
Skolen starter mandag d. 12. august kl. 10 med skolemøde i festsalen.

Ved stor økonomisk støtte fra elevsammenslutningen „Bonnevennerne“ har 
det i år været muligt at arrangere hytteture for de ti nye klasser fra tirsdag 
til torsdag i den første skoleuge. Hver klasse får sin egen hytte, og de nye 
klasser vil blive ledsaget af to lærere og to elever fra de ældre klasser.
Tirsdagen er afsat til trivselsdag for 2g, 3g og 2HF, og om fredagen holdes 
der havefest for hele skolen.
I løbet af 2. skoleuge skal de nye klasser vælge repræsentanter til elevrådet, 
hvorefter der skal udarbejdes planer for fællestimer, fester, forældrearran
gementer, interessedag m. m. for resten af semestret.

Ferier og fridage
For statens skoler og HF-kursus er der for skoleåret 1974/75 fastsat føl
gende fridage og ferier, de nævnte dage medregnet:

Efterårsferie lørdag d. 12. oktober til søndag d. 20. oktober
Juleferie lørdag d. 20. december til søndag d. 5. januar
Påskeferie lørdag d. 22. marts til tirsdag d. 1. april
Dronningens fødselsdag 
Bededagsferie
Kristi Himmelfartsdag 
Pinseferie

onsdag d. 16. april
fredag d. 25. april til søndag d. 27. april
torsdag d. 8. maj
lørdag d. 17. maj til mandag d. 19. maj

Grundlovsdag
Sommerferie

torsdag d. 5. juni
lørdag d. 21. juni til søndag d. 10. august

32




