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I • Almindelige oplysninger

Skolen består af en 5 sporet gymnasieafdeling med en sproglig og en matematisk 
linje.

Den sproglige linje fortsætter som nysproglig gren i 2. og 3. g.

Den matematiske linje spaltes op i følgende grene efter l.g: 
matematisk-fysisk gren 
matematisk-naturfaglig gren 
matematisk-kemisk gren (uvist om grenen oprettes).

Videreførelse af disse grene er afhængig af, at der melder sig tilstrækkelig mange 
elever til dem. For tiden kræves der 7 elever, for at en gren, som er etableret, kan 
fortsætte, 10 for at en ny gren kan oprettes.

Valgmuligheder mellem forskellige fag: Både sproglige og matematikere kan vælge 
mellem fransk og russisk fra og med 1.g. På matematisk linje skal der vælges mel
lem engelsk og tysk. Undervisningen i de to sidstnævnte fag afsluttes efter 1.g. 
I 2. og 3. g har alle elever mulighed for at vælge mellem sang/musik og formning.
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II • Eksaminer 1976

Til studentereksamen
indstilledes 90 studenter (37 spr. + 53 mat.), hvoraf 86 bestod (36 spr. + 50 mat.

Den sproglige linje:

3 aN
1. Hans Bundgaard
2. Elisabeth Buntzen
3. Helle Christensen
4. Jørgen Bo Christensen
5. Anne Cordtz
6. Lene Floris
7. Arne Hermann
8. Connie Hermansen
9. Vibeke Jacobi

10. Birgitte Johansen
11. Henrik Karsbøl
12. Charlotte Krog
13. Pernille Kylling
14. Eva Meinertz
15. Vibeke Schjødt
16. Caroline Skeller
17. Marianne Svensson
18. Christine Thorsen

3 bN
1. Lif Christiansen
2. Hans Ege
3. Birgitte Eller
4. Ulla Flindt
5. Flemming Jakielski
6. Lene Jensen
7. Charlotte Kirkegaard
8. Hanne Kirstein
9. Tomas Kvæde

10. Helle Larsen
11. Mette Hjarne
12. Rikke Mehlsen
13. Margrethe Mortensen
14. Tonni Flemming Olsen
15. Berit von Rosen
16. Gunvor Starheim
17. Kirsten Vistisen
18. Hans-Henrik Westrup
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Den matematiske linje:

3 x
1. Jesper Britze (mf)
2. Niels Henrik Bundsgård (mf)
3. Anne Benedicte Gernow (mf)
4. Annette Ginsbak (mf)
5. Stig Gregersen (mf)
6. Henrik Gundorph (mf)
7. Hanne Nyrup (mn)
8. Eva Petersen (mf)
9. Finn Petersen (mf)

10. Henrik Schrøder (mf)
11. Else Skov (mf)
12. Susanne Støier (mn)
13. Aksel Trige (mf)
14. Søren Tversted (mf)
15. Jesper Weiergang (mf)
16. Christian Worning (mf)

3 y
1. Jørgen Baarts (mf)
2. Peter Koefoed Bjørnsen (mn)
3. Anne Mette Dahl (mf)
4. Lars Fjeldhoff (mf)
5. Klaus Havelund (mf)
6. Lone Bechmann Jensen (mf)
7. Michael Langebæk (mn)
8. Jørn Larsen (mf)
9. Mette Lindgaard (mn)

10. Lars Lindvold (mf)
11. Anne McNair (mn)
12. Steen Hartvig Møller (mf)
13. Jørgen Seligmann Nielsen 

(mf)
14. Bendt Ole Pedersen (mf)
15. Kirsten Clement Petersen 

(mn)
16. Torben Rilfer (mf)
17. Palle Dannemand Sørensen 

(mn)

3 z
1. Lone B. Andreasen (mn)
2. Berte Asmussen (mn)
3. Peter Michael Bernt (mn)
4. Hanne Espersen (mn)
5. Michael Fahlgren (mf)
6. Bodil Hansen (mn)
7. Steen Hansen (mn)
8. Karen Kirk (mn)
9. Flemming Lund (mn)

10. Torben Michelsen (mf)
11. Lone Nørgaard (mf)
12. Bent Pedersen (mn)
13. Christian Pedersen (mf)
14. Finn Møller Pedersen (mn)
15. Nina Pringler (mf)
16. Martin Rohde (mf)
17. Lene Sørensen (mn)
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Ill * Eleverne

Pr. 1. april 1977 var elevtallet 316 (152 drenge og 164 piger).

Fordelingen i klasserne er følgende:

3 aN
1. Gitte Rødtness Andersen
2. Kirsten Andersen
3. Lisbeth Vendelbo Andersen
4. Niels Buhl
5. Merete Ersgaard
6. Hanne Fjeldhoff
7. Jeanette Folkmar
8. Annette Herbst
9. Jens Kofoed

10. Søren Larsen
11. Ulla Maare
12. Jette Olsen
13. Susanne Petersen
14. Pia Poulsen
15. Annemette Sloth
16. Eva Sørensen
17. Ragnhildur Thorlacius
18. Ulf Thorsen
19. Helge Werner

3 bN
1. Anette Andersen
2. Dorthe Antonsen
3. Tine Astrupgaard
4. Jytte Hale-Helps
5. Bente Hornbak
6. Gerd Reinholdt Jensen
7. Hanne Marup Jensen
8. Lisbeth Jørgensen
9. Birgitte Koch

10. Kirsten Lunøe
11. Lis Møller
12. Henrik Nielsen
13. Susanne Højlund Olsen
14. Susanne Aa. Poulsen
15. Klaus B. Povlsen
16. Vibeke Simonsen
17. Flemming Slagelse
18. Susanne Slot
19. Suzanne Thorball
20. Lise Vinter
21. Ulrik Wilbek

3 x
1. Klaus Berggreen-Klausen 

(mf)
2. Per Bergmann (mf)
3. Per Bergstrøm (mf)
4. Ole Birch (mf)
5. Nina Chidekel (mn)
6. Jesper Dela (mn)
7. Birgitte Frandsen (mn)
8. Casper Gyrsting (mf)
9. Per Hendriksen (mf)

10. Tyge Musaeus Jensen (mf)
11. Jørgen Friis Jepsen (mf)
12. Peter de Jong (mf)
13. Gitte Knudsen (mf)
14. Kirsten Kristensen (mf)
15. Ole Kähler (mf)
16. Gitte Larsen (mn)
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17. Jesper Bendix Madsen (mf)
18. Klaus Møller (mf)
19. Carsten Nielsen (mf)
20. Jakob Nielsen (mf)
21. Henrik Olsen (mf)
22. Niels Sandøe (mn)
23. Henrik Thomsen (mf)

3 y
1. Jesper Andersen (mn)
2. Erik Andkjær (mf)
3. Ulrik Bing (mf)
4. Christian Bredkjær (mf)
5. Michael Eghoff (mf)
6. Peter Gerstoft (mf)
7. Jesper Hanberg (mf)
8. Birgitte Watson Hansen (mn)
9. Jens Hansen (mn)

10. Hanne Henriksen (mf)
11. Mads Hurup-Andersen (mn)
12. Anne Jarløv (mf)
13. Anders Kofoed (mn)
14. Henrik B. Larsen (mf)
15. Lene Møller-Nielsen (mn)
16. Stig Paaske (mn)
17. Jesper Smith (mf)
18. Flemming Søderquist (mf)
19. Søren Thomsen (mf)
20. Jørgen Vestbo (mf)
21. Per Østergaard (mf)

3 z
1. Charlotte Antonsen (mn)
2. Mari Christiansen (mn)
3. Charlotte Clausen (mn)
4. Vibek Dalsgaard (mn)
5. Stig Eilenberg (mn)
6. Estrid Jensen (mn)
7. Susanne Jensen (mn)
8. Kristine Keiding (mn)
9. Tore Knack (mf)

10. Peter Lund (mf)
11. Søren Milner (mf)
12. Helle Nielsen (mf)
13. Signe Nielsen (mn)
14. Thomas Nielsen (mf)
15. Nina Hau Rasmussen (mf)

16. Jens-Peder Rasmussen (mf)
17. Bo Schmidt (mf)
18. Hans Starheim (mf)
19. Michael Sutherland (mn)
20. Jens Erik Wang (mn)

2 aN
1. Axel Agerlin
2. Merete Christensen
3. Birgit Crone
4. Birgitta Guldager
5. Lisbet Halling Hansen
6. Karin Klausen
7. Trine Koefoed
8. Susanne Larsen
9. Lene Lindgaard

10. Henriette Morsby
11. Carina Mosbæk
12. Ingelise Moudt
13. Eva Bing Pedersen
14. Dorthe Rosing-Schow
15. Ellen Schaldemose
16. Marianne Secher
17. Bent Seidelin
18. Jørgen Streibig-Pedersen
19. Anne Lise Wiersholm
20. Lene Åkesson

2 bN
1. Helle Vibeke Andersen
2. Kirsten Arup
3. Hannah Berthelsen
4. Merete Ebbe
5. Susanne Grønvold
6. Janne Haack-Christensen
7. Bente Hamann
8. Annette Lundsgaard Hansen
9. Henrik Hansen

10. Gitte Hindberg
11. Marianne Kleis
12. Lotte Krause
13. Merete Lassen
14. Dorthe Møller
15. Marianne Nisted
16. Vibeke Pedersen
17. Lone Sørensen
18. Hanne Westermann
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19. Ingebjørg Ørmen

2 x
1. Niels Ahrengot (mf)
2. Bjørn Arildsen (mf)
3. Kell Christensen (mf)
4. Sisser Hald (mn)
5. Jørgen Krog Hansen (mf)
6. Per Hærvig (mf)
7. Pia Jensen (mn)
8. Kirstine Joos (mn)
9. Christina Lund (mn)

10. Jan Løye (mf)
11. Bjarne Manniche (mf)
12. Christian Kurt Nielsen (mf)
13. Gunvor Nielsen (mf)
14. Kirsten Nielsen (mf)
15. Svenning Nielsen (mn)
16. Lars Axel Petersen (mf)
17. Jens-Bo Rasmussen (mn)
18. Henrik Skov (mf)
19. Lars Sørensen (mf)

2y
1. Morten Espersen (mf)
2. Søren Friese (mn)
3. Steen Fürstnow (mf)
4. Claus Fæster (mf)
5. Stefan Garvig (mf)
6. Britta Halskov (mf)
7. Marianne Lungsaae Hansen 

(mn)
8. Hans Hærvig (mf)
9. Jakob Jensen (mf)

10. Peter Bandt Jørgensen (mf)
11. Ditlev Kudsk-Jørgensen (mf)
12. Vibeke Larsen (mf)
13. Niels Madsen (mf)
14. Jens Niels-Christiansen (mf)
15. Lars Rasmussen (mf)
16. Kamilla Rothe (mn)
17. Anders Sveidahl (mf)
18. Eva Zelander (mn)
2 z

1. Anne Grete Carlsen (mf)
2. Peter Christiansen (mf)
3. Eva Hammervig (mn)

4. Hanne Helweg-Larsen (mn)
5. Henrik Ingerslev-Jensen (mf)
6. Per Lüchau Jensen (mf)
7. Anette Larsen (mf)
8. Mette Nielsen (mf)
9. Lars Normann (mf)

10. Preben Pedersen (mf)
11. Michael Bernth Pedersen (mf)
12. Niels Pedersen (mf)
13. Kirsten Skaarup (mf)
14. Allan Spork (mf)
15. Ulrik Spork (mf)
16. Nanna Strøyberg (mf)
17. Jesper Støier (mn)
18. Anne Sølling (mf)
19. Susanne Vegh (mf)
20. Sidsel Wolthers (mn)

1 a
1. Christel Andersen
2. Charlotte Bøttern-Larsen
3. Gitte Christensen
4. Nana Fenge Hansen
5. Susanne Stender Hansen
6. Eva Hurup-Andersen
7. Jeanett Dember Jensen
8. Pia Jensen
9. Thomas Kappel

10. Søren Kofoed
11. Anne Madsen
12. Annelise Møller
13. Gitte Pedersen
14. Kim Poulsen
15. Carsten Preisz
16. Susanne Paaske
17. Peter Smidt
18. Per Fraulund Sørensen
19. Pernille Wolthers
20. Lise Ørnskov
21. Trine Østergaard

1 b
1. Poul Erik Achton
2. Charlotte Blom
3. Birgitte Bruhn
4. Jeanette Dalsgaard
5. Anne Johansen
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6. Tine Johansen
7. Pia Jørgensen
8. Susanne Jørgensen
9. Mark Kjeldgaard

10. Lotte Knudsen
11. Karen Koudahl
12. Jette Larsen
13. Chris Jens Nielsen
14. Gitte Brix Nielsen
15. Marianne Seligmann Nielsen
16. Marianne Britt Pedersen
17. Dorte Clement Petersen
18. Jacob Rud
19. Søren Stenkilde
20. Karina Sørensen
21. Ida Thorsen
22. Vibeke Thunøe

1 x
1. Ulla Andkjær
2. Marianne Andrup
3. Kai Bekker
4. Morten Bjørn
5. Jørgen Chidekel
6. Peter Chilton
7. Benny Christiansen
8. Jens Dyring Christiansen
9. Kim Fahrenholtz

10. Ann Fullerton
11. Morten Holm
12. Steen Holst
13. Henriette Jensen
14. Kristian Keiding
15. Lars Kerrn
16. Ole Kirk
17. Lars Winther Larsen
18. Annette Milner
19. Birgit Olesen
20. Merete Stefansen
21. Merete Terkildsen
22. Lars Uhrbrand
23. Henrik Wraa

1 y
1. Jan Arup
2. Agnete Bagger
3. Lars Boesen

4. Karin Christensen
5. Andre Hansen
6. Hans Hoffmann
7. Erik Jensen-Gaard
8. Eivind Lindorff Jørgensen
9. Frederik Kehler

10. Ole Knudsen
11. Hanne Kristensen
12. Carsten Lund
13. Tove Menahem
14. Michael Møller
15. Gunnar Nielsen
16. Kaare Nordstrøm
17. Lars Olesen
18. Ulrik Pedersen-Bjergaard
20. Jan Petersen
19. Michael Petersen
21. Anne Rosenvold
22. Helle Rønde
23. Lars Staehr

1 z
1. René Barington
2. Francois Deletaille
3. Helge Drenck
4. Bente Gotthardsen
5. Ea Hansen
6. Niels Hansen
7. Anne Haxthausen
8. Nils Hovland
9. Arne Jakobsen

10. Jørgen Jensen
11. Katha Kähler
12. Birgitte Ludvigsen
13. Hanne Nielsen
14. Peter Nielsen
15. Tom Nissen
16. Lars Nyrup
17. Lene Olsen
18. Peter Olsen
19. Kim Sommerlund
20. Flemming Timmermann
21. Tine Toxværd-Larsen
22. Peter Vedel
23. Helle Vilhelmsen
24. Lars Yding

10



Legater m. m.

Landinspektør H. T. Christensen og hustrus legat
Renterne af legatkapitalen anvendes dels til bogpræmier, dels til et studielegat. 
Uddeling ved translokationen. Beløb: ca. 300-350 kr.

Rektor Oluf Thomsen og hustrus legat
Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles ved translokationen. Beløb: ca. 750 kr.

Christian X’s mindelegat
Til minde om Hans Majestæt Kong Christian X har Lyngby-Taarbæk kommune 
stiftet et legat til understøttelse af gymnasieelever, der er hjemmehørende i kom
munen. Ansøgninger indgives, efter bekendtgørelse hvert efterår, til legatets be
styrelse. Portioner på 400-800 kr.

Speculum Scholae’s Fond
Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles i december. Ansøgning indgives til 
rektor ca. 1. december efter nærmere bekendtgørelse. Beløb: ca. 300 kr.

Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat
Renterne af legatkapitalen uddeles som legat ved translokationen. Legatet kan 
søges af nysproglige studenter fra Lyngby Statsskole, som har taget første del af 
skoleembedseksamen. Uddelingen skal iøvrigt ske efter et kombineret skøn over 
dygtighed og flid. Under i øvrigt lige forhold skal en engelskstuderende foretræk
kes. Der søges, efter opslag, inden 1. maj. Legatportion: ca. 1.100 kr.

Lektor Ellen Margrethe Berggreens legat
Fhv. lektor ved skolen, Ellen Margrethe Berggreen, har gjort os den glæde at 
skænke 25.000 kr. til indstiftelse af et legat. Renterne af kapitalen skal hvert år 
udbetales som et legat til en velbegavet og ubemidlet elev i Lyngby Statsskole, 
fortrinsvis i 3. g, med anlæg for videregående studier. Legatportionen uddeles ved 
skolens translokation og kom til udbetaling første gang ved translokationen 1976.

Statens Uddannelsesstøtte
Støtte kan kun opnås af elever, som er fyldt 18 år, og den er afhængig af forældre
nes skattepligtige indtægt. Nye elever søger efter nærmere bekendtgørelse i sep
tember, de øvrige i april/maj.

Ved translokationen 1976 uddeltes følgende legater og gaver:

Rektor Thomsens legat: Berit von Rosen, 3 bN.

Lektor Ellen Margrethe Berggreens legat: Torben Rilfer, 3y.
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Rektor Oluf Thomsens legat: Berit von Rosen, 3 bN.

Landinspektør Christensens studielegat: Susanne Støier, 3x.

Landinspektør Christensens boglegat: Peter Kofoed Bjørnsen, 3y, og Birgitte Jo
hansen, 3 aN.

Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat uddeltes ikke i år.

Foreningen Lyngby Statsskoles gamle elever’s opmuntringspræmie: Henrik Karsbøl, 
3aN.
Skolens præmie til en hjælpsom elev: Gitte Eller, 3 bN.

Boldspilbægre: Finn Møller Pedersen, 3z, og Pia Skov Poulsen, 2 aN.

Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra Speculum Scholae’s Fond til Jytte 
Hale-Helps, 3 bN. I januar 1977 tildelte bestyrelsen for Christian X’s mindelegat 
følgende elever stipendier: Gitte Rødtness Andersen, 3 aN, Klaus Berggreen-Klau- 
sen, 3x, Per Bergstrøm, 3x, Jeanette Folkmar, 3aN, Jesper Hanberg, 3y, Annette 
Herbst, 3aN, Carsten Stig Nielsen, 3x, Pia Skov Poulsen, 3aN, Jørgen Krog Han
sen, 2 x, Mette Nielsen, 2 z, Christian Kurt Nielsen, 2 x, Allan Spork, 2z, Ulrik 
Spork, 2z.

En boggave fra Alliance Francaise blev i december givet til Kirsten Kristensen, 3x.

Afrikansk dagbog
Beslutningen om at tage til Afrika igen og bo - for tredje gang - var endelig. År
sagerne var forskellige: tilbud om at undervise i engelsk ved universitetet i Zambia, 
overbevisningen om, at forandring er godt og burde være obligatorisk med pas
sende mellemrum for alle lærere, nye indtryk, nye oplevelser, sammenlignings
grundlag fra 50'erne på Guldkysten og 60’erne i Tanzania, Afrikas tiltrækning o.s.v.
Det var dog ikke let at sige farvel til familien eller til kolleger og elever på Lyngby 
Statsskole, hvor man havde en så tilfredsstillende tilværelse.
En dag midt i august 1975 af sted til Kastrup Lufthavn og afsked med børnene, 
venlige kolleger og gode venner. Næste dag ankomst til den smukke lufthavn i 
Lusaka, Zambias hovedstad, 15 grader syd for Ækvator. Og så begyndte processen 
med tilvænning til livet, der for os dog faktisk ikke var ny, kampen for en ordent
lig bolig, utallige besøg på offentlige kontorer og for at få alle papirer i orden. 
Papirvældet er enormt, ineffektiviteten ubegribelig. Send Glistrup herned og lad 
ham rydde op i papirjunglen.
De følgende sider er små glimt fra dagliglivet i Zambia i foreløbig IV2 år:

Universitetet er en god arbejdsplads: nyt, smukt anlagt, ikke mindst fra have
arkitektens side. Bygninger i hård beton, fine udefra, nussede indvendig. Kolleger 
af mange forskellige nationaliteter, hvoraf ikke mindst folk fra Øst Europa ud
mærker sig ved deres håbløse engelsk. Stakkels studenter! Højst 20% af det aka
demiske personale er zambiansk.
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Februar 1976. Regeringen og Partiet (der er kun ét) lukkede universitetet, fordi de 
studerende demonstrerede for akademisk frihed og for at regeringen skulle aner
kende MPLA som det eneste lovlige parti i Angola. Alle studerende blev drevet 
sammen af politi og soldater og kørt væk i busser, mange af dem blev fængslet, 
en enkelt af dem sad i næsten et år. Ingen spøg i Zambia. Fem udenlandske under
visere blev arresteret, blev løsladt efter nogle måneder i fængsel og så deporteret 
- uden anklage eller dom. Soldater med maskinpistoler ved indkørslen til universi
tetet, først barske og usmilende, senere joviale og vinkende. Få måneder senere 
anerkendte regeringen MPLA. Man havde trådt i spinaten. Det sker jo - ikke så 
sjældent endda. Men statsoverhovederne i de fleste »nye« stater er jo også tid
ligere lærere.
Undervisningen på universitetet er interessant. For mit vedkommende består den i 
at undervise lærere på 2-årig efteruddannelse i engelsk. Det har de talt, siden de 
begyndte i skolen som 7-årige. Nogle af dem er nu over fyrre, så de er gode til 
det. Men Bantu-sprogenes intonation slår igennem og er svær at korrigere. Vokal
lyde, som findes på engelsk, mangler hos dem. De kan f. eks. ikke sige »bird« 
rigtigt. Konsonanten L findes ikke i nogle af dem, R ikke i andre, og de kan næsten 
ikke høre forskel på de to. Så »bread« bliver til »blead« og »Land Rover« til »Land 
Lover«. Konsonantsammenstød kan de ikke klare, så de indskyder støttevokaler: 
»Handbook« bliver til »Handibook«, »Spry« (en slags stegefedt) bliver til »Sapary«. 
Men de er motiverede og flinke, og gode undervisere.
Oktober 1976. Som i Danmark skal man også høre på lærerkandidater. Afsted 
nordpå til skoler i »Kobberbæltet«. I en time satte jeg mig ved siden af en elev. 
Han hed Benjamin Franklin Phiri - kolonitiden har sat sine spor. Navne er en kilde 
til megen morskab for udenforstående og afspejler forældrenes stolthed over at 
kende til vestlige forhold. Her er et par eksempler: Vitamin Kalambo, Wireless 
Nchanga, Bicycle Koota, Speedprint Ngawe, Mussolini Mansa; de lyder godt.
Skolerne er store. 1 Lusaka er de fleste velholdte. I landområderne er de forsømte 
og underforsynede. Op til 40-45 elever pr. klasse, også i gymnasierne. (Hvor mange 
er der nu i Lyngby?). I skolerne på landet ofte ingen bøger, ingen skolemøbler, læ
rerne pjækker den, pigerne bliver gravide i snesevis. Life is so peculiar!
December 1976. Dimissionsfest på universitetet. Præsident Kaunda er til stede, ud
deler beviser. Der tales meget mod racisme, neo-kolonialisme og imperialisme, men 
dette her var en tro kopi af en lignende højtidelighed i England for 50 år siden. 
Alle kandidater i »caps and gowns«, hvilket ser temmelig makabert ud. Universitets
lærerne med alle deres regalier. Nogle lignede Gøngehøvdingen, andre de tre mu
sketerer. Det var en ganske farverig, men langstrakt affære. Hver eneste af de 450 
kandidater måtte op og trykke præsidenten i hånden. Når dokumentet blev over
rakt, blev resultatet læst op. Der blev klappet ad »Distinction« og »Merit«. »Pass« 
blev forbigået i tavshed. Man mindedes sin egen studentertranslokation. Patriotisk 
tale, messingsuppe af Zambias politiorkester, og med vimpler vajende fra køleren 
førte Mercedes’erne de store bort. Kontrasterne er store her i landet.
Januar 1977. To DANIDA folk på besøg fra Danmark. Morsomt gensyn med den 
ene af dem, som er far til to piger, der er blevet studenter i Lyngby. Den stedlige 
DANIDA repræsentant, min kone og jeg på rejse med dem her midt i regntiden, 
for at de kan træffe den snes danske lærere, som underviser på gymnasier og se
minarier rundt i landet. En ganske »Sentimental Journey«: i Kabwe en tidligere 
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lærerkandidat fra Lyngby Statsskole. I Ndola en geografilærer, som i sin tid søgte 
den stilling, Halaburt var så heldig at få. Der kan ikke have været megen kon
kurrence. Igennem en strækning af Zaire, som i følge zambianerne beboes af lutter 
tyveknægte. Vi mødte ingen. Så ad mudret og hullet vej 300 km til Luwingu Se
condary School »in the middle of nowhere«. Her en historielærer, ungkarl, student 
fra Lyngby i 1961. Eksemplet må have smittet. Han havde vænnet sig til det en
somme liv i »The Bush« og klagede ikke, bortset fra at han måtte dele bolig 
med en russer - uden kaviar og vodka. 200 km videre til Kasama med overnatning 
på »Kwacha Relax Hotel«. Zambianske provinshoteller er et kapitel for sig! Hjemme 
igen i Lusaka efter 6 dage på landevejen.
10 . februar 1977. I dag kom en af de studerende og spurgte, om han kunne få fri 
et par dage for at tage ud i »The Bush« og hente afrikansk medicin hos en »Native 
Doctor«. »Hvorfor det«? »Jeg kan ikke sove om natten«. »Men tror du, det vil 
hjælpe«? »Uden tvivl«. »Så rejs du bare«. Nu efter 2 dage og 500 km sover han 
godt - også i timerne. Troen kan flytte bjerge.
Det daglige liv. Vi har gode naboer og genboer. Overfor: ungarere, hollændere 
og zambianere. På den ene side: malawianere, på den anden side: en skotte gift 
med en zambianer. Alle drysser ind og snakker - længe. Det er godt, man har god 
tid. Deres tjenere drysser også ind - for at låne penge. Hvorfor låner de ikke hos 
deres egne arbejdsgivere? Enten må vi se specielt naive ud, eller også må de tro - 
fejlagtigt - at vi er rigere end de andre. Men som regel får vi pengene igen.
Skotten og den zambianske kone har vanskeligheder. Konens søster skal giftes. 
Hun er stewardesse i Zambia Airways, han er lærer, fra Trinidad. Problemet er 
brudeprisen. Den forhandler man om 1000 km herfra i den lille landby Chavuma 
ved Zambezi floden på grænsen til Angola. Det er brudens onkler, der afgør 
sagen, og det er dem, der indkasserer gevinsten. Når der når bud om resultatet af 
forhandlingerne, kan brylluppet stå. Men det kan vare længe. Brudens mor er på 
besøg her for tiden fra Chavuma. Rejsen havde varet i 6 dage pr. bus. Busserne er 
nu heller ikke, hvad de kunne være, men de er også fra Jugoslavien, og så med
fører de som regel tre gange så mange passagerer, som de er beregnet til.
Vore ungarske genboer har også problemer. Deres høns lægger mange æg, men 
æggene forsvinder. Gartneren mistænkes - og med rette. Han har været dum nok 
til at fortælle tjenestepigen om »forretningen«, og hun sladrer. Ungareren prøver 
først at sætte hængelås på indhegningen, men æggene forsvinder alligevel. Gart
neren til tjenestepigen: »Den hvide mand er så tåbelig, at han tror, en hængelås 
virker. Hidtil har jeg rakt æggene over muren, som indhegningen er lavet op ad, 
til min bror, som arbejder i huset bagved. Nu da hængelåsen er der, springer han 
bare over muren og hugger æggene til mig«. Gartneren fyres - der er atter æg på 
bordet igen over for - og endnu en arbejdsløs.
Min kone klipper mig - altså mit hår. Det er ikke, fordi der er meget at klippe, 
men studses skal det jo en 5-6 gange om året. Det er dejligt at sidde på terrassen 
i 25 grader og shorts midt i februar og få studset håret. Det minder om tiden i 
Ghana for over 20 år siden, hvor det dog som regel var Kofi Barber, der til daglig 
var elektriker, som kom cyklende og udførte ritualet. Og det minder om dengang 
for 40 år siden, da min far klippede min bror og mig. Han betalte os hver 50 øre 
for at klippe os. Så sparede han selv 2 kr., for det kostede dengang 1,50 kr. hos 
barberen.
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Lille kat på vejen.

THIRTEEN people have been killed 
by crocodiles in Mwense District, 
Luapula Province, in the last one 
month and more people are likely to 
get killed unless immediate action is 
taken to correct the situation in the 
area.

This was disclosed in Lusaka yesterday by 
the Minister of State in the Ministry of 
Commerce, Dr.- Henry Matipa, who has just 
returned from there where he addressed and 
toured his constituency.

Dr. Matipa said that people in Mwense 
District are being terrorised by crocodiles and 
others are being killed. He said unless urgent 
measures were taken to correct the situation in 
the area more and more people would be 
killed by crocodiles.
Dagligt liv i Zambia og omegn.

Min kone har »grønne fingre« og arbejder flere timer i haven hver dag sammen 
med vor gartner, som faktisk hedder Black - og er det. Fra absolut brakmark har 
de nu lavet den dejligste have, hvor alt gror fantastisk hurtigt. Vi har for tiden de 
to første klaser bananer, vi har to guavatræer med mange frugter, sweet potatoes, 
majs og mange slags grøntsager. Blomster er gode nu i regntiden. 1 tørtiden står 
bougainvillea, frangipani, oleander, jacaranda og flamboyant i det skønneste flor. 
Jeg er lidt bekymret for de to gartnere på grund af slanger. Vi har slået to ihjel 
her i haven. Den ene, som var en puffadder, er meget giftig. Skorpioner har vi ikke 
set nogen af her, men masser af kamæleoner, som kravler langsomt rundt i pas
gang og ser forhistoriske ud. Vi iagttog for nogen tid siden en, som var ved at 
grave et hul i jorden. Der lægger den æg, som er 3 måneder om at blive ud
klækket.
Fra avisen forleden. Dagligt liv i Zambia. Tretten mennesker ædt af krokodiller i 
den nordlige provins. Hele landsbyer i den vestlige provins bliver terroriseret af 
løver, så folk næppe tør vove sig ud af deres huse og altså slet ikke tør passe 
deres marker. Elefanter hjemsøger andre områder, æder afgrøderne på markerne 
og er virkelig en alvorlig trussel for folk i det daglige liv. En landby terroriseres af 
en stor cobra, som hidtil har dræbt en ung pige og adskillige køer. En zambiansk 
slangeekspert fra Lusaka er hidkaldt for at aflive uhyret. Jo, der er forskel på by 
og land her.
Også når det drejer sig om kriminalitet. Lusaka siges at rangere på højde med 
New York i det kapitel. Ikke just noget at være stolt af. Indbrud - undertiden væb
nede - florerer ved dag som ved nat. Vi selv er ikke gået ram forbi. Vagtmænd, 
som er det eneste middel til rådighed, er helt unyttige. Vi havde en, som mødte kl. 
18, lagde sig til at sove kl. 19 og ikke vågnede op, før han blev hentet af selskabet 
om morgenen kl. 6 - uanset hvad der foregik rundt om ham. En anden gav vi en 
stol at sidde på om natten. Næste morgen tidlig var både han og stolen væk. 
Andre står ligefrem i ledtog med tyvene. Det bedste papir at tage med til Zambia 
er afgjort en fed tyveriforsikring.
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Lommetyvene på Lusakas strøg, Cairo Road, er yderst professionelle, og man lærer 
hurtigt at stoppe tegnebogen ind på maven under livremmen, og den fylder som 
regel ikke så meget - tegnebogen altså - for pengene får hurtigt ben at gå på 
her. Priserne er tårnhøje. Benzin koster 3,50 kr. pr. liter. En 8 mm film, hvis man 
altså kan få den, koster 90 kr. Grøntsager og frugt er ligeså dyre som i Danmark. 
Mælk og brød er billigere. Æg koster 60 øre stykket. Alt elektrisk og mekanisk er 
fantastisk dyrt - navnlig kameraer. Et almindelig godt køleskab koster 4-5000 kr. 
Biler importeres ikke mere. FIAT samles i Livingstone og kan købes, hvis man altså 
vil risikere det. Den lille FIAT 127 koster nu 28.000 kr., så vi kan snart konkurrere 
med Danmark, som vel ellers har verdensrekord? Kun de store kanoner kan få im
porteret biler, men det er udelukkende Mercedes og Pegeuot 504. Præsidenten 
henter sine udenlandske gæster i lufthavnen i en Roll Royce, hvilket jo ikke kan 
siges at være særlig passende i en såkaldt socialistisk stat. Der er mange rige 
zambianere, og forskellen på rig og fattig er utrolig.
Man bruger megen tid på at køre på rundtur til byens forretninger for at gå på 
jagt efter det, der for øjeblikket er mangel på. Det er som regel madolie, smør, 
margarine, kaffe, the, sukker, sæbe, cigaretter, salt, mel, oksekød, tændstikker, 
toiletpapir. Den dag, der bliver mangel på cigaretter og øl samtidig, bliver der 
oprør i Zambia, tror jeg. Ost har vi ikke kunnet få siden oktober 1976. Smør fra 
Kenya er dukket op igen efter 5 måneders forløb, margarine ligeså.
Men der er bare ikke rigtig noget at sige til disse mangler. For der er simpelthen 
ikke penge til import. Zambias økonomi har udelukkende været baseret på kobber, 
som i mange år gjorde Zambia til et af de mere velstående lande i Central Afrika. 
Når kobberpriserne som nu er i bund, steder landet i våde - væsentligt fordi man 
ikke i tide har sørget for at have andre indtjeningsmuligheder. Der er jo f. eks. 
uanede muligheder inden for landbruget, og nu taler man om en landbrugsrevolu
tion og vil forsøge at satse på agerbrug og kvægavl. Men trods ihærdige forsøg på 
at overtale folk til at dyrke mere, end de selv skal bruge, ser det ikke rigtig ud til 
at ville lykkes. Og de europæiske farmere, som tidligere forsynede landet med 
landbrugsprodukter og kød, er i stort antal flyttet andre steder hen, hvor mulig
hederne er bedre, som regel til Syd Afrika. Denne landbrugsrevolution må mindst 
strække sig over en generation, før den - måske - bliver effektiv. Men det har 
været og er svært for zambianerne at vænne sig til ikke at have penge nok.

Rejser. Vi har rejst meget i vor tid her. Foruden rejser til de fleste områder af 
dette store land, ca. 18 gange så stort som Danmark, har vi besøgt Lesotho, Bots
wana, Malawi og Tanzania. Dejlige oplevelser har vi haft alle steder. I det skønne 
Lesotho blev min kone vist rundt på et væveri af en ung, indført dame, som talte 
flydende dansk, eller rettere fynsk, for hun var oplært i Kerteminde! Malawi er et 
meget smukt land, som vi hidtil har rejst i to gange. På en høj med udsigt over den 
dejlige Malawi sø, den 3. største i Afrika, havde en elfenbensskærer (ivory-carver) 
sin hytte, og vi beundrede hans færdigheder. Da vi spurgte ham: »Do you carve 
elephants?« svarede han, den vittige fyr: »Oh no, it makes them bad-tempered!« 
På mange af rejserne har vi camperet i vort veltjente telt med mange spændende 
oplevelser med vilde dyr: elefantsnabel under teltdugen om natten, flodheste græs
sende om teltet, anfald af en rasende bavian m. m., men det kan vi snakke om en 
anden gang.
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Den politiske situation. Hele tiden hænger skyggen over hovedet på folk her: 
Rhodesia, Namibia, Syd Afrika. Hvad sker der, og hvornår? Kort efter at vi var 
kommet her til, var der de historiske samtaler på broen over Zambezi ved Victoria 
Falls. De førte ikke til noget. Nu er Geneve konferencen brudt sammen. Hvorfor? 
Vel først og fremmest fordi der er for mange til at forhandle for det »Sorte Rho
desia«. Nkomo og Mugabe med deres samlede front. Sithole og Muzorewa. Og de 
kan absolut ikke enes indbyrdes. Det må være en forfærdelig opgave - og næsten 
umulig - at være formand for den konference. Og mange her - afrikanere som 
europæere - spørger sig selv: hvorfor skal det hele kompliceres ved, at de om
liggende staters overhoveder skal rådspørges så meget Zambia, Mozambique, 
Tanzania, Botswana og Zaire. Hvad kommer det egentlig dem ved, hvordan de 
indre forhold i Rhodesia skal ordnes efter selvstændighed? Lad os forestille os, at 
Sverige, Norge, England og Frankrig skulle have ordnet vore forhold efter den 
tyske besættelse. Mange mener, at disse statsoverhoveder nu igen har trådt i spi
naten ved for nogen tid siden at erklære, at de kun ville støtte Nkomo-Mugabe, 
fordi det er dem, der har kontakt med guerillaerne. Det kan kun føre til endnu 
voldsommere uenighed mellem de sorte rhodesiske ledere.
Nu forhandler lan Smith på egen hånd med biskop Muzorewa om en intern løs
ning. Muzorewa ville uden skygge af tvivl vinde en folkeafstemning blandt Rhode
sias 6-7 millioner sorte om, hvem der skal være den første sorte statsminister. Dette 
har en stammebaggrund, idet Muzorewa tilhører den største stamme i Rhodesia. 
Da han sidste år vendte tilbage til Salisbury efter sin landflygtighed, mødte 200.000 
mennesker op for at byde ham velkommen hjem. Skal det altså lykkes Smith at 
snøre de andre endnu en gang?
Alt dette har måske fundet sin løsning, når disse linjer læses. Men hvordan det end 
ender, er der meget, der tyder på, at der bliver kamp ved overgang til selvstyre. 
Forhåbentlig ikke Angola om igen. Der slås de endnu. Og Carter regeringens ny 
FN-ambassadør Andrew Young demonstrerer sin mangel på erfaring og kommer 
med den ene helt pinlige erklæring efter den anden, som straks må dementeres eller 
korrigeres fra Washington. Som da han forleden erklærede, at cubanerne var en 
stabiliserende faktor i Angola!
Alt dette er måske fremmed for læseren i det fjerne Danmark, men her føler vi os 
naturligvis i de afrikanske begivenheders centrum og følger spændt sagernes ud
vikling.
Livet i Zambia går sin ret normale gang. Halvdelen af befolkningen aner intet om, 
hvad der foregår i de omliggende lande. Aviser og radio når ikke ud til de fjer
nere egne.
Der er meget, der kan kritiseres her, og meget bliver kritiseret, især af europæere 
og andre udlændinge, som arbejder her og venter, at livet skal forme sig som 
»derhjemme«. Og det gør det altså langtfra! Men Zambia er ikke noget ringe land 
at bo i. Sammen med Tanzania, Kenya og Botswana er det lige ved at være det 
eneste land, hvor der ikke har været militærkup eller oprør efter selvstændighed - 
for Zambias vedkommende i 1964. Der er nogenlunde tale- og trykkefrihed. Der 
rettes megen kritik i parlamentet mod regeringens undertiden mærkværdige hand
linger. I aviserne, som er statskontrollerede, er der mange kritiske røster også, og 
folk bliver ikke fængslet eller straffet på andre måder af den grund. Og der er 
ikke mange steder i Afrika i dag, hvor folk frit kan udtrykke deres mening. Der er 
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ingen vanvittig morder som Amin ved roret her. Præsident Bokassa fra den central
afrikanske republik har liget udråbt sig selv til kejser, og republikken er nu et 
kejserdømme! »Happy days are here again!« Det ville med garanti ikke kunne ske 
her.
Klimaet er godt - med 9 gennemsnitlige solskinstimer pr. dag i tørtiden og 5 i 
regntiden, og bortset fra månederne maj, juni og juli er her varmt og dejligt. Og 
selv i de måneder er her jo varmt og solrigt om dagen. Turister er her kun få af, 
bl. a. på grund af mangel på faciliteter, så her er langtfra trængsel i reservaterne, 
som det nu er tilfældet i Kenya. Her kan man køre en hel dag uden at møde et 
menneske. Det måske allerdejligste naturfænomen i Afrika, Victoria Falls, er 
Zambias største attraktion.
Man lærer noget nyt næsten hver dag, møder og kender mange forskellige menne
sker. Intet fjernsyn, men samvær og tid til det, man sjældent har tid til derhjemme. 
Interessant og fornyende arbejde. Kort sagt: årene her er en lærerig oplevelse. 
Alle gode ønsker for Lyngby Statsskole. Vi ses igen i sommeren 1978!

Tage C. Dalsgaard.

Skolerejser
2 bN’s og Jack’s tur til Rom.
Søndag den 12. september 1976 opstod der stor panik i Kastrup lufthavn, da 2 bN 
skulle til Rom. Det hele startede med at Hannah havde glemt sit pas (typisk). Nåh, 
en hurtig storebror fik da den sag ordnet. Næste problem var, at Ivan ikke stod på 
passagerlisten. Da Bente stod der 2 steder, fandt vi hurtigt ud af, hvad der var galt. 
I Rom blev vi modtaget af romerske krigere, klædt ud som buske og træer. Da vi 
under stor ståhej var ankommet til hotel Gambrinus og havde fået anvist vores 
værelser, aftalte vi at gå en aftentur gennem Roms gader, hvor vi hurtigt erfarede, 
hvad det betød at være lyshåret i Rom!
Mandag morgen startede ugens hårde program:
Forum Romanum, hvor de første startede med deres velforberedte foredrag, som 
ustandselig blev forstyrret af 2 b's interesse for små katte. Efter frokosten på ho- 
tellet(l) tog vi til Constantinbuen og Colosseum og derfra videre til Kejserfora, 
hvor Ingebjørg fortvivlet råbte om kap med bilerne og afsluttede dagens program 
med den fantastisk velbevarede Trajansøjle.
Før vi gik ud at spise, snublede vi tilfældigvis over en bar, hvor Janne og Helle 
havde problemer med regningen og det romerske sprog. Efter middag, hvortil vi 
fik sunget et par sange, smuttede vi lige omkring den spanske trappe, hvor nogle 
blev væk. Da de kom hjem, opdagede de, at Ivan holdt »Gambrinus Party«.
Næste dag tilbragte vi på via Appia, hvor vi så Cecilia Metellas gravmæle og 
Maxentius' Circus og San Sebastiano kirken, hvor martyren både hænger i loftet 
og i en glaskiste. Derefter var vi nede i S. Callisto katakomberne, hvor vi fik sun
get »Der er et yndigt land« for en glad romer. Vi fik også set Quo-Vadis-Domine 
kapellet med aftryk af Jesu fødder, + San Clemente og San Giovanni in Laterano. 
Aftenen forløb nogenlunde som den forrige.
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2 b venter på bus nr. 57. Foto: Hanne Westermann, 2 b.

Onsdag var Vatikanets dag. Efter en begivenhedsrig bustur, med en bus, som var 
fyldt fuldstændigt op (hvilket dog i Rom ikke er noget problem. Chaufføren brem
ser hårdt op, og der er atter plads). De fleste stod noget klemt; i hvert tilfælde 
skulle de romerske herrer nok sørge for det! Inden vi gik i Vatikan-museet, fik vi 
fortalt, hvad der var at se (bl. a. det sixtinske kapel og Rafaels’ stanzer). De fleste 
var dog noget skuffet over det første, måske fordi man ikke måtte sidde på gulvet. 
Da vi havde spist vores frokost, gik vi over til Peterskirken, hvilket alle var sær
deles begejstrede for.
Torsdag blev vi ført rundt på Marsmarken af Lone, Merete, Susanne og Hansen, 
hvor vi så forskellige seværdigheder. Om aftenen skulle vi ud at spise for vores 
fribillet. Før vi tog af sted, overværede vi en helt fantastisk demonstration i anled
ning af Mao’s død. Deltagerne bar vældige røde faner og plakater, og de råbte 
kommunistiske slagord. Aftenen hos Carlo (restauratøren) forløb ovenud godt. Alle 
var i godt humør - inclusive Carlo himself, som bl. a. kom med en rumlepotte, som 
vakte stor lykke. Bagefter fortsatte vi med at more os på hotellet, indtil værten kom 
og fablede om »Polizia« m. m.
Fredag var fridag, som blev brugt til at sove ud i (i vores trampoliner!) og gå på 
indkøb. Om aftenen var nogle af pigerne ude at bese Rom med nogle indfødte. 
De blev sendt af sted under skarp kontrol fra 4. sal (vores værelser).
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Om lørdagen var Ivan samt nogle andre i Tivoli (en smuk by uden for Rom), mens 
andre sørgede for de sidste indkøb. Senere på dagen så vi Santa Maria Maggiore, 
hvor et par af Matthæus' ben ligger begravet, og San Pietro in Vincoli. Om aftenen 
sang Ivan for os og et par genboer, derefter »listede« vi ned på den spanske trappe, 
hvor vi undervejs improviserede et par sange til ære for H. C. Andersen. Vi medi
terede på trappen i takt til »We Shall Overcome« til romernes store forundring. 
Det foregik med Vibeke som forsanger og vi andre med hænderne på hovedet.
Så kom sidste dag, hvor vi tog ud til loppetorvet, hvor resten af Rom’s beboere 
øjensynlig også var. Derefter så vi San Paolo og den protestantiske kirkegård, 
hvor der også fandtes katte. Til sidst så vi Capitol og S. Maria in Aracoeli, hvor II 
Bambino di Gesu befinder sig. Så var ugens program ellers også slut, og vi vendte 
hjem med en enorm oplevelse og ømme fødder.
Naturligvis skal Ivan og hans fantastiske humør have tak for arbejdet både før og 
under turen.

Lone og Hannah, 2bN.

2y's tur til Athen den 2.-9. november 1976.
Efter en festlig forældreaften med sang og præsentation af vores rejseprogram og 
desuden adskillige foredragsaftener, var vi klar til afrejse en kold tirsdag morgen i 
november.
10 timer efter at vi var taget af sted, gik vi en rask lille slentretur i nærheden af 
Sintagmapladsen. Forinden havde vi dog også nået en introduktion af rejselederen 
Uffe.

Olympieion. »Hovsa«. Foto: Anders Sveidahl, 2 y.
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Næste morgen vandrede vi op til Akropolis. Om eftermiddagen krydsede vi os i 
solskin og 22 graders varme gennem den farlige trafik til Olympieion og videre til 
Herodes Atticus, Odeion og Dionysosteatret. De følgende dage så vi resterne af 
Agoraen og Kerameikosområdet. På nationalmuseet så vi blandt mængder af de
koreredo vaser Agamemnons maske og Poseidonstatuen. Om eftermiddagen tog 
nogle en sejltur til øen Salamis.
Athen var en særpræget by med et myldrende folkeliv både i de brede gader og 
de små stræder i tyrkerkvarteret, hvor man iøvrigt kunne købe de forunderligste 
ting lige fra hjemmelavede sjaler til et eksemplar af den lille havfrue.
En aften var vi på taverna, et sted, som en af de »charmerende« hotelværter havde 
fundet til os. Underholdningen var noget blandet, men ét nummer tiltrak sig især 
vor opmærksomhed. Her citeres dagbogen i uddrag:
»Skridende gennem lokalet kom en dejfarvet vapset mavedanserinde. Alle holder 
vejret. Efter at have trampet rundt så brædderne sang, ender hun tilsidst oppe på 
scenen, hvor hun pludselig får øje på en flot herre på første parket. Hun smiler, 
blinker og rækker hånden frem - ind træder vores allesammen Ivan. Han spænder 
brillerne godt fast og opfører noget, der ligner en sydamerikansk regndans kaldet 
»den skulende kalkun«. Publikums begejstring var umådelig«.
De to sidste dage var vi på udflugt til Delphi og Ægina. Turen til Delphi gik gen
nem det smukkeste landskab, vi endnu havde set. I selve Delphi lå de hvide mar
morsøjler og templerne badet i solskin og overalt herskede der en fuldstændig 
stilhed. Efter at vi havde spist frokost på et hyggeligt lille hotel, måtte vi mod
stræbende forlade Delphi.
Den følgende dag skulle vi til Ægina. Vi måtte vente IV2 time i Piræus før færgen 
gik, men det var en vidunderlig sejltur, og vi følte os meget langt væk. Vi kørte en 
dejlig tur tværs over øen til Afaiatemplet.
Den sidste aften tilbragte vi i hotellets bar, og således sluttede en vellykket tur, for 
hvilken vi skylder Ivan og hans kone megen tak.

Eva, Marianne, Vibeke og Kamilla, 2y.

3 aN i Berlin 9.-13. december.
3 aN og Eva Kraiberg var i Berlin fra den 9. til 13. december. Vi nåede på den 
korte tid både en lang bustur rundt i Vestberlin og et besøg til fods i Østberlin. Vi 
hørte en interessant redegørelse af de økonomiske forhold i DDR.
Vi var i teatret til en opførelse af »Draussen vor der Tür«, og vi havde en føring 
gennem Gemäldegalerie i Dahlem. Ikke mindst fik vi en fornemmelse af atmo
sfæren i Berlin, og vi lærte tysk pølse i alle afskygninger at kende.

2 z’s Romrejse den 17.-24. maj 1977.
Endelig oprandt dagen. En hel week-end havde vi gået rundt med dårlige maver. 
Men efter to timers forsinkelse sad vi da endelig i flyet på vej mod Ciampino- 
lufthavnen. Her ventede en halv times buskørsel ind til Rom. Her blev vi indkvar
teret på »Pensione Luisiana«, hvor der rendte en halvdød blind høne rundt på 
gangene. De fleste forlod hurtigt hotellet for at komme ned og fortære en pizza 
på en bar.
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Næste formiddag så vi en del kirker, så vi lærte hurtigt hvordan en basilika ser ud. 
Desuden fandt vi ud af hvilke veje, vi skulle bruge til at komme rundt i byen. Det 
meste af eftermiddagen tilbragte vi på Forum Romanum, som var et helt fantastisk 
skue. Stadig fatter man ikke, hvordan romerne i fordums tid nogensinde har fået 
rejst de fantastisk store bygningsværker. Denne dag nåede vi også at se Colosseum. 
Tirsdag så vi først nogle kirker med nogle meget flotte mosaikker. Herefter gik vi 
på marked, hvor det gjaldt om at holde godt fast på tegnebogen (tak for de gode 
tips i italiensk-timerne, Eghjort!). Her rendte der levende høns rundt på bordene, 
andre hang døde ned oven i hovedet på én. Om eftermiddagen så vi endnu flere 
kirker, bl. a. Santa Scala, hvor folk kun må kravle på knæ op ad bodstrappen, da 
nogle dråber af Jesu blod ligger på den.
Onsdag morgen, Susannes fødselsdag oprandt. Efter fødselsdagssang for hende tog 
vi bussen til et etruskermuseum. Herfra gik vi videre gennem en dejlig park, Villa 
Borghese til Den spanske Trappe, der var fyldt med blomster. Eftermiddagen gik 
endnu en gang med at se kirker ved »Piazza Novona«, hvortil mange vendte til
bage de følgende aftener. Her fik vi alle lavet en karrikaturtegning. Efter middag 
med Champagne gik det for fuld fart i stiveste puds til teatret, hvor vi skulle se og 
høre operaen »Anna Bolena«. En del nåede at få sig en skraber under denne fire 
timer lange syngen.
Torsdag var det fridag, og det benyttede mange sig af til at sove længe. Andre 
var tidligt på færde og tog til Tivoli, en by ca. 30 km øst for Rom, eller til Nemi, 
en vulkanby. Denne dag var Roms »fødselsdag«, så på Kapitol var der om aftenen 
tændt en masse olielamper, som var et dejligt syn.
Fredag tog vi bussen til katakomberne, hvorfra vi vandrede videre ud ad Via Appia 
Antica, til vi fandt en grøn mark med udsigt over Rom. Her spiste vi vores mad, og 
de fleste blev her hele eftermiddagen og solede sig da det var det mest pragtfulde 
vejr. Mangen et fjæs blev godt koloreret i farverne lyserød, brun og mørkerød 
(Nanna!!!) til stor glæde for diverse hankønsitalienere.
Lørdag var vi i Vatikanet samt hvad dertil hører, bl. a. Peterskirken. 1 denne van
drede vi over 500 trin helt op i kuplen, hvorfra udsigten var pragtfuld. Aftenen til
bragte nogle af os i den gamle bydel med det herlige folkeliv: Trastevere.
Sidste dag, søndag, tog vi til loppetorvet Porta Portese. Her vadede man rundt i 
musik, sko, tøj og smykker. Nogle nåede hen og se Paven på Peterspladsen 
kl. 12. Et ridestævne i byen tiltrak nogles opmærksomhed om eftermiddagen, lige
som en fodboldkamp ville have gjort det for andre, hvis ikke det var fordi, der var 
en lidt for tiltrækkende bar udenfor. Efter vi, to timer senere end planlagt, var 
blevet transporteret til lufthavnen, fik vi at vide at flyet var endnu mere forsinket. 
Først omkring kl. 02.40 mandag morgen nåede vi Kastrup lufthavn, hvor der ven
tede os et kuldechok, efter at vi i en uge havde haft pragtfuldt solskin og over 20 
graders varme.
Tilbage er nu nogle pragtfulde minder og en masse postkort, film og fotos taget af 
vores egne medbragte fotografer, Ulrik og Preben. Turens succes skyldes for en 
stor del vores fantastiske lærere Inge Reitzel og Bertil Widerberg og deres store 
arbejde, de har lagt for dagen med forberedelser og planlægning. Det er også en 
af grundene til at vi, rent fagligt, fik en masse ud af rejsen, da vores i forvejen 
planlagte dagsprogram blev fuldt ud overholdt.

2z.
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Musik
Man kan ikke se det på dem. De har det i sig. Godt gemt. Men en skønne dag 
dukker de op, kommer frit frem. Og viser hvad de duer til. Hvem kan se, at der 
går folk rundt i »Statsen«s skolegård og kan spille sækkepibe, banjo, harpe og sav? 
- Nej, vel. Men til koncerter og talentshows er de der pludselig og laver musik og 
sang, så det basker. Tag nu koret f. eks. Et godt kor med kronisk herremangel og 
med sound af salige engle. Eller det nyetablerede spillemandsorkester, der musi
cerer, så det rykker folk i benene. (En skønne dag er der vel en eller anden, der 
giver sig til at instruere folkedans også! - Hvad kan det ikke ende med?) For slet 
ikke at tale om de elektriske grupper, der serverer koncerternes bredeste ymer 
garneret med lysshows sågar. De var der. Mange af dem. (Lad flere komme til!) Til 
efterårs- og forårskoncerten, sangsolister og instrumentalister ikke at forglemme. 
Og ved juletid fik selv lærerne nisseblod i årerne og gav et gjaldende besyv med 
ved juleafslutningens »Glory, Glory Hallelujah«, så selv disharmoniorkesteret måtte 
bøje sig i ærbødighed.
Den almindelige musikundervisning kan vel næppe opvise så strålende og sindsop
rivende resultater, men alligevel er der dog blevet lyttet til meget forskelligt og 
sunget og talt adskilligt i musiklokalet (den tidligere »Sangsal«). Undervisningen 
har i det forløbne år kørt som selvstændigt fag uden integration med de andre 
gymnasiale fagområder. I det kommende år bør musikundervisningen i højere grad 
kunne inddrages i tværfaglige samarbejder.
Alle klasser har deltaget i ekskursion til Radiohusets Koncertsal. Det er vigtigt at 
stifte bekendtskab med den levende musik, og ideen med at opsøge den på udfol
delsesstederne bør følges op og udvides til at omfatte flere områder af musiklivet. 
Samlingen af plader, bånd, noder og bøger, instrumenter og afspilningsudstyr er 
endnu langt fra, hvad det burde være. Men med almindelig velvilje og gode bevil
linger vil forholdene snart være både tålelige og indbydende.

Mads Thranholm.

Sporten
Igen i år har skolen kunnet tilbyde eleverne et varieret udvalg af sportsaktiviteter. 
Foruden de sædvanlige interne klasseturneringer i fodbold og volleyball, har der 
været mulighed for at beskæftige sig med svømning, basket-ball, bordtennis, tram
polinspring og motionsløb.
Årets højdepunkt, kampen mod de gamle elever, vandtes i år af skolen. Det var 
ventet, men at cifrene skulle blive så beskedne som 3-2 tjener i høj grad »de 
gamle« til ære.
Den interne fodboldturnering vandtes af 3 by, som dog senere måtte neje sig for et 
usædvanlig veloplagt lærerhold. Volley-turneringen blev for 3. år i træk vundet 
af 3 ax.
Et populært indslag i årets sportsaktiviteter er jule five-a-side'n. Vinderne, som blev 
behørigt hædret ved juleafslutningen, var Ivan Jensens hold.

OAM
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Der har i året 1976-77 været stor aktivitet inden for volleyballsporten. Samtidig 
med drengenes fodboldkamp mod et hold »gamle« elever spillede et hold af 
»gamle« piger mod et skolehold. Efter en hård kamp vandt de »gamle« piger.
Senere på året deltog et hold af piger fra forskellige klasser i Gymnasieskolernes 
Volleyturnering. De vandt første runde ved at besejre 2 hold i Birkerød, men måtte 
så overgive sig i anden runde, dog ikke uden at have øvet stor modstand.
Endelig spilledes en super finalekamp mellem vinderne af den interne klasseturne
ring (3 ax) og et udvalgt elitelærerhold (Orla Astrup, Mogens Tønsberg, Birger Friis, 
Helen Astrup, Kirsten Rud Nielsen). Kampen var virkelig hård og spændende, lærer
holdet måtte dog til sidst - trods glimrende spil - bøje sig for 3 ax, og kampen 
sluttede 3-2 til eleverne.

K. R. N.

Formning og kunstforståelse
Elevens interesse og modenhed har for alle klassetrin været afgørende ved valg af 
discipliner for den enkelte elev.
Grundlæggende discipliner har været tegning, maling, collage og diverse andet 
materiel, som har givet gode muligheder til at beskæftige sig med kunstens elemen
tære principper og problemer, som så har givet forståelse for nutidig billedsprog. 
Keramikken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har været gavnlige for 
den enkeltes elevs initiativ og kreativitet, og har skabt interesse for også at arbejde 
med emaille og porcelainsmaling.
Foto har været en søgt disciplin, hvor hele processen fra optagelse til det færdige 
resultat er praktiseret. Nogle elever, der inden for denne disciplin har vist stor 
dygtighed eller har haft tidligere fotoerfaring, har arbejdet med fotografik og 
anden mere avanceret fototeknik.
Enkelte elever har arbejdet med 8 mm smalfilm.
Forelæsning støttet af lysbilleder og besøg på kunstudstillinger har været et led 
til kendskab og forståelse af kunst og dens ismer helt frem til i dag.

Bertil Widerberg.

Studiekredse
Italiensk
I forbindelse med 2z’s rejse til Rom blev der oprettet en studiekreds i italiensk. De 
fleste elever var da også fra 2z, men der var desuden elever fra både 1 g og 3 g, 
samt et par lærere; denne »blanding« skabte en meget aktiv og rar atmosfære. 
Udgangspunktet var den turistmæssige side af sproget, og jeg synes, at man nåede 
meget langt i udtryksfærdighed i løbet af de kun 9 gange, vi havde til rådighed.

Mogens Eghjort.

Maskinregning
I perioden fra november til februar har der været afholdt en studiekreds i betje
ning af skolens programmérbare regnemaskine CANOLA 167 P.
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Studiekredsen er blevet ledet af undertegnede, og deltagerne har været elever fra 
1 x og 3 z.
Det har været målet, at lære det til maskinen hørende programméringssprog for 
dermed at kunne skrive simple programmer til brug ved numeriske beregninger i 
f. eks. fysikundervisningen. - De fleste deltagere har opnået en rimelig færdighed 
i at udarbejde omtalte typer af programmer og er herefter i stand til at benytte 
maskinen, hvor det er hensigtsmæssigt, i det videre gymnasieforløb.

Mogens Tønsberg.

Studiekreds i EDB.
Der meldte sig 11 elever, deraf kun én sproglig.
Undervisningen foregik hver torsdag aften fra 19-21 på DtH, hvor NEUCC (Northern 
European University Computing Center) sammen med Numerisk Institut havde stillet 
lokaler og maskiner til rådighed.
Deltagerne har i sæsonens løb opnået færdighed i at programmere i sproget 
ALGOL W og har desuden stiftet bekendtskab med nogle af de metoder, man kan 
benytte ved problemløsning på EDB-maskine.

Bo Kähler.

Elevrådet 1976-77
Allerede i januar begyndte elevrådet at arrangere en dag med forskellige aktivi
teter til fordel for Mother Teresa og S.O.S. Tørmælk. Per Bergmann stod i spidsen 
for dette arbejde, og bl. a. derfor ønskede han at fratræde som formand. Som 
eneste »kandidat« var Dorthe Rosing-Schow, og jeg overtog hvervet sidst i februar. 
Bortset fra at løse rent praktiske opgaver har vi mest arbejdet med adgangsbe
grænsning. Flere gange har vi holdt møder med folk fra DGS, der har orienteret 
om problemet og konsekvenserne. De undlod ikke også at orientere om deres egen 
organisation, og for at undersøge dens holdninger nærmere overværede jeg lands
mødet i marts.
Skolebladets seneste nummer blev desværre ikke solgt i tilstrækkeligt stort oplag, 
så de anmodede om økonomisk bistand. Vi besluttede at hjælpe i den aktuelle 
situation, men vil i lignende tilfælde taget det op til fornyet overvejelse.
På rekordtid fik vi sat et møde i stand med repræsentanter fra Moderate Studenter 
og Studenterrådet. En desværre lille, men interesseret, skare mødte op, og der var 
livlig debat til langt ud på eftermiddagen.
l.g introduktionen var berammet til at foregå på samme måde som sidste år, da 
der fra elevside blev taget initiativ til en hyttetur i stedet. Et udvidet elevråd arbej
dede hektisk på at sammensætte et godt program for turen, og få dage før eksa
men kunne vi præsentere det for samarbejdsudvalg og læreråd. Her syntes man 
for en stor del godt om ideen, men ønskede ikke, at det skulle foregå på skole
dage. Vi fortsætter med at tilrettelægge turen, som derfor løber af stablen i week- 
end’en den 12., 13. og 14. august 1977.

Dorthe Rosing-Schow, formand.
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Festudvalget
I dette skoleår har festudvalget afholdt 5 fester. De to første var diskoteksfester, og 
herefter kom en rigtig julefest, hvor »P. Normann Jazz« stod for musikken. Efter 
endnu en diskoteksfest var pengekassen så fuld, så vi engagerede »Black Maria« til 
at spille til skoleårets sidste fest og nærmest kun opkrævede symbolske beløb for 
billetter, så vi fik brugt hele det opsparede beløb. Takket være den sanerede øko
nomi har vi under nogle af festerne kunnet arrangere dansekonkurrenc o. lign, 
med flotte præmier.
Den forbedrede økonomi er en følge af de nye regler, der blev lavet for ca. halv
andet år siden, og som også gjorde festudvalget totalt uafhængig af elevrådet. Som 
man bl. a. af de nu efter festerne offentliggjorte regnskaber har kunnet se, har 
disse regler været ganske udmærkede, og også derfor har året 1976-77 været så 
godt for festudvalget.

Festudvalget.

Fritidsaktiviteter
Efter skoletid er der mulighed for adskillige aktiviteter. I dette skoleår har eleverne 
oprettet en filmklub, som har vist gode ældre film i den store sal.
Man kan dyrke skak, hvis der er interesse for det, og låne remedierne på skolen. 
Der dyrkes adskillige former for fritidssport:
redskabsgymnastik, fodbold, basketball, volleyball, langbold og trampolinspring. 
Skolen råder over to bordtennisborde med tilbehør, som kan stilles til disposition. 
Aftaler om deltagelse i fritidssport træffes med gymnastiklærerne, og eleverne må 
naturligvis rette sig efter de regler, som gælder for deltagelse i de nævnte fritids
aktiviteter.
I reglen vil der være mulighed for forskellige former for frivillig sang og musik. 
Dette har været dyrket flittigt i de sidste skoleår.

Fællesarrangementer
1976
28.-9. Hele skolen overværer på Det kgl. Teater generalprøven på skuespil af 

Ernst Bruun Olsen: Den poetiske raptus.
3.-11. Sangeren Eddie Skoller underholder.

24.-11. Forfatteren Arne Falk-Rønne holder lysbilledforedrag: Mine venner kan
nibalerne.

1977
4.-3. »Teresa-dag« til fordel for Mother Teresa og S.O.S. Tørmælk’s nødhjælps

arbejde.
23.-3. Særforestilling i Bio Lyngby af Charles Chaplin: Mr. Verdoux.
13.-4. En gruppe fra Fiolteateret opfører »Berufsverbot«.
21.-3. Studieorienterende møde arrangeret af Arbejdsdirektoratet. En studievej

leder og 10 studerende fra forskellige fagområder assisterede.
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Ekskursioner og lejrskoler
1976
15.-8-21.-8. Adjunkt J. Halaburt på lejrskole med de to naturfaglige 3 g-klasser. 

(3 zN og 3 yN).
I forbindelse med en regionalgeografisk gennemgang af Tøndermarsken 
havde vi en uges lejrskole på Vester Anflod - en gammel marsk-gård 
nord for Rudbøl. Formålet var, ved iagttagelser i felten, at få en nærmere 
forståelse af samspillet mellem natur- og kulturlandskabet. Der var så
ledes indlagt forskellige opmålings- og kortlægningsopgaver sammen med 
virksomhedsbesøg og ekskursioner rundt i området. Økologi, klima og 
jordbund blev også tilgodeset. Vi kunne også glæde os over den korte 
afstand til den tyske grænse og Noldemuseet.

26.-8. Adjunkt Inge Reitzel med 3 aN til udstilling på Sophienholm af kunst fra 
Himalaya.

1 .-9. 3xyN og 3 zN med adjunkt Benny Houmark på ekskursion til Skovshoved 
havn.

19.-11.-22.-11. Adjunkt J. Halaburt med 1 a på ekskursion til Sønderjylland.
Efter gennemgang af de sønderjydske landskaber, og specielt industri
udviklingen omkring Nordborg på Als, tilbragte vi 3 dage på Vester An
flod. Herfra tog vi rundt i Tønder-marsken og på bustur til Husum og 
Ejdermundingen. Hjemrejsen lagde vi over Als, hvor vi så en film om 
Danfoss og kortlagde byudviklingen i Nordborg.

6.-12. 2 b med lektor Ivan Jensen og adjunkt Anita Garde til udstilling af ægyp
tisk kunst på Louisiana.

6.-12. 2 a med adjunkt V/ogensen på Nationalmuseet (dansk middelalder).
8.-12. 3y med lektor Barfod på Frihedsmuseet og i Folketinget.
8.-12. 2 x og 2y med adjunkt Wogensen på Nationalmuseet (eskimoisk samling).

1977
10.-2. 2g’ere med adjunkt Thranholm til torsdagskoncert i radiohuset.
17.-2. 1 a og 1 b med adjunkt Thranholm til torsdagskoncert i radiohuset.
12.-3.-14.-3. Adjunkt Halaburt på week-end tur med 3 g naturfaglig til Skallingen.

Formål: Sammenligning mellem Tønder-marsken og Skallingen og repeti
tion af vort kendskab til marsklandskabet.

3.-3. 2 b med adjunkt Inge Reitzel i synagogen.
10.-3. 1 X, 1 y og 1 z med adjunkt Thranholm til torsdagskoncert i radiohuset.
27.-3. 2z med kunstpædagog Bertil Widerberg på Glyptoteket.
5.-5. Adjunkt J. Halaburt med 2xzF til Frederiksværk. Rundvisning på Stål

valseværket og kortlægning af serviceudbud i Frederiksværk by.
16.-5.-21 .-5. Adjunkt J. Halaburt med 1 b til Læsø. Emnet for lejrskolen er ø-pro-

blemer, danske udkantområder og Læsø som region. Der blev arbejdet 
med såvel naturforhold som erhvervs- og bebyggelsesgeografi.

20.-5. 1 a og 1 z med lektorerne Barfod og Ivan Jensen på ekskursion i Skåne,
hvor man besøgte Kåseberg, Glimmingehus og Lund.
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IV • Lærerkollegiet

Lektor Peter Nydahl (25. februar 1901 -19. oktober 1976).
Lektor Peter Nydahl døde den 19. oktober 1976. Han havde virket ved skolen i 
41 år, da han trak sig tilbage i 1969. Hans dynamiske personlighed var gennem de 
mange år med til at tegne skolen. Han var den eminent dygtige lærer såvel fagligt 
som pædagogisk. På mangfoldige måder vil hans indsats leve videre - gennem 
hans elever og lærerkandidater og gennem hans bøger. På skolen vil vi altid min
des ham som en festlig og inspirerende kollega.

Afsked med lektorerne Axel Prior og Folmer Hunosøe.

Med udgangen af skoleåret 1975-76 trak lektor Prior sig tilbage på grund af alder. 
Han havde netop fejret sit 50 års kandidatjubilæum. Det er der jo nok andre, som 
oplever også, men kun få - om nogen overhovedet - har haft deres hele virke ved 
én og samme skole. Prior har været hos os i 49 år. Vi havde jo håbet, han ville 
blive i hvert fald ét til.
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Når man så hans ranke skikkelse vandre over gården eller hørte ham diskutere 
med elever, ville ingen drømme om hans alder. Priors klare tanke - han er jo ikke 
matematiker for ingenting - sammen med hans store hjælpsomhed kom os ofte til 
gode. Ikke mindst har adskillige rektorer nyt godt af hans hjælp med det årlige 
brydsomme arbejde med at udforme årets fag- og timefordeling.
Blandt eleverne var Prior, trods sin bestemte facon, en af skolens foretrukne lærere. 
Hans pædagogiske evner kom også til udfoldelse til gavn for de talrige lærerkan
didater, han havde i årenes løb. Undertegnede er en af dem, og jeg mindes hans 
vejledertimer med taknemmelighed.
Lektor Folmer Hunosøe forlod skolen på grund af alder den 31. juli 1976. Han 
havde »kun« været på skolen halvt så længe som Prior. Hunosøe begyndte sin 
karriere andetsteds, men fandt dog til sin rette plads.
Han har som få været med til at give skolen ry for kvalitet og soliditet. Hans fag
lige og pædagogiske kvalifikationer, som et universitet ville misunde os, har han 
bl. a. brugt til at undervise børn. I mange år underviste han i mellemskole og real
afdeling og fulgte samme elever op gennem gymnasiet. Han var glad for eleverne, 
og de for ham. Han forlangte meget af dem, men på en måde, som de var tak
nemmelige for. Ingen elev var stoltere, end når han fik budt »en lille sort« af 
Hunosøe for et kvikt svar.
På lærerværelset værdsatte vi Hunosøe som den sagkyndige, altid hjælpsomme og 
hyggelige kollega.
Skolens tak til Prior og Hunosøe for deres indsats gennem de mange år blev ud
trykt ved translokationen i 1976, og den skal gentages her. Samtidig udtrykkes 
ønsket om, at de begge må få mange gode år som emeriti sammen med deres 
koner og børn, og at vi må se dem på skolen såvel til hverdag som til fest.

Ved skrivelse fra undervisningsministeriet af 1. februar 1977 er rektor Tage Dals- 
gaards tjenestefrihed forlænget til den 31. august 1978 for at han yderligere et 
skoleår kan varetage hvervet som Lecturer in English ved universitetet i Lusaka, 
Zambia. Ved samme skrivelse er lektor G. Østrups konstitution som rektor forlæn
get for det nævnte tidsrum.
Ved afslutningen af skoleåret 1975-76 skete der en lang række ændringer med 
skolens lærerkollegium. Som ovenfor nævnt forlod to lærere skolen på grund af 
alder. Flere udskiftninger i lærerkollegiet skete på grund af fagforeningskrav om 
at skaffe beskæftigelse til fuldt uddannede, men arbejdsledige cand. mag.’er og 
cand. scient.'er.
Følgende har forladt skolen: Stud, scient. Søren Andersen, som i et år har under
vist to klasser i matematik. Sognepræst K. A. Berg, som gennem flere år har under
vist i religion. Cand. scient. Rudolf Greulish, som har haft fuldt timetal i kemi og 
fysik. Stud. mag. Birgit Juul Nielsen, som har haft timer i dansk og desuden ledet 
en studiekreds i filmkundskab. Cand. phil. Jeannette Mørdrup, som har undervist i 
fransk. Musikstuderende Jørgen Nielsen, som har haft alle timerne i sang og musik 
samt ledet frivilligt arbejde i kor og orkester.
Ved translokationen i 1976 udtryktes skolens tak til disse seks lærere for deres 
gode og trofaste arbejde, og denne tak skal være gentaget her.
Midlertidigt fritaget for undervisning i skoleåret har foruden rektor Tage Dalsgaard 
været studielektor Flemming Olesen, som varetager et lektorat ved Europaskolen i 
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Bruxelles, adjunkt Annemarie Vesterdal Nielsen, som var på studieophold i U.S.A, 
samt adjunkt Eva Steinø, som endnu et år har opholdt sig i Teheran. De to sidst
nævnte genoptager deres virke ved skolen den 1. august 1977.
Nyansat pr. 1. august 1976 blev: adjunkterne Mogens Eghjort (årsvikar), Birger Friis, 
Kirsten Rud Nielsen (årsvikar), Suzanne Oxholt-Hove (årsvikar), Thor Steinarsson 
(årsvikar) Mads Thranholm og Kjeld Wogensen.

Ugentlige skematimer

Gymnastiklærerinde Helen Astrup:
Gymnastik: 3 by, 2 z 
Frivillig sport .............................................................................................. 6 timer

Adjunkt Orla Astrup:
Engelsk: 3 a, 2 a, 1 y 
Gymnastik: 3ax, 3z, 1 by ........................................................................ 19 -

Lektor Jørgen Barfod:
Oldtidskundskab: 2 aN, 1 z 
Historie: 3y 2aN, 1 z ............................................................................... 12

Lektor Anne-Lise Dam: 
Engelsk: 1 x, 1 y ........................................................................................ 10

Cand. mag. Mogens Eghjort: 
Dansk: 1 b, 1 y .......................................................................................... 6 -

Adjunkt Birger Friis:
Matematik: 3xyN, 2 aN, 2 bN, 2 xyzN, Iz ............................................. 17 -

Adjunkt Anita Garde: 
Fransk: 3 a, 3 y, 2 b, 1 x ........................................................................... 14 -

Adjunkt Jan Halaburt:
Geografi: 3xyN, 3zN, 2 xyF, 2 xzF, 2 xyzN, 1 a, 1 b 
Erhvervsorientering: Alle .......................................................................... 19V2 -

Lektor H. Brun Hansen:
Kemi: 2 z, 1 z
Matematik: 3 zN, 2 xzF, 1 a, 1 y ............................................................... 20

Adjunkt B. Houmark:
Biologi: 3 xyN, 3 zN
Gymnastik: 3 ax, 2 by, 1 ax, 2 z
Frivillig sport ............................................................................................ 25
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Lektor Johan lørgensen: Ugentlige skematimer
Dansk: 3 b, 2 y
Historie: 3z, 2x
Oldtidskundskab: 2x ............................................................................... 16 timer

Lektor Aa. Dannemand Jensen: 
Tysk: 3 b, 2 a, 1 b ....................................................................................... 11

Lektor E. Reinholdt Jensen: 
Dansk: 3 a, 3x, 3z, 2x .............................................................................. 15

Lektor Ivan Jensen:
Historie: 3 b, 2 b, 2 y, 1 a, 1 b
Oldtidskundskab: 2 b, 2y, 1 b
Gymnastik: 3 by, 2 ax, 1 z ........................................................................ 25

Lektor Johan Jensen:
Historie: 3 a, 3 x, 2 z, 1 x, 1 y 
Oldtidskundskab: 2 z, ly .......................................................................... 18 -

Cand. mag. Inge Johansen:
Fransk: 3 z, 3 x, 2 y, 1 b, 1 y
Russisk: 2 az .............................................................................................. 22

Lektor Eva Kraiberg: 
Tysk: 3 a, 2 b, 1 a, 1 z ............................................................................... 16 -

Lektor Vibeke Kristensen: 
Matematik: 3xF, 3yzF, 2 xyF ................................................................... 17

Adjunkt Lone Minzly:
Engelsk: 2 b, 1 a 
Latin: 2 a, 2 b, 1 b ..................................................................................... 20 -

Studielektor Hans Mølbjerg:
Religion: 3y
Dansk: 3y, 1 a
Fransk: 2 z
Oldtidskundskab: 1a ............................................................................... 13

Cand. mag. Kirsten Rud Nielsen:
Fransk: 2 aN, 1 a
Gymnastik: 3 by, 2 ax, 2 by, 2 z, 1 ax, 1 by, 1 z ...................................... 22 -

Cand. mag. Suzanne Oxholt-Hove: 
Latin: la ................................................................................................... 4 -
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Lektor H. P. Pedersen: Ugentlige skematimer
Fysik: 3yzF, 3 xyN, 3zN, 2 xyF ............................................................... 15 timer

Studielektor Ib Clemens Petersen: 
Biologi: 3a, 3b, 3xF, 3yzF, 2xyzF ........................................................ 16

Cand. mag. Inge Reitzel:
Religion: 3 a, 2 b, 2 z 
Oldtidskundskab: 1x ............................................................................... 5 -

Cand. scient. Thor Steinarsson:
Kemi: 2 x, 2y, 1 y 
Fysik: 2xyzN, 1 x, 1 z ............................................................................... 18'/2 -

Adjunkt Mads Thranholm:
Dansk: 2 bN, 1 x
Sang: Hele skolen 
Frivillig sang .............................................................................................. 21 -

Adjunkt Mogens Tønsberg:
Fysik: 3 xF, 2 zF 
Matematik: 1 b, 1 x ................................................................................... 17 -

Adjunkt Hanna Wenzel: 
Engelsk: 3 b, 1b ........................................................................................ 10 -

Kunstpædagog Bertil Widerberg: 
Formning: Hele skolen ............................................................................. 15 -

Adjunkt Kjeld Wogensen:
Dansk: 2 aN, 2 z, 1 z
Relegion: 3 bN, 3 x, 3 z, 2 aN, 2 x, 2 y .................................................... 18 -

Lektor Janine Wulff: 
Fransk: 3 b, 2 x, 1 z ................................................................................... 11

Kst. rektor G. Østrup:
Kemi: 1 x 
Fysik: ly ................................................................................................... 6 -

Lærerkandidater
Efterårshalvåret:
Cand. scient. Mogens Thornberg i kemi (Brun Hansen og Østrup).
Cand. mag. Marianne Rosen i dansk (Mølbjerg).
Forårshalvåret:
Cand. mag. Erik Hasager Erstrup i dansk (Mølbjerg, Reinholdt Jensen, Wogensen) 
og religion (Mølbjerg, Wogensen).
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Cand. mag. Lars Jørgensen i engelsk (Lone Minzly og Hanna Wenzel) og dansk 
(Mølbjerg og Reinholdt Jensen).
Cand. scient. Knud Hindhede Kjær i kemi (Brun Hansen, Steinarsson, Østrup) og 
matematik (Brun Hansen og Vibeke Kristensen).
Cand. phil. Hans Larsen i historie (lørgensen, Ivan Jensen, Johan Jensen).
Cand. scient. Merete Yde i biologi (Clemens Petersen og Benny Houmark).

Inspektion m. m.
Skriftlig inspektion: Brun Hansen.
Ydre inspektion: Ivan Jensen.
Indre inspektion: Orla Astrup, Reinholdt Jensen og Eva Kraiberg.
Bibliotekar: Dannemand Jensen. Assistent: Trine Kofoed, 2 a.
Bogudlån: Matzen.
Sekretærer: Merete Møller og Anni Tversted.

Lærerrådet
Ved lærerrådets første møde i skoleåret genvalgtes Orla Astrup Madsen, Vibeke 
Kristensen og undertegnede til henholdsvis sekretær, næstformand og formand. 
Der har i løbet af skoleåret været afholdt en række møder - de fleste med del
tagelse af indbudte repræsentanter fra elevrådet.
Lærerrådet har fordelt de bevilgede beløb til undervisningsmaterialer og samlinger 
og har i forbindelse hermed indsendt ansøgning til direktoratet om ekstrabevilling 
til disse konti. Disse ansøgninger er i noget omfang blevet imødekommet, således 
har det bl. a. været muligt ad denne vej at anskaffe en hårdt tiltrængt fotokopie
ringsmaskine.
Herudover har lærerrådet bl. a. drøftet forholdene omkring årsprøver, terminsprø
ver, grendeling m. m.

Mogens Tønsberg.

Samarbejdsudvalget
Lærernes repræsentanter i samarbejdsudvalget er adjunkt Tønsberg, som er lærer
rådsformand, lektor Reinholdt Jensen, lektor Eva Kraiberg og rektor Østrup, som 
er formand for udvalget. Suppleant: Lektor Vibeke Kristensen.
Fra elevside er repræsentanterne Per Bergmann, 3 x, som elevrådsformand. Fra fe
bruar 1977 afløstes han af Dorthe Rosing-Schow, 2 a. De øvrige elevrepræsentanter 
er Lisbeth Jørgensen, 3 bN, og Kamilla Rothe, 2yN. Per Bergmann er suppleant.
Udvalget har afholdt en del møder i årets løb og drøftet mange forskellige ting, 
fortrinsvis angående elevernes forhold. Desuden har man drøftet og planlagt de 
større aktiviteter på skolen, som skolefest, juleafslutning, introduktionsdag, fælles
arrangementer, 3g's sidste skoledag og translokationen.
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V • Diverse

Dagbog
(om fællesarrangementer og ekskursioner, se side ).

1976 
5.-5. 3g’s sidste skoledag. Om morgenen blev dimittenderne modtaget og

beværtet på rådhuset af borgmester Harkjær. Derefter marcheredes med 
meget humør og musik i et festligt optog, formet over emnet cirkus, til 
skolen. Efter forskellige sælsomme begivenheder i manegen - nej, skole
gården - og diverse humørfyldte taler, oplæste rektor det barske eksa
mensskema. Herefter fulgte i overensstemmelse med traditionen en af de 
vordende studenter organiseret hyggelig og vel tilrettelagt frokost for 
lærere og elever.

19.-6. Translokation, som i år var henlagt til idrætshallen, Lundtoftevej, som vel- 
villigst blev stillet til rådighed for skolen af Lyngby-Taarbæk kommune.

10.-8. Introduktionsdag for de nye elever i 1 g. Dagen begyndte med fælles
morgenmad for hele skolen. Derefter var der orientering og rundvisning. 
Dagen sluttede med en af de ældre elever arrangeret skovtur til Dyre
haven.

27.-8. Elevfest om aftenen for 1 g’ere.
1 .-9. Forældremøde for alle 1 g’ere, deres forældre og lærere. Mødet holdtes 

på initiativ af skolenævnet og var meget velbesøgt.
24 .-9. Lyngby Statsskoles gamle Elevers fodboldkamp mod skolens hold. Skolen

vandt 3-2. Samtidig spillede gamle elevers pigehold volleyball mod et 
et elevhold. De »gamle« vandt.

6 .-10. Forældremøde for 2 a og 2 b.
8 .-10. Fodbold. Elevturneringens vinderhold mod lærerhold. Lærerne vandt.

12 .-10. Tre dages besøg af undervisningsnispektør Vasiliev fra Jugoslavien.
13 .-10. Forældremøde for 2x, 2y og 2 z.
27 .-10. Forældremøde for 1 a og 1 b.
3 .-11. Forældremøde for 1 x, 1 y og 1 z.

12.-11. Efterårskoncert under ledelse af adjunkt Mads Thranholm.
8.-12. Forældremøde for alle 3 g’ere.

22.-12. Juleafslutning. Kl. 9: fælles morgenbord for hele skolen. Her blev sunget
julesange og læst op af rektor Dalgaards dramatiske beretninger fra 
Zambia og omegn. Juletræet var tændt og der uddeltes enkelte gaver 
samt præmier til den store jule-five-a-sides vinderhold. Herefter sang et 
blandet elev-lærerkor under ledelse af Mads Thranholm. Elever fra 3 b
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Skolekomedien 11. februar 1977. Foto: Jakob Jensen, 2 y.

m. fl. opførte en sketch om en (måske) gevinst på en »tolver«, hvorefter 
Lyngby Statsskoles Disharmoniorkester viste, at de mestrede andet end 
disharmonier, og gav en festlig afslutning på dagen.

1977
12.-1. Orienterende møde for elever, der vil søge i gymnasiet til august 1977 

og for deres forældre.
28.-1. Om aftenen og fire efterfølgende aftener: lynkursus i Les Lanciers for 

forældre ved Inge Rud-Petersen.
29.-1. Et pigehold under ledelse af Kirsten Rud Nielsen deltog i volleyballturne- 

ring, hvor Lyngby vandt over to naboskoler.
10.-2. Generalprøve på skolekomedien.
11.-2. Skolefest, som blev afholdt på Virum Statsskole. Rektor Roikjer og pedel 

Willy Petersen får en hjertelig tak for megen imødekommenhed og hjælp. 
Elever fra 2 g opførte en farce: Kaviar eller Spaghetti iscenesat af Erling 
Larsen. Forsamlingen blev holdt i stadig ånde af ubeskrivelige begiven
heder. Lektor Vibeke Kristensen og adjunkt Birger Friis havde deres store 
andel i aftenens succesrige afvikling, og de får stor tak for deres hjælp. 
I festens andel del deltog forældre, lærere, elever og gamle elever, som 
med liv og lyst var med til Les Lanciers, spisning og senere anden dans 
til musik fra »Ricardos Jazzmen«. Alle var på denne måde med til at 
gøre aftenen virkelig vellykket.
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23 .-2. Volleyballturneringen fortsatte. Lyngby vandt over et hold, men blev 
denne gang slået af to andre.

24 .-2. Besøg af fagkonsulent lektor Finn Hobel.
25 .-3. Forårskoncert under ledelse af adjunkt Mads Thranholm. Koncerten over- 

væredes af adjunkt Kirsten Toksvig, Holte.
Samtidig med koncerten afholdtes udstilling af elevarbejder i formning 
arrangeret af elever og kunstpædagog Bertil Widerberg.

27 .-4. Repræsentanter fra Studenterrådet og fra Moderate Studenter orienterer 
om studieforhold og adgangsbegrænsning.

Skolenævn og forældremøder
I 1976-77 fratrådte skoleinspektør M. Trige fra skolenævnet og efterfulgtes af civil
ingeniør H. Arup. Skoleinspektør Trige takkes hjerteligt for sin store interesse for 
skolen og for medvirken i skolenævnet. Forældrerepræsentationen i skolenævnet er 
herefter:
Dorrit Kähler, som har søn/datter i 3 xF og :i 1 z, telefon 02-85 08 29
Helle Nielsen, 2x 02 - 87 65 65
Lis Secher , 2a 02 - 87 03 33
Hans Arup , 2b 02-881717
Skolens repræsentanter er lektorerne E. Reinholdt Jensen og Vibeke Kristensen og 
kst. rektor Gregers Østrup.
Møde i skolenævnet holdtes den 11. maj 1977. Herunder aflagde rektor beretning 
om det forløbne skoleår, og der blev drøftet bl. a. forældremøder, erhvervsoriente
ring og foreningen Lyngby Statsskoles Venner.
Der har i årets løb været afholdt 8 forældremøder, som er nævnt i foranstående 
dagbog. Mødet for 1 g den 1. september 1976 blev holdt efter ønske fremsat af 
skolenævnet på mødet den 25. marts 1976. Dette forældremøde fik en fin tilslut
ning, og tilsvarende møde vil blive afholdt i begyndelsen af det kommende skoleår.

Transportgodtgørelse
Elever der har en samlet skolevej på over 14 km (d. v. s. 7 km hver vej), kan få 
deres transportudgifter godtgjort. Oplysning herom bliver givet ved skoleårets 
begyndelse.

Re-eksamination
En gymnasieelev, der i et studentereksamensfag ved slutningen af 1 g eller 2 g har 
opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studen
tereksamen i faget ved udgangen af 1 g eller 2 g har fået karakteren 00 eller 03, 
kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august.
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En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1 g eller 2 g, hvor undervisningen 
i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget 
til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august. 
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er det den ved re-eksaminationen 
opnåede karakter, der gælder. Tilmelding til re-eksamination skal indgives gennem 
rektor inden den 1. juli. Tilmeldingen er bindende.

Udlån af skolebøger
Eleverne kan fra skolens bogdepot låne de ved undervisningen anvendte lære
bøger. Endvidere får eleverne udleveret de blokke, kladdehæfter o. lign., som de 
skal bruge, hvorimod skriveredskaber m. m. er uden for ordningen.
Eleverne er under erstatningsansvar forpligtede til at behandle bøgerne skånsomt 
og tilbagelevere dem i forsvarlig stand. Efter endt skolegang kan de elever, der 
ønsker at beholde bøgerne, købe dem mod en af skolen fastsat betaling.

Biblioteket
Biblioteket er i årets løb forøget med 87 bind, hvoriblandt følgende gaver: 
Fra Folketinget: Nordisk Kontakt 1976.
Undervisningsministeriet: Beretning om Atomenergikommissionens virksomhed 1975- 
76.
Udenrigsministeriet (Danida): Danmarks deltagelse i det internationale udviklings
samarbejde 1975-76.
Imperial Chemical Industries: Endeavour hæfte 125, 126.
EF presse- og informationscenter: Europa (tidsskrift) 176, ef-information, ef-doku- 
mentation.
Foreningen til Søfartens Fremme: Søfart 1976.
Rederiet Lauritzen: Frivagten 1976.
Cand. scient. Torsten Meyer, P. Voetmann Christiansen m. fl.: Ecophysics. Lecture 
Notes on Ecological Physics.
Lektor Barfod, Jørgen H. Barfod: Niels Juel. Liv og gerning i den danske søetat. 
Ud over de nævnte bøger har skolen fra forlagene modtaget en række lærebøger 
og andre bøger til undervisningen, som er indlemmet i lærebogssamlingen.
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»Lyngby Statsskoles Venner«

indtægter: kr.
Beholdning fra forrige år .. 1.114,84
Bidrag .................................. 1.926,45
Renter, giro ......................... 42,70
Renter, sparekasse .............. 46,65

3.130,64

Udgifter: kr.
Sodavand til koncertprøver . 76,35
Fælles morgenmad m.v...........  653,50
Rejsetilskud ......................... 560,00
Rejsetilskud ......................... 280,00
Boggave ............................... 189,40
Frokost, jugoslavisk lektor .. 17,40
Præmier til jule five-a-side .. 90,10
Julekomedien 1976 ............. 188,00
Beholdning pr. 1. april 1977 . 1.075,89

3.130,64

Regnskabet er revideret af fru Lis Secher og fru Vibeke Kristensen. 
Skolen bringer bidragyderne en hjertelig tak for støtte og interesse.

Af skolens ordensregler
1. Eleverne møder i god tid om morgenen og må være i skolebygningen, før der 

ringes ind.
2. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspektors til

ladelse.
3. Tobaksrygning er tilladt, men ikke i nogen af skolens bygninger eller på 

hovedtrappen. Dette gælder også under eksamen og terminsprøver.
4. Under forudsætning af at ro og orden opretholdes i klasseværelserne, er det 

tilladt eleverne at blive inde i frikvartererne. Tavle og kateder skal lades i 
fred.

5. Skolens have er forbeholdt 3 g.
6. Handel på skolen og indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse.
7. Bortset fra sygdomstilfælde kan forsømmelser i reglen kun tillades i ganske 

specielle tilfælde. Anmodning om sådan fritagelse tilstilles rektor skriftligt i 
god tid. Når en elev har været fraværende på grund af sygdom, skal han ved 
sin tilbagekomst medbringe en skriftlig meddelelse om forsømmelsens årsag 
og varighed. Ved forsømmelser af længere varighed sender hjemmet efter en 
uges forløb meddelelse til rektor om sygdommens art.

8. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes ejendele, såsom bøger, gym
nastiktøj o. s. v. Penge o. I. bør aldrig efterlades i overtøj, men kan deponeres 
til skoletidens afslutning hos rektor eller inspektor. Alle fundne sager skal af
leveres til inspektorerne. Det anbefales hjemmene at have forsikringer, der kan 
dække tab ved eventuelle tyverier, idet skolen ikke kan erstatte sådanne tab.
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9. Enhver elev er ansvarlig for sin færden og må erstatte enhver af ham forvoldt 
skade, hvad enten den er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed. Al sådan 
skade må meldes til inspektor eller pedel.

10. Hver gang karakterbogen hjemsendes, forsyner forældrene (eller elevens vær
ge) bogen med underskrift, hvorefter eleven snarest leverer den tilbage til 
skolen. Meddelelser eller bemærkninger fra hjemmet til skolen vedrørende 
karakterbogens indhold må ikke indføres i bogen.

11. Elever over 18 år kan selv underskrive karakterbogen og selv udfærdige rede
gørelser for forsømmelser og anmodninger om fritagelse.

Ferier og fridage 1977-78
1. For skoleåret 1977-78 er der fra statens gymnastikskoler, studenterkursus og 
Statens Kursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):

1977
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober: Efterårsferie.
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar: Juleferie.

1978
Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts: Påskeferie.
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommerferie.
(Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af oven
stående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret 1977-78 udgør herefter 165).
2. Det bemærkes, at ferieplanen - bortset fra sommerferien og grundlovsdag - 
kan fraviges efter forudgående tilladelse fra direktoratet for gymnasieskolerne og 
HF.
Det er en forudsætning for tilladelse til fravigelsen af ferieplanen, at det samlede 
antal ferie- og fridage i skoleåret forbliver uændret 165, samt at der af hensyn til 
eksamenstilrettelæggelsen ikke placeres fridage i perioden 15. april-16. juni 1978. 
Spørgsmålet om fravigelse af ferieplanen behandles i skolens samarbejdsudvalg. 
Hvis der i samarbejdsudvalget er flertal for at fravige ferieplanen, indsendes an
søgning herom gennem rektor til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.
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Ved skoleårets afslutning
Årsafslutningen for hele skolen finder sted lørdag den 18. juni 1977 kl. 10 i Lyngby 
Tennishal, Engelsborgvej 93. Skolen takker Lyngby-Taarbæk kommune på det hjerte
ligste for velvilje og hjælp ved translokationens afholdelse i hallen.
Alle, der har lyst til og interesse i at overvære afslutningen, indbydes venligst til 
at komme til stede.
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august kl. 10. Den første skoledag ud
leveres de nye bøger. Eleverne må medbringe rummelige tasker, eleverne i de nye 
1 g'er kufferter.

Statsskolen i Lyngby, maj 1977. GREGERS ØSTRUP.
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