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12.000 besøgende

En skolebygning er taget i brug 
- også efter skoletid
Af rektor Poul Nielsen

En dag i foråret 1974 havde Sankt Annæ Gymnasium besøg af 
gæst nr. 12.000 siden indflytningen DA år tidligere.
Dette tal dækker kun besøgende, som er kommet for at se på den 
nye skolebygning og høre om dens anvendelse.
Heri er altså ikke medregnet det meget store antal gæster, som er 
kommet i en helt anden anledning (for at være tilhørere ved kon
certer, tilskuere ved teater- og filmforestillinger eller deltagere i 
kongresser, foredrags- og diskussionsmøder). Skulle sådanne gæ
ster medregnes, måtte der lægges yderligere ca. 30.000 til de før 
omtalte 12.000.
Må jeg foreløbig blive lidt ved de 12.000 skolebygningsinteresse
rede og berette om de erfaringer, som disse gæsters besøg har 
givet os.
Størsteparten af dem er naturligvis danskere, de fleste fra Kø
benhavn og heldigvis ikke så få fra Valby-området. Men blandt 
de mange gæster kan vi også tælle et betydeligt antal fra andre 
lande - i alt har repræsentanter fra 12 forskellige nationer glædet 
os med deres besøg - og blandt alle gæster mange pædagoger, men 
også arkitekter og ingeniører samt en række myndighedsrepræsen



Besøgets 
tilrettelæggelse

Ikke luksus

tanter, og alle har de flittigt noteret sig de ting om bygningen og 
dens daglige funktion, som de syntes at kunne bruge hjemme, eller 
som de i hvert tilfælde ville lade indgå i senere overvejelser i for
bindelse med planlægning af skole- eller andet institutionsbyggeri. 
Blandt gæsterne har helt naturligt været mange, københavnske 
borgere, som har ønsket at se resultatet af de store anstrengelser, 
som er ydet, og se, om der er skabt værdier, som gør de store ud
gifter rimelige.
Gæsterne har fået skolen gennemgået på forskellig måde alt efter, 
hvor megen tid de havde til deres rådighed. For at få et nogen
lunde tilfredsstillende indtryk af skolebygningen skal der være 
ca. 1 time til disposition.
2 timer synes imidlertid at give den bedste mulighed for at no
tere de enkeltheder, som gerne skal med, hvis besøget skal anven
des til studiebrug. Mindst 3-4 timer er nødvendige, hvis der er 
tale om, at man vil sætte sig ind i alle de værdifulde håndværks
mæssige og pædagogiske detaljer, som er karakteristiske for netop 
dette skolebyggeri.
Hvert besøg indledes med en kort, men nødvendig introduktion 
om sangskolens formål og daglige arbejde. Denne introduktion 
giver gæsten lejlighed til under den efterfølgende omvisning nøje 
at vurdere bygningens muligheder for at imødekomme de funk
tionskrav, som er betingelsen for elevers og læreres udbytterige ar
bejde i et tiltalende miljø.
Jeg skal spare mine læsere for en kedelig opremsning af de ret så 
mange rosende bemærkninger, som vore gæster lader falde under 
omvisningen og ved den afsluttende spørgetid.
Pudsigt er det at bemærke, at de fleste besøgende begynder deres 
vurdering med en tydelig fornemmelse af at spadsere i et luksus
palads, men for næsten alle gælder det, at de ret hurtigt finder ud 
af, at de ikke skal sammenligne alt, hvad de ser, med, hvad de 
selv oplevede i egen skole ofte for mange år siden, men at de skal 
se på denne moderne bygning med moderne briller, som fortæller 
dem, at sådan kan det altså gøres i vor tid: lyst, farverigt, venligt, 
rummeligt, teknisk imponerende, pædagogisk tiltalende, funktions
rigtigt og triviseisfremmende, når bevilgende myndigheder, plan
læggere, teknikere, håndværkere, arbejdere og pædagoger har 
vilje til at finde ud af det sammen.
Vi har haft stor glæde af denne gruppe gæster, og vi har lagt me
gen vægt på at lade dem se alt og få svar på alt, hvad de måtte 
ønske at vide, ud fra et oprigtigt ønske om, at så mange af de bed
ste løsninger ved dette skolebyggeri måtte kunne komme andre til 
gode i fremtiden.
Må jeg som afslutning på omtalen af disse særlige gæstebesøg sige, 



Formål med 
besøg

at det naturligvis har været belastende at være et sådant besøgs
sted, som ofte helst skal ses, når hverdagsarbejdet er i gang.
Jeg har bestemt grund til at være administrative medarbejdere, 
kolleger og mange af de ældste elever taknemmelig for uvurderlig 
hjælp til gennemførelsen af dette omviserarbejde.
Vi har alle gjort det ud fra en idé om, at det ikke var nok, at de 
mange, som gik eller kørte forbi ude på Sjælør Boulevard, syntes, 
at vor bygning så imponerende ud, vi ønskede også, at de skulle 
se, hvor smukt og rigtigt der var indenfor, og så må man da også 
gerne synes, at vi er rare - dette sidste tror jeg nok blandt andet 
den megen gratis kaffe, vi ofte har serveret som afslutning på et 
besøg, har sikret os som ry.
Det har ikke kunnet skræmme os, at eksperter i de sager har med
delt os, at sådanne gæstebesøg vil vi kunne forvente at få i endnu 
mindst 10 år.
Alle skal være velkomne!

Ved planlægningen af vor skole blev det ofte af de bevilgende 
myndigheder krævet og af de fremtidige brugere lovet, at den nye



Udlån — udleje

Aftenskole

37.500
elevtimer

Sankt Anna 
Salen

skolebygnings mange faciliteter skulle anvendes i så stor udstræk
ning som muligt efter skoletid til glæde og gavn for Københavns 
kommunes borgere, både for dem, som bor i skolens umiddelbare 
nærhed, og for københavnere i al almindelighed.
Man talte om den nye skolebygning som et kulturelt center, hvor 
såvel undervisningslokaler som svømmehal, boldspilhal og kon
certsal skulle blive et naturligt samlings- og mødested.
Det er mig meget magtpåliggende, efter at det første hele arbejds
år i den nye skolebygning nu er gået, at redegøre for, hvad der er 
sket, og at dokumentere, at brugernes løfter til myndighederne er 
blevet holdt, selv om det skal erkendes, at alt endnu ikke er helt, 
som det skal være, og at visse forbedringer må ske — her tænker 
jeg især på vor svømmehals anvendelse af de nærmest boende Val- 
byborgere som skolens gæster og med ansvarsfulde ledere ansat af 
skolevæsenet.
Aftenskolearbejdet er så småt kommet i gang. En del af vore nor
male undervisningslokaler er anvendt i sæsonens løb, ligesom man 
har benyttet vore sløjd- og formningslokaler, enkelte sanglokaler, 
og vort sproglaboratorium.
Også private aftenskolehold, som arbejder med tilskud fra fritids
loven, har fundet egnede lokaler hos os.
Vi kan vel i alt regne med, at vi hver uge i sæsonen har haft hen
ved 500 faste gæster til disse arrangementer. Med ca. 30 undervis
ningsuger, hvor hver elev i gennemsnit har lUz undervisningstime, 
er der således ydet 37.500 elevtimer i 1973/74. Dette antal kan 
meget vel forøges, og vi kan sikkert regne med, at dette allerede 
vil ske fra september 1974.
Som en udlejningsinstitution helt for sig selv står udlejningen af 
vor koncertsal og kantine.
Efter aftale med vore myndigheder, Københavns magistrats 1. af
deling og Københavns kommunale skolevæsen forestås udlejningen 
af Sankt Anna Salen og dens kantine af skolen, hvortil ansøgnin
ger om lejemål skal sendes. Skolen godkender disse lejemål, hvis 
salen er ledig, og hvis formålet for lejemålet er i overensstemmelse 
med indgåede aftaler om salens anvendelse. Lejemålet skal i øvrigt 
følge visse ordensregulativer, og der skal betales myndighedsbe
stemte lejeafgifter. Kun i særlige tilfælde, hvis lejeren for eksempel 
udtrykker ønske om nedsættelse eller fritagelse for lejeafgift, rettes 
forespørgsel herom gennem skolen og skolevæsenet til Københavns 
magistrats 1. afdeling, som herefter tager den endelige afgørelse. 
Denne ordning er indført for at sikre, at Sangskolens for dansk 
musikliv så vigtige arbejde altid kan udføres i koncertsalen.
Interessen for lån og leje af Sankt Anna Salen har været stadig 
stigende, og vi må erkende, at vi efterhånden ofte er i den situa-



Kantinen

Mange 
parkerings
pladser

Sankt Anna 
Servicekorps

tion, at vi må sige nej. Når interessen er så stor, skyldes det sik
kert, at salen er yderst velegnet til mange formål. Dertil kommer, 
at ikke mange koncert- og mødesale i København kan byde på 
tilsvarende parkeringsforhold med i alt ca. 500 parkeringspladser. 
Det er et meget forskelligartet lejerklientel, vi har kunnet åbne 
vore døre for i den forløbne sæson (se nedenstående gæsteliste).
Vi er glade for, at det har været muligt at støtte så mange formål. 
Et stort antal har været gæster hos Københavns kommune, som 
gavmildt har ladet mange kulturelle og velgørende institutioner få 
hel eller delvis fritagelse for lejeafgift.
Men en — omend endnu beskeden — indtægt har kommunen dog 
haft i den første sæson.
En stor del af arrangementerne har stillet krav om serviceydelser 
(parkering, garderobe, billetsalg, kontrol ved indgange, sceneop
stillinger, kantinearrangementer og meget andet).
En mindre afgift pålignes lejerne for disse ydelser, som vederlags
frit udføres af frivillige forældre, elever og lærere, som møder, 
når der bliver kaldt.
Serviceafgiften går ubeskåret til Sankt Anna Gymnasiums Triv
selsfond, som med sine midler udfører et betydningsfuldt socialt 
arbejde blandt skolens elever. Også her skal der fra skolens leder 
lyde en varm tak til alle, som har stillet sig til disposition. Dette 
servicekorps tæller mere end 500 frivillige, og langt fra alle har 
endnu prøvet at være med. Vi vender tilbage næste år med an
modning om hjælp, og vi optager også gerne nye medlemmer.
Jeg har tidligere oplyst, at antallet af besøgende i 1973/74 til disse



Skuffelser

Glader

udlåns- og lejearrangementer har været ca. 30.000, hvilket tal i 
hvert fald ikke er mindre, snarere større.
Lejerne har kun indberetningspligt om deltagerantal, når der fore
går billetsalg i forbindelse med et arrangement.
Det skal ikke skjules, at vi har haft enkelte skuffelser ved vor ud
låns- og udlejevirksomhed. I ganske få tilfælde har lejerne behand
let vore ting på utilfredsstillende måde - i et enkelt tilfælde endog 
meget utilfredsstillende - men det er vor risiko, når dørene åbnes, 
og vi skal vide at være opmærksomme og nægte yderligere sam
arbejde med de uansvarlige.
Vi er bestemt heller ikke tilfredse med Sankt Anna Salens anven
delse til direkte glæde for beboerne i vort distrikt. Mange arran
gementer i salen er ganske vist annonceret i dagbladene, og vore 
nærmeste venner vil kunne komme som alle andre, men det havde 
nu været godt, om den i løbet af sæsonen nystiftede »Sankt Annæ 
Teater- og Musikforening« havde kunnet arbejde og arrangere de 
ønskede teater- og musikforestillinger for den lokale befolkning. 
Initiativet til denne forening udgik blandt andet her fra skolen og 
blev med begejstring taget op af enkelte arbejdsivrige beboere, men 
alle anstrengelser forblev nytteløse, da det viste sig umuligt at 
skaffe den sum penge1, som nu engang skal til som garanti for alle 
arrangementer, før kunstnerne tør binde sig.
Findes der da ikke en mæcen, som kan træde til og hjælpe her?
Jeg tror, det drejer sig om en garanti på ca. 30.000 kr., og jeg 
føler mig overbevist om, at det kun vil være en symbolsk hjælp, 
da beboerne bestemt vil slutte op om foreningen og komme til dens 
arrangementer, men den tør altså ikke gå i gang.
Kun én skuffelse til skal omtales, det var, da dagbladet »Informa
tion« i en leder i forbindelse med en politisk storvask, som var til
tænkt Socialistisk Folkeparti - lejer af skolens lokaler til sit lands
møde på normale lejevilkår - fandt det rimeligt at meddele sine 
læsere, at mødet afholdtes i de luksusomgivelser, som til daglig be
nyttes af »ungerne fra den øverste del af middelklassen og fra 
overklassen«. Ingen anden skole i landet kan glæde sig over, at 
elevklientellet i social sammensætning er så repræsentativt for 
alle i samfundet som netop sangskolen. Papir udviser tålmodighed 
— avislæsere også.
Mange glæder, få skuffelser. Vor skolebygning har vist sig at kun
ne klare de opgaver, myndighederne har stillet som en betingelse 
for byggeriet. Selv føler vi, at vi har fået de arbejdsvilkår, som 
gør det muligt for os at leve op til de formål, vi arbejder for.
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Vore gæster

Vi har i det forløbne år haft den glæde at samarbejde med neden
stående institutioner, som har benyttet vore undervisningslokaler, 
vor koncertsal og vor kantine til møder, kongresser, politiske 
planlægninger, kunstnerisk optræden, fester og andre formål.
Vi har med tilfredshed bemærket, at vore lokaliteter — stort set — 
har kunnet klare de opgaver, som de mange lejere ønskede løst. 
Vi siger tak for godt samarbejde og ønsker alle hjertelig velkom
men igen.

Gymnasieskolernes Lærerforening
Københavns Skoleinspektørforening
Københavns Viceskoleinspektørforening 
Skolesekretærerne ved de københavnske skoler 
Skolebetjentene ved de københavnske skoler 
Engelsklærerforeningen 
Foreningen af lærere i samfundsfag 
Matematiklærerforeningen 
Gymnastiklærerforeningen 
Pædagogisk Forening 
Københavnske skoletandlæger 
Danmarks skoleinspektørforening 
Skole og Samfund 
Søfartens Fremme
Valby Rotary Klub
De forenede kirkeskoler
Frivilligt Pige- og Drengeforbund
Dommerfuldmægtigene i København
Canadisk skoleorkester
Dansk Korforening
Finsk Studenterkor
Islands Korforening
Kgl. Mayestaits Acteurs
Kor fra Bristol
Nordisk Polyfon Grammofonselskab
Den skandinaviske kvartet
Dansk Musik Antologi
Danmarks Radio og TV
Muskelsvindfonden

9 Sjællands Symfoniorkester



Studentersangforeningen
Canadisk Kor
Koncertforeningens kor og orkester
Det kgl. danske Musikkonservatorium
Mandolinorkester
Pawlowski’s Balalajkaorkester
Akademisk orkester og kor
Det danske sangselskab
Københavns Kommunes Musikfestival
Wilh. Hansens Musikforlag
Socialdemokratiske vælgerforeninger
Konservative skolenævnsmedlemmer i København
Socialistisk Folkeparti
Sjælør Bebyggelsens beboere
Arbejdernes Andels Boligforening
Lønningsdirektoratet
Dansk Lysteknisk Selskab
Taxakoncernen
Taxikoncernen
Københavns Købmandsforening
Dansk Akustisk Selskab
Dansk Flygtningehjælp
Preben Hansens tegnestue I/S
Firmaet Mogens Balslev
Set. Georgsordenen
Institut Franfais i København
Deutsche Kulturinstitut Kopenhagen
British Council
Sankt Annæ Teater- og Musikforening
Fagligt Oplysnings Forbund
Arbejdernes Oplysnings Forbund
Dansk Volley-ball Forbund
Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening
De uddannelsessøgendes samarbejdsudvalg
Biblioteksforeningen i Storkøbenhavn
Udenlandske gæster - myndigheder, lærere, arkitekter, ingeniører, 
radio- og TV-folk, kunstnere, skuespillere, dansere, musikere og 
sangere fra Tyskland, Frankrig, England, Belgien, Norge, Sverige, 
Finland, Island, Polen, Rusland, Canada og USA.
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Sankt Annæ Gymnasium

Skolens 
struktur

Sangskole

Optagelse i 
skolen

Koncertarbejdet

Sankt Annæ Gymnasium er en kommunal gymnasieskole under 
Københavns kommune. Skolen omfatter en 4-sporet hovedskole 
fra 3.-7. klasse, en 1-sporet 8.-9. og 10. klasse, en 3-sporet 3-årig 
realafdeling og en 4-sporet 3-årig grendelt gymnasieafdeling.
Skolen har sang som speciale, og dens elever får i hele skoleforlø
bet en meget grundig undervisning i dette fag. Drengene uddannes 
til medlemmer af Københavns Drengekor.
Sankt Annæ Gymnasium indtager en særstilling blandt landets 
gymnasier ved at være en lukket skole, hvor optagelse normalt kun 
kan finde sted i skolens nederste klasse, 3. hovedskoleklasse. Denne 
er åben for drenge og piger, bosat i Københavns kommune, hvis 
de er særligt begavede med hensyn til stemme og tillige klarer sig 
tilfredsstillende i dansk og regning.
Dette sidste er nødvendigt, da det sanglige arbejde i perioder stil
ler store krav til skolens elever samtidig med, at læsefagene skal 
passes med samme timetal og pensakrav som på enhver anden 
skole.
Fra Københavns kommunes skoler indstilles fra samtlige 2. klasser 
et antal stemmebegavede elever til prøve på skolen, og efter om
hyggelig udvælgelse, for drengenes vedkommende bl.a. omfattende 
lægeundersøgelse af stemmeorganerne ved skolens halsspecialist, op
tages 72 drenge og 40 piger i 3. klasse. Med dette elevmateriale går 
vi til realeksamen, 8., 9. og 10. klasse med offentlige prøver, og 
gymnasium. I dette sidste ville klasserne dog undertiden blive for 
små, hvis vi udelukkende var henvist til at optage egne elever, og 
der sker da en undtagelse fra reglen om den lukkede skole, idet vi 
kan optage piger i gymnasiet.
Fra august 1973 optog vi for første gang piger i 3. hovedskole
klasse. Det er tanken at optage ca. 40 stemmebegavede piger hvert 
år for at give dem en musikalsk uddannelse på samme niveau som 
drengene.
Dette berører ikke drengenes uddannelse og ændrer ikke Køben
havns Drengekors virksomhed.
På grund af skolens særlige formål betragtes Drengekorets prøve- 
og koncertarbejde som en del af det normale skolearbejde. Delta
gelse her gælder følgelig alle syngende elever.
Det er derfor vigtigt, at drengene ikke lægger fast fritidsbeskæfti
gelse på de aftener, der er forbeholdt prøve- og koncertarbejde. 
Således må det frarådes at søge fast medlemskab i ensembler med 
optræden for øje.11



Vedrørende 
de forskellige 
klassetrin

I lighed med Det kgl. danske Musikkonservatorium er det ikke 
vore elever tilladt at deltage i andet korarbejde, at indehave kir
kepladser uden aftale med skolen eller at modtage engagement til 
offentlig optræden.
Oprykning fra 7. klasse til 8. klasse eller 1. realklasse sker efter 
forældres eller elevers ønske efter modtaget udtalelse fra lærer
rådet. Oprykning i 1. gymnasieklasse sker efter lærerkollegiets ind
stilling gennem et særligt fordelingsudvalg.
Ved et møde i januar for forældre og elever i 2. og 3. realklasse 
orienterer rektor om de regler, som er gældende for optagelse i 
gymnasiet.
Ved oprykning fra 1. g til 2. g kan der vælges mellem forskellige 
gymnasiegrene.
Ved oprettelse af en gren kræves, at mindst 10 elever melder sig. 
Her på skolen har vi indtil nu haft nysproglig gren, matematisk
fysisk gren og matematisk-naturfaglig gren.
Fra august 1973 indførtes samfundssproglig gren, og fra august 
1974 samfundsmatematisk og musiksproglig gren.
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Eksaminer bestået 1973

Nysproglig 
studentereksamen

Carsten Andersen, Hanne Andersen, Jane Klug Andersen, Per Mi
chael Bertelsen, Ann-Kerstin Christensen, Vibeke Lene Christen
sen, Jesper Dalvad, Anne-Edith Forchhammer, Michael Frøsig, 
Niels Granvig, Benni Juul Hansen, Henrik Wöldike Larsen, Søren 
Larsen, Sanne Mathiesen, Kirsten Ring, Marianne Schade-Poulsen, 
Preben Bull Schmidt, Marianne Schäfer, Kaare Vilstrup, Henrik 
Weel.

Matematisk
fysisk 
studentereksamen

Lone Andersen, Jes Basbøll, Bo Frederiksen, Dan Fabricius Jensen, 
Dorthe Koman-Petersen, Eva Lintrup, Lene Overgaard Olsen, 
Bente Sørensen, Svend-Erik Therkildsen.

Matematisk
naturfaglig 
studentereksamen

Frank Andersen, Pia Bahnsen, Henrik Skougaard Jacobsen, Tor
ben Gamst Jensen, Kresten Klit, Bodil Madsen, Anna Lise Mor
tensen, Jens Ohlsson, Herdis Palsdottir.

Realeksamen Dan Lemming Andersen, Hans Peter Bjerregaard, Per Dirksen, 
Jeff Emme, Jørgen Bo Erichsen, Steffen Gerdes, Vibeke Jacobsen, 
Johnny Johansen, Bo Klein Larsen, Jan Møller Laursen, Henrik 
Neble, Jesper Hjulmand Nielsen, Bo Helge Petersen, Jesper Søl- 
toft Petersen, John Rosén, Niels Peter Rothmann, Tonni Schu
mann, Søren Uldahl Sørensen, Mikael Thiemann, Jan Mørch 
Thomsen, Nils Thygesen, Uffe Gram Wilken.
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Eleverne pr. 1. maj 1974

Elevtallet pr. 1. maj 1973 var 547. Indtil 1. august udgik i alt 38 
studenter, 22 realister og 8 andre elever. Ved begyndelsen af skole
året optoges i alt 388 elever.
I løbet af skoleåret 1973/74 optoges 8 elever, og 33 elever ophørte 
med skolegang eller overførtes til andre skoler. Det samlede elev
tal pr. 1. maj 1974 er således 842 (292 piger og 550 drenge).

3aN

3 x

2a

Klasselærer: J. Wrang Thomsen
1. Andersson, Dorte
2. Andreasen, Jan
3. Brun-Jensen, Jesper
4. Edinger, Vibe Margrethe
5. Frederiksen, Torben Elle- 

gård
6. Harrev, Kim
7. Jensen, Claus Vestergaard
8. Jensen, Karin Dittlau
9. Lavesen, Jørgen Lund

Klasselærer: Birte Pedersen
1. Christensen, Dorte, F
2. Ebbesen, Jørgen Christian, F
3. Hansen, Hans Peter, N
4. Hansen, Keld Ravneberg, F
5. Hansen, Knud Henrik, F
6. Holm, Anders, V
7. Jensen, Preben Kjerulf, F
8. Kipp, Henning, N
9. Kjørnæs, Kim, F

10. Lyngberg-Larsen, Poul 
Anders, N

11. Olsen, Michael Elm, N
12. Olsen, Torben Holst, N

Klasselærer: Jørgen Andersson
1. Andersen, Bente, N
2. Andersen, Erik, S
3. Andersen, Henning Elkjær 

(udm. febr. 74), S

10. Mødekjær, Michael
11. Nordlund, Peter
12. Petersen, Marie-Louise Deth
13. Petersson, Jan Willie 

(udm. nov. 73)
14. Poulsen, Peter Axel
15. Senderovitz, Jan-Michael
16. Stilling, Tove
17. Ulbæk, Annette
18. Østergaard, Frank Sahl

13. Pedersen, Erling
Skovsbo, N

14. Pedersen, Karen 
Margrethe, N

15. Poulsen, Hans Henrik, F
16. Rasmussen, Anne, F
17. Raun, Ebbe, F
18. Rindholt, Jesper, F
19. Strømberg, Claus, N
20. Thomsen, Ken Thomas, N
21. Wiimpelmann, Mogens, F
22. Aaberg-Jørgensen, 

Carsten, F

4. Andersen, Kim, S
5. Antczak, Helle, S
6. Bendtsen, Elsebeth, N
7. Braunstein, Henning, S



Nysproglig 
studenter
eksamen 
1973

Marianne Schäfer Hanne Andersen Henrik Wöldike Larsen Sanne Mathiesen Kaare Vilstrup Michael Frøsig 
Niels Granvig Jesper Dalvad Benni Hansen Søren Larsen Preben Schmidt Henrik Weel Ann-Kerstin Christensen 

Anne-Edith Forchhammer Carsten Andersen Jane Klug Andersen Lene Christensen Marianne Schade-Poulsen Per Bertelsen Kirsten Ring



8. Christiansen, Georg Hu
sted, N

9. Fessel, Ina, N
10. Hansen, Birgit Søderberg, S
11. Hemmingsen, Rie, N
12. Jensen, Pia Helmbo, N
13. Kiertzner, Jens, N
14. Klitsø, Bente, N
15. Kruuse, Carsten, S
16. Nielsen, Else Løvdal, S

2x

la

lb

Klasselærer: Ib Schaufuss
1. Arp, Dorte, N
2. Bringsøe, Anette, N
3. Fabricius, Susanne Bonde, N
4. Hansen, Hanne, N
5. Jacobsen, Klaus Rosen- 

feldt, N
6. Jacobsen, Sven-Erik, N
7. Jørgensen, Niels, N
8. Nielsen, Jan Dam, N
9. Nørgaard, Dennis, N

Klasselærer: Eva Toft
1. Albret, Mette Rask
2. Almind, Berit
3. Andersen, Karen Ingrid
4. Bjerregård, Hans Peter
5. Bouwer, Andy
6. Dahlberg, Thomas
7. Grage, Charlotte 

(udm. jan. 74)
8. Jacobsen, Pia
9. Jacobsen, Vibeke

10. Jakobsen, Lis Hjørdis
11. Jensen, Karin
12. Kaa, Karin Susanne
13. Matz, Søren

Klasselærer: Lis Pibl
1. Beck, Frank
2. Christensen, Torben Len- 

dorph
3. Dyhr-Hansen, Susanne

17. Obermann, Horst, S
18. Petersen, Elsebeth Nord

strøm, S
19. Pfeiffer, Lene Ravn, N
20. Poulsen, Anna Kirstine, N
21. Sanver, Poul, S
22. Simonsen, John, S’
23. Steensen, Steen, N
24. Stenz, Hanne, N
25. Svendsen, Lisette, N

10. Olsen, Annie Irene, N
11. Pedersen, Lars Boye, F
12. Persson, Kim Ture, F
13. Rasmussen, Ivan, N
14. Rasmussen, Morten, F
15. Schade-Poulsen, Marc, N
16. Sønderholm, Martin, F
17. Sørensen, Hans Jørgen, F
18. Villadsen, Lisbeth, F

14. Michaelsen, Kirsten Vibeke
15. Neble, Henrik
16. Nielsen, Helle
17. Nielsen, Henrik Bjørn
18. Olsen, Ivan
19. Petersen, Bo Helge
20. Petersen, Jesper Søltoft
21. Petersen, Nis Peter
22. Rosén, John (udm. okt. 73)
23. Sandberg, Susanne
24. Siiger, Berit
25. Thorup, Søren
26. Watson, Gwen Andrea
27. Wilken, Uffe Gram

4. Estoft, Kim (overført til
3. real nov. 73)

5. Felter, Thomas Gjedboe
6. Friis, Henrik Alrum16



Matematisk 
studenter
eksamen 
1973

Kresten Klit Pia Bahnsen Torben Gamst Jensen Bente Sørensen Henrik Skougaard Jacobsen
Anna Lise Mortensen Bo Frederiksen Dorthe Koman-Petersen Dan Fabricius Jensen Herdis Palsdottir Bodil Madsen Jens Ohlsson 

Eva Lintrup Svend-Erik Therkildsen Lone Andersen Jes Basbøll Lene Overgaard Olsen Frank Andersen



7. Hansen, Hanne Thaulow
8. Hansen, Susanne Tranemose 

(udm. nov. 73)
9. Jacobsen, Gert Grann

10. Jensen, Gitte Susanne (udm. 
sept. 73)

11. Jürgensen, Maya Wulff
12. Kirkestrup, Helle
13. Larsen, Winnie Strandby
14. Lund, Bent Højfeldt
15. Lyngberg-Larsen, Svend 

Jørgen
16. Mogensen, Jette

17. Møller-Sørensen, Inger
18. Nielsen, Mogens Roholm
19. Nielsen, Per
20. Nielsen, Vibeke Hejgaard
21. Olsson, Ole
22. Pedersen, Lisbeth
23. Petersen, Henrik Lund
24. Petersen, Per Brüld Falk 

(overført til 3. real jan. 74)
25. Rude, Vibeke
26. Staugaard, Hanne
27. Sørensen, Jan

Klasselærer: Bent Kistrup-Stefjensen
1. Andersen, Lene Dreiø
2. Buch, Birgitte
3. Christophersen, Anette
4. Egeskov, Ann
5. Hansen, Annette Munch
6. Heick, Pia
7. Hemmingsen, Anne Mette
8. Hvorslev, Helle
9. Johansson, Helmuth 

Christian
10. Justesen, Astrid Eeg
11. Knudsen, Jacob
12. Knudsen, Peter Stenberg
13. Kriegsbaum, Torben
14. Malling, Ida (udm. okt. 73)

15. Millev, Elisabeth 
(udm. jan. 74)

16. Munch, Lene
17. Nielsen, Allan Pram
18. Nielsen, Anette Cilius 

(udm. nov. 73)
19. Nielsen, Hans-Ole Hov

gaard
20. Nissen, Hanne
21. Porse, Inge Karen
22. Rasmussen, Mai-Britt Bøhm
23. Rasmussen, Pernille Franck
24. Svendsen, Mikael Estrup
25. Valsø, Jan Holger

Klasselærer: Lise Høj
1. Agerholm, Kenneth Erik
2. Andreasen, Pia
3. Bergqvist, Bente
4. Bohm, Yvonne
5. Braun, Iben
6. Ebbesen, Grete Ridder
7. Gondolf, Kate
8. Jacobsen, Laila Kirsten
9. Jensen, Lars Stanley

10. Jensen, Lene Efferbach
11. Jensen, Margit Egede

12. Jensen, Peter Langdal
13. Kamp, Michael
14. Lillie, Annette
15. Nandfred, Kim Glies
16. Nielsen, Bjarne
17. Olsen, Poul Steffen Raaholt
18. Persson, Bo
19. Reinert, Bo
20. Thomsen, Janne Thyø
21. Zabel, Tine Birgitte
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Klasselærer: Ulla Boris
1. Andersen, Hans Christian 

(udm. jan. 74)
2. Baden, Eva (udm. febr. 74)
3. Bæk, Kirsten
4. Christiansen, Bitten Lonny
5. Curth, Hanne
6. Damstoft, Linda
7. Eilertsen, Kirsten
8. Hansen, Lise Lotte
9. Johansen, Johnny

10. Jul, Susanne Kathrine
11. Jørgensen, Pia
12. Madsen, Annika
13. Madsen, Ea Wendelboe
14. Nielsen, Jesper Hjulmand

Klasselærer: Stig Bang
1. Andersen, Jørn
2. Christiansen, Bjarne Hagen
3. Estoft, Kim
4. Frøstrup, Kim
5. Hansen, Jens Sigfred
6. Husum, Hans-Erik Sass
7. Jensen, Jan Erik Kølbæk
8. Johansen, Kim (udm. nov.73)
9. Kristensen, Jan Wilkens

10. Larsen, Bjarne Kristian
11. Larsen, Keld Holleufer

15. Pedersen, Jørgen Dahl 
(overført til 3. real jan. 74)

16. Pedersen, Rita Tolvmand
17. Petersen, Lise
18. Petersen, Susanne
19. Poulsen, Karin
20. Rasmussen, Anni
21. Rasmussen, Gitte
22. Rasmussen, Uffe Munk- 

gaard
23. Rothmann, Niels Peter
24. Ryager, Anne Bitsch
25. Sell, Bente
26. Weinell, Vivi

12. Lausen, Svend
13. Olsen, Ole
14. Pedersen, Erland Leth
15. Pedersen, Jørgen Dahl 

(overført fra Iz jan. 74)
16. Petersen, Per Falk

(overført fra Ib jan. 74)
17. Strandhøj-Rasmussen, Klaus
18. Thomsen, Lars
19. Wellendorph, Jørgen Vagn
20. Østerberg, Martin

Klasselærer: Mogens Felskov
1. Andersen, Dan
2. Brandt-Olsen, Steen 

(overført til 9A dec. 73)
3. Guld, Benny
4. Hansen, Bo Anker
5. Jacobsen, Torsten
6. Jensen, Palle Lykke
7. Jensen, Paul-Einar Østerlin
8. Johansen, Atle Evan 

Vendelbo

9. Larsen, Erik Bønning
10. Larsen, Per Juul
11. Lauridsen, Jens-Henrik
12. Lewerissa, Runi Toghøj
13. Lillelund, Gert Boffy
14. Lund, Claus
15. Petersen, Bjarke Frøshaug
16. Poulsen, Steen Søegaard
17. Witt, Henrik
18. Ørsøe, Kenneth19



2 br

lar

ibr

Klasselærer: Sigurd Christensen
1. Berthelsen, Claus Gymoese
2. Byrhard, Finn Torrild
3. Eilertsen, Steen
4. Fechner, Erik
5. Fjellander, Johnny
6. Hansen, Henning
7. Hviid, Lars
8. Hyrpel, René
9. Jacobsen, Michael

10. Larsen, Jan Juul

Klasselærer: Kjeld Jørgensen
1. Andersen, Bo Vogt
2. Andersen, Gordon Alsing
3. Andersson, Henrik
4. Bjerremose, Inge Pernille
5. Christensen, Johnny Mandix
6. Dinter, Leslie
7. Fessel, Niels Christian
8. Hansen, Anne Stevens
9. Hansen, Anton Niels

10. Jacobsen, Lene
11. Jensen, Claus Nørklit
12. Jensen, Mette Løgstrup
13. Jensen, Preben Sloth
14. Kristiansen, Dorthe

Klasselærer: Hans Thomassen
1. Andersen, Harriet Schott
2. Bang, Annette
3. Becker, Annette
4. Christensen, Klaus
5. Christensen, Pia Troels
6. Hansen, Eva Vedel
7. Hansen, Tom Bangslund
8. Hartsteen, Asger
9. Henriksen, Frank

10. Hye-Knudsen, Henriette
11. Jensen, Jens Langdal
12. Johansen, Finn
13. Jørgensen, Jon Bertel

11. Larsen, Kim
12. Mai, Mikael
13. Nielsen, Frank Dam
14. Rindholt, Morten
15. Roskam-Hemmingsen, 

Hans-Henrik
16. Specht, Henrik Ernst
17. Sørensen, Finn Overgaard
18. Therkildsen, Henrik Bjarne
19. Tingleff, Jan

15. Kronback, Mai
16. Kubstrup, Kirsten
17. Marquart, Kim Bille
18. Nielsen, Inger
19. Nielsen, Niels Henrik 

Nygaard
20. Nørby, Merete
21. Pedersen, Kenneth Herold
22. Petersen, Kim
23. Petersen, Steen Erland
24. Rasmussen, Peter Bjørn
25. Steensen, Eva Marianne
26. Sørensen, Mette Viskum
27. Vilhelmsen, Linda

14. Kristensen, Jeanette Linda
15. Larsen, Marianne Kabell
16. Leweson, Tina
17. Meyer, Jonna
18. Mortensen, Berit
19. Mortensen, Bo
20. Mundt, Jesper Martin
21. Petersen, Claus Møller
22. Ravn, Jesper Bohsen
23. Svendsen, Anne-Mette
24. Svensson, Bo Stanley
25. Sørensen, John
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ler Klasselærer: Jan Hemmingsen
1. Agerholm, Suzanne
2. Andersen, Helle Margaret
3. Brandtberg, Hanne
4. Cornwell, Dawn Kirsten 

(udm. nov. 73)
5. Gullestrup, Hanne
6. Hansen, Tina Lyng
7. Jensen, Lars Peter
8. Jonstoft, Kim Normann
9. Koch, Anne Charlotte

10. Koman-Petersen, Ulla
11. Kristensen, Esther Lystlund
12. Mathiasen, Frank Sejer
13. Munk, Peter
14. Nielsen, Anders Hum

9A Klasselærer: A. T ruels Jensen
1. Brandt-Olsen, Steen 

(overf. fra 2ar dec. 73)
2. Eklund, Tom
3. Hansen, Kim
4. Jørgensen, René Vind
5. Kloe, Jan Bræstrup

8u

7A

Klasselærer: Erling Johansen
1. Andersen, Alex
2. Bengtsson, Marianne
3. Bodholdt, Stefan Andreas
4. Ekberg, Henrik
5. Hansen, Margit Frølich
6. Høyer, Carsten
7. Juliussen, Irene
8. Knudsen, Ingelise
9. Larsen, Tina Janne 

Kjergaard

Klasselærer: Per Schäfer
1. Christensen, Claus Bjørn
2. Christensen, Flemming 

Lindgren
3. Dahlberg, Christian
4. Dalberg, Mikael Whittard

15. Nielsen, Dennis
16. Nielsen, Flemming
17. Nielsen, Kim Berg
18. Nielsen, Lars Hejgaard
19. Nielsen, Susanne Bergen- 

dorff (overf. fra 8u okt. 73)
20. Olsen, Mai-Britt
21. Ottesen, Jan Lund
22. Rothe, Pia
23. Saksel, Richard
24. Stevnsborg, Jan
25. Ter-Borch, Gitte Bente
26. Vonsild, Henrik Steen
27. Ødin, Connie Sidsel 

(udm. nov. 73)

6. Kloe, René Bræstrup
7. Leisten, Jan Sjørslev
8. Nielsen, Steen Lunau
9. Rostgaard-Nielsen, Lars-Erik

10. Simonsen, Steen
11. Sørensen, René

10. Larsen, Tom
11. Madsen, Leif
12. Nielsen, Jan Bundgaard
13. Nielsen, Susanne Bergen- 

dorff (overf. til ler okt. 73)
14. Petersen, Irene From
15. Sonne, Bente
16. Ulbæk, Anders

5. Duus, René
6. Feenstra, Erik
7. Forsberg, Henrik
8. Fuglsang, Lars Guld
9. Hansen, Kai Boje21



10. Henriksen, Steen Bjarne
11. Irmov, Henrik
12. Jarlsfelt, Frank
13. Kristensen, Bent Lindberg
14. Kugler, Peter
15. Lauritsen, Ken
16. Lewerissa, Remi Toghøj
17. Nielsen, Anders Højby
18. Olesen, Lars Bom
19. Poulsen, Thomas Gert

20. Rasmussen, Erik
21. Rasmussen, Michael Bo
22. Roskam-Hemmingsen, Lars
23. Schultz, Simon Bondo
24. Sponholtz, Carl Altofte
25. Torp, Morten
26. Torp, René
27. Vinjebo, Jan
28. Aalstrup, Steen

Klasselærer: Jørgen Jensen
1. Andersen, Flemming
2. Bruun, Troels Gram
3. Framholt, Bent Kim
4. Hansen, Morten
5. Hye-Knudsen, Thomas
6. Ivarsson, Søren
7. Jacobsen, Jackie Bjarne
8. Jacobsen, Klaus Nyholm
9. Jensen, Henrik Skotte

10. Jensen, Palle Steen
11. Jensen, Per
12. Jørgensen, Johnny Ole
13. Kalving, Michael Holger
14. Kragh-Jakobsen, Per
15. Madsen, Jørgen Benny

16. Mannov, Johannes
17. Monnerup, Svend Åge
18. Nielsen, Carsten Aagaard
19. Nielsen, Dan Faxø
20. Olsen, Hans-Henrik 

Raaholt
21. Olsen, Jean Jacob
22. Pedersen, Hans Henrik
23. Risell, Thomas
24. Schultz, Claus Henrik 

(udm. febr. 74)
25. Schultz, Henrik Lassen
26. Sørensen, John Zebitz
27. Winther, Jens
28. Worning, Lars

6A Klasselærer: Frank Olsson
1. Andersson, Allan
2. Bendixen, Henrik
3. Bendixen, Kim
4. Buch, Henrik
5. Carlsen, Frank Jørgen
6. Christensen, Bo
7. Danielsen, Peter Kim
8. Engdahl, Tom
9. Frederiksen, Paul

10. Hansen, Ole Lüchau
11. Hem, Martin Kildegaard
12. Jacobsen, Henrik
13. Jensen, Jeff Wentzel

14. Jensen, Lars Kølbæk
15. Larsen, Janech Jarl
16. Larsen, Michael Bønning
17. Mogensen, Robert
18. Ottosen, Jim Leif Ildskov 

(udm. jan. 74)
19. Pedersen, Carsten Kaae
20. Pedersen, Lars Henrik
21. Poulsen, Johnny
22. Runeby, Flemming
23. Solnes, Jon Oskar
24. Steffensen, Bo
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6B Klasselærer: Anne-Birgitte Fabricius
1. Andersen, Jan Stampe
2. Andersen, Jan Steen
3. Bergsbo, Henrik
4. Christensen, Dan 

Svendsgård
5. Christensen, Per Lundgaard
6. Darving, Kim
7. Haff, Jakob
8. Henriksen, Peter Christian
9. Holm, Jesper Bay

10. Holmstrøm, Kåre
11. Jensen, Anders Løgstrup
12. Jensen, Morten Fürst
13. Kretzschmer, Flemming
14. Nielsen, Gert Friis

15. Nielsen, Jens Korfix
16. Olsen, Tommy
17. Pedersen, Flemming Steen
18. Pedersen, Lars Holbech
19. Petersen, Michael Bo

Stoltenberg
20. Pless, Joel
21. Plungjan, Michel Hamre
22. Skjoldby, Peter Nicolai
23. Starholm, Henrik
24. Stormly, Uffe Frank
25. Sørensen, Ken (udm. okt. 73)
26. Tregart, Max Gutfeldt
27. Wilken, Ulrik Gram
28. Ørsøe, Johannes

5 U Klasselærer: Bjarne Hjaltason
1. Ahlbo, Erik
2. Andersen, Pia Steenberg
3. Andersen, Steen
4. Andersen, Susanne Alsing
5. Bjerregaard, Agnes
6. Christensen, Dorthe Borum
7. Fomsgaard, Jan
8. Hansen, Berit Buchardt
9. Jensen, Stig

10. Jørgensen, Kim Frank
11. Larsen, Beetje
12. Larsen, Claus
13. Mattissen, Tonny
14. Nielsen, Jens Henrik
15. Nielsen, John Dennis

5 V Klasselærer: Inge Andersen
1. Andersen, Manuel Sjødahl
2. Andersen, Mikael
3. Astrup, Majken
4. Christensen, Michael 

Hammer
5. Gehrs, Michael Verner
6. Hansen, Lars-Ole
7. Hansen, Stine Bøgebjerg

Aagaard (udm. marts 74) 
16. Nielsen, Lars Ole Aagaard 
17. Nielsen, Lasse 
18. Pedersen, Lars William 
19. Petersen, Helle Erland 
20. Petersen, Kim Åge 
21. Petersen, Kim Bergquist 
22. Petersen, Lars-Henrik

Keller
23. Petersen, Michael
24. Schneider, Charlotte Linda 
25. Stäcker, Nanna
26. Sønderholm, Inger
27. Sorensen, Henning Bo
28. Tuxøe, Jan Erik

8. Hartsteen, Nils
9. Heitmann, Berit Lilienthal 

10. Henriksen, Henrik Kruse 
11. Hjorth, Per
12. Jensen, Anette
13. Jorgensen, Heidi Torner 

Plank
14. Jørgensen, Jimmy23



15. Jørgensen, Trine Elisabeth 
Ørting

16. Melgaard, Katja
17. Mortensen, Jacques 

Duelund
18. Nielsen, Jan Christian
19. Nielsen, Kasper Højby
20. Nørby, Vibeke

5 X Klasselærer: Kaj Rømer
1. Arnfast, Juni
2. Blankschøn, Connie
3. Christensen, Jørgen Struve
4. Christensen, Søren
5. Christensen, Vibeke
6. Frederiksen, Jørgen 

Ellegaard
7. Friis, Charlotte
8. Halken, Mogens
9. Hansen, Morten

10. Houby, Maybritt
11. Jakobsen, Mette
12. Knudsen, Kim Peter 

Norman
13. Koch, Eva Henriette
14. Lind-Jensen, Henrik

21. Olsen, Anni
22. Olsen, Martin Siegfried
23. Ovesen, Merete Lisbeth 

(udm. jan. 74)
24. Petersen, Elsebeth Søltoft
25. Samuelsen, Frank
26. Sørensen, Poul Asbjørn
27. Villa, Marco Palludan

15. Lyngberg-Larsen, Lars 
Henrik

16. Michelsen, Kenneth
17. Nielsen, Anders Hejgaard
18. Nielsen, Jens Michael
19. Otto, Niels Erik Boris
20. Rasmussen, Johnnie Wendt
21. Schmidt, Claus Henrik 

Pitzner
22. Sinding, Karen
23. Starholm, Winnie
24. Stevnsborg, Eva
25. Stolle, Thomas John
26. Sørensen, Jørgen Anker
27. Sørensen, Lone

5y Klasselærer: May Wainø Andersen
1. Andersen, Martin Saabye 

(udm. okt. 73)
2. Bøjstrup, Per Rønager
3. Christensen, Gert Mandix
4. Christensen, Jan Dalgaard
5. Fogh, Mette
6. Hansen, Lars Huniche
7. Hansen, Michael
8. Hansen, Søren Nørgaard
9. Hiibbe, Camilla Marie

10. Jensen, Marianne Volhøj
11. Johansen, Linda
12. Kristoffersen, Tina
13. Lundberg, Jeannette

15. Mønsted, Ellen
16. Nandfred, Bo Glies
17. Nielsen, Henrik Karlsson
18. Nielsen, Johnny Michael
19. Pedersen, Kim Ravn
20. Petersen, Frank Søholdt
21. Petersen, Kåre Isholm
22. Rasmussen, Casper

Munkgaard
23. Rasmussen, John
24. Stormly, Dennis Brian
25. Sørensen, Dorte
26. Weigner, Boline Nydag
27. Aagaard, Vicki Helle

14. Monnerup, Inger
24



4u

4v

Klasselærer: Mogens Felskov
1. Aller, Jan
2. Bjarlert, Lise Lotte
3. Brogård, Kirsten Margrethe
4. Carlsen, Lotte
5. Dirckinck-Holmfeld, Mads
9. Hansen, Mette Kirschner
7. Hansen, Bjørn Otto
8. Hansen, Henrik Palle
9. Hansen, Mette Kirschner

10. Hansen, Peter H. Domtorp
11. Jakobsen, Kim
12. Jensen, Christian John Kaj
13. Jensen, Erik
14. Jensen, Marianne Connie

Klasselærer: Henry Christensen
1. Andersen, Annemarie
2. Andersen, Dorte
3. Andersen, Gitte
4. Andersen, Henrik Palsmar
5. Dragsted, Thomas Christian
6. Fuglsang, Esben Guld
7. Greisen, Henrik Gerner
8. Groth, Thomas
9. Hansen, Marianne Qvist

10. Holm, Elisabeth Hansen
11. Holm-Hansen, Henrik
12. Jensen, Lone Pia
13. Johansen, Jonny
14. Jürgensen, Mette
15. Knudsen, Karsten

Klasselærer: Erling Johansen
1. Albeck, Marianne
2. Ekman, Bo
3. Engell-Hansen, Niels
4. Galler, Jesper Jimmy
5. Hansen, John
6. Hapiach, Susanne 

(udm. sept. 73)
7. Haugaard, Per Christian

15. Jørgensen, Anette
16. Jørgensen, Mogens Christian
17. Kirst, Anne-Katrine
18. Larsen, Karsten Kabell
19. Lintrup, Helle Kirstine
20. Nielsen, Jens Peter
21. Nielsen, Thomas Peter
22. Olsen, Jens Peter Due
23. Olsen, Lise Plougmann
24. Piesner, Peter Igor
25. Rasmussen, Lisbet
26. de Renouard, Michael
27. Simonsen, Hans-Henrik
28. Thorsen, Kim Tvergaard

16. Landberg, Lars
17. Malmsjø, Anne 

(udm. okt. 73)
18. Malmstrøm, Mia Böök
19. Mejising, Martin
20. Mortensen, Kjeld
21. Nielsen, Jan Kurt
22. Nielsen, Linda
23. Nielsen, Stig
24. Nielsen, Søren Hejgaard
25. Palmquist, Nils
26. Varming, Jakob
27. Vestbjerg, Susanne Sejr
28. Zeller, Andreas
29. Øst, Niels Tybjerg

8. Heeris, Henrik Bo
9. Jensen, Jesper Bo

10. Jensen, Lisbeth Vestergaard
11. Jensen, Nanna Lüders
12. Jensen, Peter Møller 

(overf. fra 3y nov. 73)
13. Justesen, Sussie Belinda 

(udm. sept. 73)
14. Kristiansen, Mari Helene25



15. Larsen, Jan
16. Larsen, Jan Harritshøj
17. Larsen, Karsten
18. Larsen, Kenneth Pagh
19. Lauritsen, Bettina
20. Lefeldt, Henrik Arenholdt
21. Madsen, Lone Ryskov
22. Meyer, René Kent

Klasselærer: Per Schäfer
1. Adrian, Inge Signe
2. Andersen, Charlotte 

Othmar
3. Andersen, Jimmi Peter
4. Andersen, Morten Bo
5. Brandt, Brian
6. Christensen, Michael
7. Elleboe, Henrik
8. Gledorf, Rene
9. Hansen, Charlotte

10. Holm, Per Nørby
11. Holm, Thomas
12. Johansen, Knud Henrik
13. Kjærgaard, Dennis
14. Koch, Lise Marianne

23. Nørrevig, Mikal Skat
24. Petersen, Anna Pia
25. Petersen, Gert
26. Petersen, Lars Martin Hoick
27. Rasmussen, Benni Schultz
28. Sand, Maj-Brit Christensen
29. Svensson, Karina Stanley
30. Thilgreen, Diana Vicki

15. Larsen, Kathleen Berit
16. Larsen, Michael
17. Nielsen, Birgitte Skrostrup
18. Nielsen, Helle Osther
19. Nordlund, Vibeke
20. Olsen, Lars Esholdt
21. Pedersen, Charlotte
22. Petersen, Kenn
23. Richter-Olesen, Anne
24. Rothe, Claus Jesper
25. Skaanderup, Henrik
26. Søby, Kent Mogens
27. Terkelsen, Dan
28. Vorborg, Martin

3u Klasselærer: Jørgen Jensen
1. Achille, Marcel
2. Andersen, Karin Elisabeth
3. Andersson, Leif
4. Bjerregaard, Birgitte
5. Bjørstorp, Tim
6. Christensen, Erik Struve
7. Hansen, Lisbet
8. Holmstrøm, Hans Jørgen
9. Håkonsson, Kurt Hedelund

10. Jensen, Peter Løgstrup
11. Johansen, Morten Palsbro
12. Jørgensen, Kim Kjær
13. Jørgensen, Michael Makne
14. Kristensen, Tommy Jens

15. Larsen, Linda Birgitte
16. Larsen, Kjeld
17. Leth, Kjeld Bjerre
18. Lyderik, May Damstedt
19. Marek, Pia
20. Melchior, Tina
21. Müller, Anders Peter
22. Nilsth, Annie Irene
23. Obling, Søren
24. Paludan, Anders
25. Pedersen, Yvonne
26. Petersen, Claus Erland
27. Spatzek, Lars Ljungmann
28. Zierau, Mette
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Klasselærer: Anne-Birgitte Fabricius
1. Adrian, Gry Louise
2. Andersen, Frank Meyer
3. Andersen, Mark Esben
4. Bavnhøj, Jon
5. Hansen, Boris Preben
6. Hansen, Lars Stevens
7. Haun, Ann
8. Hye-Knudsen, Holger
9. Jensen, Kristian Lind

10. Jensen, Pia
11. Johansen, Pia
12. Jørgensen, Anders
13. Jørgensen, Hans Peter
14. Jørgensen, Tim Ørting

15. Kalving, Ivan Helge
16. Larsen, Susanne Kjergård
17. Luckow, Nina Harriet
18. Nielsen, Dennis Bjerring
19. Nielsen, Jan Allan
20. Nielsen, René
21. Nielsen, Susanne
22. Olsen, Lars Halgreen
23. Pedersen, Ellen Fribert
24. Petersen, Kim
25. Smith, Pernille
26. Storm-Olsen, Anne Merete
27. Sørensen, Jan
28. Tuxøe, Jon Ivar

3 X Klasselærer: Freddy Gleisner
1. Almar, Lars Paasch
2. Andersen, Henrik Skov- 

gaard
3. Anhøj, Peter
4. Arnholtz, Jeff Danny
5. Bjørnsson, Michael
6. Blankschön, Annette
7. Christiansen, Lisbeth Steril
8. Christiansen, Nina
9. Christoffersen, Peter

10. Dahl, Jan
11. Falk, Martin
12. Hansen, Finn Knygberg
13. Hansen, May
14. Hoffmann, Jan Terry

3 y Klasselærer: Birthe Overgaard
1. Andersen, Jens Christian
2. Christensen, Lennart
3. Christiansen, Helle
4. Clemmensen, Helle
5. Corneliussen, Martin
6. Dybbro, Lau
7. Ellehøj, Karen Margrethe
8. Frederiksen, Benny
9. de Fries, Vivi Neve

15. Jensen, Per Geert
16. Krøyer, Katja
17. Löwe, Stephan Green
18. Meleschko, Henrik
19. Norbye, Cæcilie
20. Nygaard, Peter Flemming
21. Olesen, Johnny
22. Olsen, Marianne Kamp

mann
23. Pedersen, Helle Charlotte
24. Schwenker, Bjørn Bennedict
25. Sinding, Anna
26. Skovbon, Inge
27. Valgren, Torben Arnt
28. Weidich, Hans Jørgen

10. Friis, Charlotte
11. Garff, Benedikte
12. Hansen, Lotte Kirschner
13. Hansen, Nana Aarup
14. Jacobsen, Jesper Nyholm
15. Jensen, Peter Møller 

(overført til 4x i nov. 73)
16. Juul, Christian Bargholz
17. Lapiki, Peter Nicolai27



18. Larsen, Dorte Klein
19. Larsen, Ivan Kejs
20. Lund, Kim (udm. jan. 74)
21. Marchmann, Per
22. Mikkelsen, Lars Dittmann
23. Munck, Lene
24. Nielsen, Michael

25. Nilsen, Johnny Trygve
26. Olsen, Henrik Nordberg
27. Ravn, Anette Bohsen
28. Szankowski, Stefan
29. Thomsen, Tina
30. Vilhelmsen, Poul Kai

1 U Klasselærer: Vibeke Tranemose Hansen
1. Andersen, Eva Minna
2. Andersen, Steen Kofoed
3. Ankjær, Lene
4. Bernbom, Henrik
5. Danielsen, Jes
6. Frank, Annette Sonja
7. Hansen, Allan Bo
8. Hansen, Henriette Thorberg
9. Hansen, Jesper Varnich

10. Hansen, Jette Marlene
11. Hansen, Linda
12. Hansen, Marianne
13. Hein, Jan
14. Hørup, Kim Martin
15. Jakobsen, Pernille
16. Jensen, Diana Hald
17. Jørgensen, Jan Kofoed

18. Kjeldal, Lasse
19. Kristensen, Lene Bækgaard
20. Larsen, Hans Bo
21. Nielsen, Kenneth Vandal 

(udm. febr. 74)
22. Nielsen, Susanne
23. Petersen, Jesper Funch 

(udm. febr. 74)
24. Rasmussen, Johnny Elle- 

gaard (udm. sept. 73)
25. Rasmussen, Linda
26. Skriver, Michel Lionett
27. Spiro, Mette
28. Springborg, Poul
29. Sundin, Alex Erik
30. Sørensen, Iben Betina

Klasselærer: Jatta Erichsen
1. Blidorf, Lars (udm. dec. 73)
2. Boel, Lennart
3. Børgesen, Pia
4. Christensen, Johnny
5. Drewes, Marianne
6. Frederiksen, Bettina
7. Gaarskjær, Niels Kristian
8. Hansen, Dorte Michella
9. Hansen, Poul Erik

10. Hasselbo, Finn
11. Henriksen, Charlotte
12. Jensen, Bente Møller
13. Jensen, Helle Malene
14. Jørgensen, Karina
15. Jørgensen, Paw Lysgård
16. Kjartansdottir, Gudny

17. Koefoed, Søren
18. Frederiksen, Anita
19. Kristensen, Johnny
20. Larsen, Pia (udm. okt. 73)
21. Marcussen, Henrik
22. Nielsen, Johnny Harding
23. Olsen, Jane
24. Petersen, Lars Rejpdeer
25. Petersen, Steen
26. Reiss, Joan Sondergaard
27. Thomsen, Charlotte
28. Thorisdottir, Linda

(udm. dec. 73)
29. Vensild, Frank
30. Wedell, Michael
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Realeksamen 
1973

Nils Thygesen Henrik Neble Mikael Thiemann Dan Andersen Niels Peter Rothmann Jan Mørch Thomsen Jeff Emme 
Jesper Hjulmand Nielsen Steffen Gerdes Hans Peter Bjerregaard Jørgen Bo Erichsen Bo Helge Petersen Uffe Wilken Bo Klein Larsen 

Jan Møller Laursen John Rosén Tonni Schumann Vibeke Jacobsen Jesper Søl toft Petersen Søren Sørensen Per Dirksen



Lærerne
Andersen, 
Finn Hørsted

stud, mag.: Sang i Ib og i hovedskolen.

Andersen, Inge R. overlærer: Naturlære i ler; regning og håndarbejde i hovedskolen.

Andersen, 
May Wainø

kommunelærer: Dansk i lar; engelsk og håndarbejde i hovedskolen.

Andersen, Torben lektor: Biologi i 3aN, 3xN, 2xN; geografi i 3xN, 2aS, 2xF, 2xN.

Andersson, Jørgen adjunkt: Engelsk i 2aS, la, lx; legemsøvelser i 3x, 2x, la, 2ar og i 
hovedskolen.

Andreasen, Poul adjunkt: Engelsk i lz, 3ar, lar, ler; historie i Ib, ly, Iz; engelsk 
i hovedskolen.

Bang, Stig lektor: Biologi i 3xF, 3ar, 2ar, lar; geografi i la, Ib, 3ar, 2ar, 2br, 
lar, Ibr, ler.

Bannerfelt, Leo årsvikar, formningslærer: Formning i hovedskolen.

Beneke, Jens adjunkt: Samfundsfag i 2aS; legemsøvelser i 2a, Ib, 3ar, ler og i 
hovedskolen.

Berg, Arne adjunkt: Tysk i 2br, lar; sang i 3x, la, lz; kristendomskundskab, 
sang og tysk i hovedskolen.

Boris, Ulla adjunkt: Dansk i 3aN, la, lx, lz, 2br; tysk i 3ar.

Brøndum, Tove lektor: Dansk i 3x, 2a; historie i 3a, 3x, 2a, 2x; oldtidskundskab 
i 2x.

Christensen, Helga lektor: Sang i 2x og i hovedskolen.

Christensen, Henry overlærer: Dansk og kristendomskundskab i hovedskolen.

Christensen, Sigurd overlærer: Engelsk i 2br; engelsk og dansk i hovedskolen.

Christiansen Janne stud, scient.: Legemsøvelser i 3g, 2g, Ig, lar samt i hovedskolen.



Erichsen, Jutta kommunelærer: Dansk, geografi, kristendomskundskab og legems
øvelser i hovedskolen.

Ettrup, Benthe statspr. musikpædagog: Sang i Ib, labr samt i hovedskolen.

Fabricius, 
Anne-Birgitte

årsvikar: Dansk og kristendomskundskab i hovedskolen.

Felskov, Mogens kommunelærer: Regning og matematik i 2 ar; biologi i 2br; reg
ning, biologi, fysik og metalsløjd i hovedskolen.

Fledelius, Povl lektor: Tysk i 2a, la og Iz; sang i 3aN.

Gleisner, Freddy kommunelærer: Legemsøvelser i 2br; dansk, historie, kristendoms
kundskab og legemsøvelser i hovedskolen.

Hansen,
Vibeke Tranemose

overlærer: Dansk, håndarbejde, kristendomskundskab og sang i 
hovedskolen.

Hemmingsen, ]an årsvikar: Tysk i ler; kristendomskundskab i 2br, lar, Ibr, ler; 
tysk, engelsk, dansk, biologi, geografi og kristendomskundskab i 
hovedskolen.

Henriksen, Inga viceskoleinspektør: Engelsk, regning, geografi, biologi, historie og 
kristendomskundskab i hovedskolen.

Hjaltason, Bjarne kommunelærer: Dansk i 3ar, 2ar, ler; historie i 2br, lar, ler; kri
stendomskundskab i 2ar; dansk og historie i hovedskolen.

Høj, Lise adjunkt: Matematik i 3xF, 3xN, ly, Iz.

Jensen, Axel Truels overlærer: Tysk i 2ar, Ibr; dansk og historie i hovedskolen.

Jensen, Jørgen kommunelærer: Dansk, regning og geografi i hovedskolen.

Johansen, Erling kommunelærer: Dansk, engelsk, tysk, geografi, biologi, historie og 
kristendomskundskab i hovedskolen.

Johansen, 
Per Enevold

adjunkt: Sang i la samt i hovedskolen.

Johnsen, Thøger årsvikar, stud, mag.: Dansk i hovedskolen.



Jørgensen, Helmer lektor: Historie i la, Ix.

Jørgensen, Kjeld viceskoleinspektør: Regning og matematik i lar, fysik i lar; reg
ning og matematik og sløjd i hovedskolen.

Jørgensen, Torben stud, mag.: Sang i Ix, Iz, 3ar, 2ar, 2br og i hovedskolen.

Kistrup-StefJensen, 
Bent

adjunkt: Fysik i Ix, 3ar, 2ar, 2br, Ibr; kemi i lx, ly, Iz; regning 
og matematik i 3ar.

Larsen, Else-lnge lektor: Tysk i 3aN, Ib; fransk i 2x, ly.

Lindholm, Steen organist: Sang i Ibr og i hovedskolen.

Lucas, Ib adjunkt: Dansk i ly og Ib; dramatik i hovedskolen.

Meisner, Povl mag. art.: Religion i 3aN, 3x, 2a, 2x.

Munk, Ebbe stud, mag.: Sang i 3ar, 2br, labr og i hovedskolen.

Møller, Bente lektor: Fransk i 2a, la, 3ar; sang i 3aN og i hovedskolen.

Møller, Niels sanginspektør: Sang i 2a, lx samt i hovedskolen.

Nielsen,
Birthe Højby

statspr. musikpædagog: Sang i ler samt i hovedskolen.

Nielsen, Poul rektor: Fransk i lx; legemsøvelser, geografi, historie, formning og 
kristendomskundskab i hovedskolen.

Olsson, Frank kommunelærer: Historie i 3ar, 2ar; orientering, dansk og historie 
i hovedskolen.

Overgaard, Birthe kommunelærer: Biologi i Ibr, ler; dansk, biologi, geografi og kri
stendomskundskab i hovedskolen.

Pedersen, Birte lektor: Fysik i 3xF, 3xN, 2xF, 2xN, ly, Iz; kemi i 2x.

Pedersen, Erling organist: Sang i hovedskolen, ler, 2br.

Petersen, 
Anne Skat

årsvikar, husholdningslærer: Husgerning i hovedskolen.



Pihl, Lis adjunkt: Engelsk i 3aN, 2aS, Ib, ly, 2ar.

Pind, Frank stud, scient.: Legemsøvelser i 3aN, Ix, Iz, lar og i hovedskolen.

Pienge, Marianne årsvikar, faglærer: Maskinskrivning i 8u, 9A.

Rømer, Kaj overlærer: Regning og matematik i 2br, Ibr, ler; legemsøvelser i 
Ibr; regning og matematik, kristendomskundskab og legemsøvelser 
i hovedskolen.

Schaufuss, Ib lektor: Matematik i 2a, 2xF, 2xN, la, lb, Ix.

Schäfer, Per årsvikar: Regning, geografi og biologi i hovedskolen.

Sleiborg, Henrik stud, mag.: Sang i ly, ler og i hovedskolen.

Thomassen, Hans overlærer: Tysk i Ibr; engelsk i Ibr; historie i Ibr; dansk og en
gelsk i hovedskolen.

Thomsen,
Jørgen Wrang

lektor: Dansk i 2x; fransk i 3aN, 3x, Ib, Iz; oltidskundskab i ly.

T oft, Eva adjunkt: Latin i 2a, la, Ib, 2ar, 2br; oldtidskundskab i 2a, la, Ib, 
Ix, Iz.

Afsked Ved sidste skoleårs afslutning forlod overlærer Henry Christensen 
officielt Sankt Annæ Gymnasium efter udøvelsen af nær ved 50 
års lærergerning.
Elever, forældre og kolleger takkede ham af hjertet for en helt 
usædvanlig pædagogisk og medmenneskelig indsats af uendelig 
stor betydning for alle, som har haft den glæde at få Henry Chri
stensen som lærer og ven. Sangskolens arbejde og daglige klima 
har fra sin begyndelse været lykkeligt præget af denne altid vel
oplagte, velforberedte og velmenende lærer og kollega. Betryggen
de for skolen var det, at Henry Christensen med lyst og energi 
gik forrest i arbejdet for at sikre, at alt det gode fra Hindegade 
kom med ud til Sjælør Boulevard.
Vi ønsker Henry Christensen alt muligt godt i sit otium, som han 
har valgt blandt andet at tilbringe som ungdommelig lærer på
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Tiltrædelser Ved skoleårets begyndelse eller senere tiltrådte følgende lærere: 
Overlærer Inge Andersen, kommunelærer May Wainø Andersen, 
kommunelærer René Andersen, adjunkt Poul Andreasen, adjunkt 
Jens Bencke, adjunkt Ulla Boris, kommunelærer Jutta Erichsen, 
overlærer Vibeke Tranemose Hansen, viceskoleinspektør Inga Hen
riksen, adjunkt Ib Lucas, kommunelærer Birthe Overgaard, hus
holdningslærer Anne Skat Petersen, maskinskrivningslærer Ma
rianne Pienge, kommunelærer Thorkild Ruby.
Vi byder disse nye kolleger hjertelig velkommen til Sankt Annæ 
Gymnasium, idet vi håber, at de vil befinde sig vel hos os. Vi 
glæder os til et godt samarbejde, som allerede på mange områder 
er i fuld gang.

Vikarer I skoleårets løb har forskellige vikarer undervist under læreres 
sygdom eller orlov: Hanne Andersen, Henriette Christoffersen, 
Merete Emcken, Erik Sander Kristiansen, Søren Larsen, Svend 
Erik Marcussen, Ineke Rasmussen, Kaj Sørensen, Birgit Saabye.

Udnævnelse Den 1. marts 1974 udnævntes kommunelærer Inga Henriksen, som 
var ansat på Kirsebærhavens Skole, til viceskoleinspektør på Sankt 
Annæ Gymnasium. Vi ønsker Inga Henriksen hjertelig velkommen. 
Allerede efter få måneders forløb er vi sikre på, at vi har fået en 
hyggelig, arbejdsom og effektiv kollega, som med stor iver er gået 
i gang med sit ansvarsfulde arbejde.

Øvrige 
personalia

I løbet af skoleåret har et stort antal af skolens folkeskolelærere 
deltaget i forskellige faglige efter- og videreuddannelseskurser på 
Danmarks Lærerhøjskole og Sløjdlærerskolen. Mange gymnasie
lærere har ledet eller fulgt kurser arrangeret af undervisningsmini
steriet, faglige foreninger eller Pædagogisk Forening.
Skolens faste vikarkorps suppleret med enkelte udefra kommende 
studerende og de til skolen knyttede lærerkandidater har således 
læst timer for: Mogens Felskov, Kjeld Jørgensen, Povl Fledelius, 
Lis Pihl, Ib Lucas, Jens Bencke, Stig Bang, Bjarne Hjaltason, Lise 
Høj, Steen Lindholm, Ib Schaufues, Per Enevold, Hans Tho
massen, Bent Kistrup-Steffensen, Ulla Boris og Jørgen Andersson. 
Anne Kristine Poulsen 2aN deltog i august-september 1973 i 
Foreningen Nordens skandinaviske skolemøde. Desværre måtte 
skolen sende afbud til et lignende møde i foråret 1974, da Forenin
gen Norden kom alt for sent med sin indbydelse.
Forskellige elevrådsrepræsentanter har deltaget i elevmøder og 
kongresser i København og provinsen.
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Farvel - og goddag!

Et lederskifte Den 1. februar forlod skoledirektør Kr. Thomsen Jensen Køben
havns kommunale skolevæsen.
En skoledirektørs arbejdsindsats fordeles ligeligt på alle de skoler, 
som findes i det skolevæsen, han har ansvar for, og vi stiller os da 
også blot op i den lange kø af taknemmelige skoler, med alt hvad 
de rummer, for at sige en hjertelig tak for en inspirerende, dygtig 
og hjertevarm indsats, som vil præge skolelivet i København i 
fremtiden.
Som mange andre af Kr. Thomsen Jensens medarbejdere vil vi 
med glæde tænke tilbage på et godt, resultatrigt samarbejde, som 
har sat sit spor i vor hverdag. Vi ønsker ham og hans venlige Ag
nete et langt og velfortjent otium.
Den nye skoledirektør Hans Jensen har af lærere og ledere fra 
samtlige skoler fået bevis på, at man glæder sig til det kommende 
samarbejde, og også fra Sangskolen skal der lyde et hjerteligt vel
kommen til den store og betydningsfulde opgave at lede landets 
største skolevæsen.

Poul Nielsen



Københavns Drengekor

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Korets 
bestyrelse

De forenede Kirkeskolers kuratel: Domprovst Poul Verner Han
sen, Københavns Domkirke (formand), borgmester Børge Schmidt 
og rådmand Elna Jørgensen. Forretningsfører: Fhv. kontorchef 
Edmund Bentved.

Administration Sanglig leder: Sanginspektør, mag. art. Niels Møller
Kapelmester: Dr. phil. Mogens W öldike
Forretningsfører: Overlærer Kaj Rømer
Nodearkivar: Lektor, mag. art. Helga Christensen 
Tilsynsførende: Kommunelærer Bjarne Hjaltason 
Sekretær: Fru Harriet Jørgensen

» » Birgitte Munk
» » Marianne Pienge

Københavns Drengekor blev stiftet i 1924 på initiativ af Wilhelm 
Hansen, Musik-forlag, og med Mogens Wöldike som leder.
Korets formål er i første række at opføre gammel og nyere musik, 
som er skrevet for drenge- og mandsstemmer. Man dyrker dog 
alle genrer inden for korlitteraturen.
Koret synger ved koncerter i Københavns Domkirke fredage i 
vinterhalvåret. Desuden afholdes en årlig oratoriekoncert med 
orkester. En del af disse koncerter transmitteres af Danmarks Ra
dio. Endvidere medvirker drengene ved domkirkens højmesse- og 
festgudstjenester i vinterhalvåret samt ved den af radioen ud
sendte morgenandagt om mandagen.
Foruden disse faste aktiviteter foretager koret koncertrejser i både 
ind- og udland.
Nærmere oplysninger om korets historie og hidtidige virksomhed 
findes i Sankt Annæ Gymnasiums og Københavns Drengekors 
årsskrift 1968-69.

Korets 
økonomiske 
baggrund

Det siger sig selv, at en sådan virksomhed ikke lader sig gennem
føre uden store offentlige tilskud. Størstedelen af De forenede 
Kirkeskolers formue anvendes til koret og den ekstra sangunder
visning, hvorfor De forenede Kirkeskolers kuratel fungerer som 
korets bestyrelse.
Endvidere modtages tilskud fra Statens kulturelle Fond, Køben
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Ved særlige lejligheder har Carlsbergs Mindelegat for brygger J. 
C. Jacobsen ydet koret støtte. Det falder her naturligt at bringe 
de ovennævnte givere vor hjerteligste tak for de betroede midler.

Drengenes 
musikalske 
uddannelse

Efter indstilling fra Københavns kommunes skoler hører vor 
stemmespecialist, lektor, fru Helga Christensen, hvert år på flere 
hundrede drenge, hvoraf 72 får tilbud om optagelse i vore fire 3. 
klasser. Drengene skal synge en sang, synge forespillede tonekom
binationer efter og klappe nogle rytmer. Vor taknemmelighed er 
stor over for de mange skoleinspektører, sanglærere og klasselære
re, som gennem årene har sendt og stadig sender os deres bedste 
børn udfra den indstilling, at det er en chance for disse børn at 
komme på en skole, hvor de kan få lejlighed til at bruge deres 
særlige evner.
I 3. og 4. klasse har børnene 3-4 ugentlige timer i stemmedannelse 
og 3 ugentlige timer i hørelære. Her lægges grunden til deres ar
bejde som korsangere.
I 5. klasse begynder de at kunne bruge deres færdigheder. 5. klas
serne synger på skift ved højmessegudstjenesterne i Domkirken, 
hvorigennem de indføres i en del af det faste repertoire. I sam
arbejde med større drenge, der deltager frivilligt i gudstjeneste
sangen, bringes drengene ubevidst ind i traditionen. Denne tradi
tion er en af hemmelighederne ved, at koret kan holde sit niveau. 
Takket være den formidles klang og stilsans fra hold til hold un
der forudsætning af, at det stadig vil være muligt at finde lærere 
og instruktører, som formår at holde traditionerne i live. De egent
lige korklasser er 6. og 7. klasse. Desuden synger enkelte drenge fra 
1. real, hvis stemmer ikke er gået i overgang endnu.
Ved den store årlige oratoriekoncert og ved visse store kirke- 
musikaftener medvirker hele det store kor med over 100 drenge
stemmer og ca. 70 mandsstemmer.
Ellers kræver de mange koncertopgaver, at drengene deles i mindre 
hold, bl.a. for at belastningen for den enkelte dreng ikke skal bli
ve altfor stor. For at koret skal bevare sin kvalitet, kræves der 
nemlig et stort ekstraarbejde af drengene uden for skoletiden, da 
de voksne i mandskoret og orkestermusikerne på grund af deres 
erhverv ikke kan komme til prøver i skoletiden.
Som det fremgår af det foregående, stilles der store, professionelle 
krav til drengene, ikke alene sangligt, men også i henseende til 
koncentration og en rolig fremtræden. På den anden side vil den 
omstændighed, at de fra små har lært at gøre et målbevidst kollek
tivt arbejde, gavne dem, når de bliver voksne, for slet ikke at tale 
om den musikalske indsigt, de ubevidst tilegner sig i en alder, hvor 
de er åbne for indtryk.



I forbindelse med drengekoret bør det nævnes, at selvom dirigen
ten har ansvaret for de endelige resultater, ligger der bag alle 
koncerterne et stort forarbejde, hvori korklassernes sanglærerteam 
har sin store og helt uundværlige andel.

Solist- 
undervisning

Skolen har mulighed for ekstrauddannelse af de mest stemmebega- 
vede i korklasserne. Denne sangundervisning (kaldet solistunder
visningen) finder sted i direkte tilknytning til skoletiden, og den 
er meget vigtig for koret, idet solistdrengene i høj grad er med til 
at præge korets samlede klang, ligesom nogle af dem får tildelt 
virkelige soloopgaver.
Koret har endvidere ydet sangundervisning til en del af de ud
gåede elever, der synger i mandskoret.

Legat Københavns Drengekors private hjælpefond er oprettet i 1945 
af musikforlægger Asger Wilhelm Hansen, som stillede et beløb 
til rådighed til at begynde med. Siden da er denne sum vokset 
jævnt år for år, dels gennem gaver fra private og dels gennem 
overskud fra enkelte af korets koncerter, givet til dette formål.
I fjor fik stud, mag.’erne Ebbe Munk og Henning Nielsen tildelt 
hver 2000 kr.
Legatet, som gives for ét år ad gangen, skal søges inden 1. maj, 
og ansøgninger indsendes til Drengekorets kontor, Sjælør Boule
vard 135. Det uddeles hvert år ved skolens afslutningsfest.

Drengekorets 
koncertsæson

Københavns Drengekor har i alt afholdt 17 kirkemusikaf tener i 
Domkirken med vekslende program af ældre og nyere kirkemusik. 
Koncerterne har været ledet af kapelmester Mogens Wöldike og 
domkantor Niels Møller.
Det drejer sig om kirkemusikaftener med Drengekorets medvir
ken, orgel- og solokantateaftener med liturgisk afslutning ved 
drengene samt vespergudstjenester på aftenerne før de store hel
ligdage.
Desuden har Danmarks Radio afholdt to gæstekoncerter i kirke- 
musikaftenserien, den ene i samarbejde med Drengekoret.

Øvrige 
begivenheder

Sæsonen har i øvrigt omfattet følgende begivenheder:
5. september sang koret ved en koncert i Sank Annæ-salen (sko
lens koncertsal). Arrangementet var et led i Københavns kommu
nes sommerkoncerter. Niels Møller opførte korværker af Lasso, 
Vittoria, Gibbons og Mendelssohn. Solistdrengene sang duetter af 
Purcell akkompagneret af Steen Lindholm, og domorganist Niels 
Henrik Nielsen spillede værker af Johann Sebastian Bach og Erik

38 Norbye (tidligere sangskoleelev) på skolens nye orgel.
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17. september koncert i Maribo Domkirke. Der opførtes værker af 
Lasso, Vittoria, Gibbons, Goudimel, Vulpius og Prætorius. Solister
ne sang solosange af Bach og værker af Mendelssohn. Der slutte
des med en vesper. Niels Møller dirigerede, og Steen Lindholm 
akkompagnerede på orgel.
18. september. Samme program opførtes i Sankt Peders kirke i 
Næstved. Ved denne lejlighed spillede kirkens organist Christian 
Olesen tillige værker af Bach og Buxtehude.
2. november. I forbindelse med »Musikhjørnet«s fjernsynsudsen
delse fra skolen sang Drengekoret Lassos Jubilate Deo under Niels 
Møllers ledelse, og Mogens Wöldike opførte Gades I Østen stiger 
solen op under medvirken af Domkirkens kammerorkester.
16. december sang koret dirigeret af Niels Møller Haslers Dixit 39



Maria og Lange-Müllers tre madonnasange ved Københavns kom
munes aftenskoles julegudstjeneste i Domkirken.
24. januar medvirkede koret og Niels Møller med danske sange 
ved Københavns kommunelærerforenings afskedsfest for skole
direktør Kr. Thomsen Jensen.
Tre lørdage i marts indsang solisterne i 6. og 7. klasse sammen 
med lille kors herrer kormusik fra Christian IVs tid på grammo
fonplade. Niels Møller dirigerede, og der opførtes værker af Mo
gens Pedersøn og Thomas Mancinus.
21. marts medvirkede koret ved Danmarks Radios torsdagskon
cert. John Alldis opførte Berlioz Te Deum.
4. april medvirkede solisterne i 5., 6. og 7. klasse ved radioens 
torsdagskoncert i Carl Nielsens Hymnus amoris under Mogens 
Wöldikes ledelse.
8. og 9. april deltog de samme drenge i en grammofonoptagelse af 
Hymnus amoris.
28. april deltog koret i en koncert i Sankt Annæ-salen arrangeret 
af Det danske Sangselskab. Niels Møller opførte værker af Mogens 
Pedersøn.
11. maj sang koret danske sange ved Danmarks Lærerforenings 
100 års jubilæumsfest på Frederiksberg rådhus, dirigent Niels 
Møller.
10. juni sang koret under Niels Møllers ledelse danske sange ved 
åbningen af Det internationale selskab for veterinærmedicinens 
histories kongres på Landbohøjskolen.

I efteråret 1974 fejrer Københavns Drengekor 50 års jubilæum. I 
den anledning udsendes et festskrift redigeret af professor, dr. phil. 
Søren Sørensen, som var elev i skolens første sangklasse. Jubilæet 
markeres ved en lukket koncert i Sankt Annæ-salen tirsdag den 
17. september. Mogens Wöldike, som samtidig fejrer 50 års jubi
læum som dirigent for koret, opfører Händels oratorium Theodora, 
der ved denne lejlighed høres for første gang i Danmark. På selve 
dagen, den 19. september, opføres værket i Radiohusets koncertsal 
som et led i rækken af torsdagskoncerter. I Theodora medvirker 
foruden Drengekoret Danmarks Radiosymfoniorkester samt uden
landske og danske solister. Jubilæumssemesteret byder på endnu 
et stort værk, idet Niels Møller den 20. december opfører Bachs 
Juleoratorium i Domkirken med Drengekoret og Sjællands Sym
foniorkester.
I begyndelsen af oktober skal koret synge ved en koncert i Hol
stebro i anledning af byens 700 års jubilæum. Endvidere fortsætter 
grammofonoptagelserne for Dansk Musikantologi af korværker 
fra Christian IV’s tid.40



Skolens 
sang- og musik
undervisning

Frivillig 
korsang

Hovedskolens piger har i år haft sangtimer for sig selv. I frem
tiden skal piger og drenge undervises sammen i hørelære, således 
som det har været praktiseret i tredie klasse i år, medens pigernes 
undervisning i stemmedannelse også fremover holdes adskilt fra 
drengenes.
Undervisningen i realafdelingen er lagt til rette med henblik på, 
at en stor del af drengene er længe om deres stemmeovergang. 
Den er derfor af mere teoretisk og orienterende art. Pigerne i 1. 
real og 8. klasse har haft én hørelæretime og én stemmedannelses
time om ugen. For drenge i 2. real, hvis stemmer var færdige med 
overgangen, har der været afholdt én frivillig ugentlig sangtime. 
Gymnasieundervisningen omfatter to ugentlige musiktimer, hvori 
der gennemgås musikværker og musikkens stilarter, ligesom der i 
disse timer kan dyrkes sang inden for klassens rammer. Desuden 
har der været afholdt én frivillig ugentlig ekstratime for l.g og 
en tilsvarende for 2. og 3.g. I disse timer har de elever, der måtte 
ønske det, haft lejlighed til at arbejde med deres stemmer dels på 
rene korhold i forbindelse med drengekorets eller gymnasiekorets 
koncertarbejde, dels på et forberedende stemmetræningshold.
Efter sommerferien vil der blive oprettet en musiksproglig linie i 
gymnasiet.

Der dyrkes frivillig korsang med gymnasiets piger — lejlighedsvis 
i samarbejde med drengene. Dette gymnasiekor holder nogle kon



Instrumental
undervisning

certer om året og medvirker til tider ved festlige lejligheder i 
skolens liv. I år har også pigerne i 1. real og 8. klasse sunget ved 
nogle arrangementer.
En oversigt over skolens ugentlige antal af sangtimer findes på 
side 97.
Sanglærernes navne findes i fortegnelsen over skolens lærere, side 
30. Solistundervisningen har været varetaget af lektor, fru Helga 
Christensen og sangpædagogerne, fru Benthe Ettrup og fru Birthe 
Højby Nielsen. Koncertsanger Volmer Holbøll har undervist de 
udgåede elever.
Den frivillige korsang har været ledet af adjunkt Arne Berg. 
Drengekorets aftenprøver har været ledet af sanginspektøren og 
kapelmesteren.

I skolens instrumentalundervisning har i år deltaget 142 elever i 
følgende instrumenter: klaver 97, violin 6, blokfløjte 11, fløjte 3, 
klarinet 3, trompet 1, cello 1, guitar 16 og orgel 4.
Musikundervisningens lærere er: Klaver: Else Schøler Aagaard, 
Esther Fjelking, Elinor Kjerulff Jacobsen, Ester Nyager, Sigrun 
Vibe Skovmand og Inge Sønderskov-Madsen. Violin: Bjørn Evald 
Jensen. Violoncel: Susanne Koch. Blokfløjte: Vibeke Wangsøe 
Mortensen. Fløjte: Verner Nicolet. Klarinet: Jesper Koch. Obo: 
Paul Tofte-Hansen. Trompet: Ketil Christensen. Guitar: Visju 
Garde. Orgel: Eileen Kay Vandermark.
En del af vore musikelever har ved instrumentale eller vokale 
præstationer givet gymnasiets »morgensamling« en kærkommen 
fornyelse. Vi takker disse elever samt et par konservatoriestude- 
rende og musikpædagog Inge Sønderskov-Madsen for deres smuk
ke indsats.
Desværre lykkedes det af forskellige grunde ikke at få skole
orkestret i gang i år. Men efter sommerferien regner vi med en så 
betydelig deltagelse, at orkesterarbejdet kan gennemføres. Der 
vil blive givet meddelelse derom straks i begyndelsen af det nye 
skoleår.
Nye tilmeldinger samt genindmeldelser til musikundervisningen 
finder sted efter sommerferien på de blanketter, som da udleveres 
til eleverne.
Vi vil gerne i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at der 
undervises indtil den 15. juni, og at undervisningen genoptages 
den 15. august. Spilleåret fortsætter altså indtil 31. august, således 
at udmeldelser normalt ikke har gyldighed før den 1. september. 
Vi takker forældrene for den betydelige interesse, de viser musik
undervisningen, og tillader os samtidig at gentage vor henstilling 
om, at enhver besked angående musikundervisningen eller musik- 42



Skolens 
musikalske 
dagbog

lærerne så vidt muligt ikke sendes til skolens kontor, men enten 
direkte til musiklærerne eller til musikundervisningens leder, lektor 
Povl Fledelius (Taga 6772).
En særlig tak vil vi gerne rette til rektor, sanginspektør og skole
nævn for den interesse, hvormed de omfatter musikundervisnin
gen. Der er bl.a. ydet tilskud til noder, fripladser og vedligehol
delse af instrumenter.

21. maj 1973 havde skolen besøg af præsidenten for den internatio
nale sammenslutning af drengekor, Mr. John B. Shallenberger, som 
med otte kordrenge udvalgt fra amerikanske drengekor var på 
visit hos europæiske drengekor. De overværede en korprøve i sko
letiden (men med mandskor). Der blev sunget halleluja-koret fra 
Messias, som de amerikanske drenge kendte og kunne synge med i. 
Bagefter deltog de amerikanske drenge i den almindelige under
visning i klasserne.
22. juni sang 7. klasserne uddrag af Bernhard Christensens »Skolen 
på ho’det« under sanglig medvirken af fire sanglærere. Arne Berg 
dirigerede, og Steen Lindholm spillede.
27. august havde skolen besøg af Queen Elisabeth’s Hospitals 
skolekor fra Bristol.
11. oktober fandt instrumentalundervisningens elevkoncert sted 
i koncertsalen.
13. oktober deltog piger og drenge fra 5. klasse og solister fra 6. 
klasse i en morgensang i forbindelse med Skole og Samfunds efter
årsmøde. Erling Pedersen spillede ved samme lejlighed Bachs a- 
mol præludium og fuga på orglet.
23. —30. oktober havde skolen besøg af Leicester Schools Junior 
Symphony Orchestra, der som Københavns skolevæsens gæster gav 
koncerter på skoler i København og omegn. Orkestrets medlemmer 
var indkvarteret hos vore elever.
25. oktober deltog elever fra 7. klasse i morgensangen ved Dan
marks skoleinspektørforenings efterårsmøde i koncertsalen.
Om aftenen havde det engelske skoleorkester præsentationskoncert. 
27. oktober var der underholdningsaften på skolen for de engel
ske gæster. Drengekoret optrådte med danske sange, solisterne 
sang Purcell-duetter, og mandskoret udførte Mozarts ouverture til 
Tryllefløjten med firhændigt klaverakkompagnement ved Finn 
Hørsted og Niels Møller. Den engelske solopianist Philip Fowke 
spillede på fremragende vis en vals af Chopin.
29. oktober spillede det engelske orkester ved en skolekoncert for 
vore elever.
2. november. I forbindelse med skolens trivselsfest og Musik- 
hjørnet’s fjernsynsudsendelse sang gymnasiekoret (i farvestrålende 43



»trivselsdragter«) to negro-spirituals under ledelse af Arne Berg. 
Desuden optrådte to »hobby-ensembler«, »Fiolstrædes Jazzband« 
(elever i l.g) og »Brødrene Willumsens Swingband« (tidligere 
elever).
13. december om morgenen havde pigerne i 1. real arrangeret 
et meget stemningsfuldt Lucia-optog, som begyndte i koncertsalen 
og derefter drog over til klasserne i hovedskolen. Senere på dagen 
sang pigerne på Benedictehjemmet, ligesom de var ude at synge 
for rektor, der lå på Gentofte Amtssygehus. Arrangementet spredte 
megen glæde hos dem, der oplevede det.
24. marts sang gymnasiekoret værker af Weldon og Britten ved 
en koncert i Vestkirken i Ballerup. Arne Berg dirigerede, og Finn 
Hørsted akkompagnerede på orgel.
1. april gentoges gymnasiekorets koncert i Uggeløse kirke.
2. april havde skolen besøg af en japansk delegation af syngende 
skoleelever finansieret af et japansk TV-selskab. På vej rundt til 
berømte europæiske kor gæstede man også os. Drengekoret sang 
nogle korsatser for dem, og de overværede en indstuderingstime 
med 150 drenge på Händels Theodora. Bagefter var der lejlighed 
til en rundgang på skolen i selskab med elever fra 1. real.
4. april. Ved mødet for de nye elever og deres forældre sang 
pigerne i 1. real og 8. klasse folkesange og negro-spirituals ledet 
af Arne Berg.
Programmet gentoges ved en morgensang efter påske.

Niels Møller
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Arets fester
Sankt Annat 
Gymnasiums 
trivselsfest

Jeg tror nok, alle er enige om, at den trivselsfest, der blev afholdt 
her på stedet i dagene d. 3., 4. og 5. november, var en kæmpe
mæssig succes og alle tiders oplevelse. Både for »publikum« og de 
»medvirkende«.
Mange »publikummer« forstod virkelig at få en god dag ud af 
det. De startede ved to-tiden (der blev åbnet kl. 14) med en kop 
kaffe med dejligt hjemmebag (som flittige forældre havde leve
ret) i »Den danske Kaffestue«, så var der energi (det var jo før, 
vi behøvede at spare på energien) nok til resten af tiden. Så gik 
man ud og prøvede lykken i de utallige boder, der var kommet i 
stedet for de ellers så prosaiske boggarderober.
Oven på de anstrengelser skulle tørsten nødvendigvis slukkes, og 
det kunne ske i Den engelske Pub ved hjælp af godt engelsk øl 
(en klasse var lige hjemkommet fra London, friskladede med ind
tryk og sjove ideer, endnu med den rette pub-stemning i behold), 
eller i Den Tyske Bierstube, hvor veteranerne fra sidste trivsels
fest boltrede sig hjemmevant, og som rosinen i pølseenden i Den 
Amerikanske Western-Saloon, hvor man oven i købet kunne være 
heldig at komme til at overvære et vaskeægte can-can-show. Men 
så skulle man sandelig også være meget heldig, for der var altid 
stuvende fuldt, når de dejlige damer (og herrer!!) optrådte på 
slap line.
Ja, underholdning var der nok af. I Den Tyske Bierstube var der 
fællessang. Man stod på bænkene og sang, så bjælkerne og det 
nyplukkede efterårsløv var ved at falde ned.
I Den Engelske Pub kunne man (hvis der ellers var plads) opleve 
alle tiders »drag-show« med »Amazing Suzy and Sexy Dolly« i 
hovedrollerne. Folk klappede sig på lårene af grin, og de to me
get fantasifulde »damer« var til sidst så udmattede, at der ikke 
var mere diskant tilbage i deres stemmer, hvad der selvfølgelig 
forøgede morskaben. Folk gik grædende af grin derfra og for
langte at få at vide, hvornår næste forestilling fandt sted, for de 
skulle lige sikre sig plads igen.
Middagen kunne indtages hele 5 forskellige steder. I Saloonen, 
hvor man risikerede, at bøffen blev kold og man selv blev varm. 
Man kan da ikke både spise hakkebøf med brasede kartofler og 
se på can-can-piger samtidig. I Bierstuben serveredes der midt i 
fællessangen pølser og kartoffelsalat, og i Pub’en kunne man få 
lækre skinke- og ostesandwiches. Nu er der de tO' rigtige restau
ranter tilbage. Det italiensk-spanske Pizzeria, hvor man som nav
net så logisk leder tanken hen, kunne få særdeles lækre pizzaer 45



og dejlige vine, alt imens der blev sunget og spillet serenader på 
violin og guitar. Hvis man gik lidt højere op, nemlig til første 
sal, kunne man bare gå efter duften. Her lå vist noget spænden
de. Ja, ganske rigtigt. En ægte Fransk Bistro med ægte franske 
gastronomiske specialiteter, bl.a. fransk løgsuppe, oste og et væld 
af dejlige frugter og selvfølgelig mange dejlige vine. Musik var 
der naturligvis også, og gamle elever gav alt hvad harmonikaen 
ku’ trække, og man glemte næsten at spise for at nyde musikken. 
A propos musik lavede Musik-hjørnet en hel udsendelse fra den 
første dag af trivselsfesten. Drengekoret og gymnasiekoret sang 
i koncertsalen, og der bragtes glimt fra det store festareal, bl.a. 
fra Vise-Vers-Huset, hvor Fiolstrædes Jazzband jazzede på fulde 
tryk.
Vise-Vers-Huset bød på mange overraskelser. Alle var velkomne 
til at gi’ et nummer, og der blev budt på kongelig optræden ved 
Kirsten Schultz. Folk stod i kø langt ud på gangen for at komme 
til at opleve stemningen i Vise-Vers-Huset og deltage i fælles
sangen.
Efter kun at have fået rørt stemmen og armen blev der også lej
lighed til at røre benene. I kælderen var der Diskotek og i gym
nastiksalen var der den ene dag bal for »de unge på 40« (skolens 
kondihold var stærkt repræsenteret ved dette bal) og den anden 
dag bal for dem, der »kun« er unge.
Selv om det nu er et halvt år siden, denne fest løb af stabelen, 
vil alle, der oplevede den, sikkert huske dagene som var det i 
går, og selv om den sidste trivselsfest var så god, at mange tviv
lede på, at det kunne lade sig gøre at lave en ny fest på et nyt 
sted, må de indrømme, at det også kan lade sig gøre at lave triv
selsfester på Sjælør Boulevard.

Elsebeth

Sikken en fest!
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Trivselsfesten - tombolagaden

Luciaoptog Torsdag den 13. december, skolen mørklagt, hvidklædte piger 
med lys i hænderne, klang af gammelkendte toner. Hvad var der 
på færde? Ganske rigtigt, det var Luciebruden med sine terner, 
der for første gang i skolens historie gik rundt på gange og trap
per.
Vore sangglade piger fra 8. klasse og 1. realerne havde fået den 
idé, at de ville indføre traditionen med Luciaoptog på vor skole; 
og de fuldførte ideen med stor succes. Hos Niels Møller og Erling 
Pedersen fik de den fornødne hjælp til indøvelse af sange. Kjo
lerne fra konfirmationsdagen kom frem igen, eller man syede sig 
nogle af gamle lagener o.l.
Dagen startede med pigernes indmarch i den mørklagte koncert
sal. Efter at de havde sunget for os, gik turen videre ud på sko
lens gange, først og fremmest til A-bygningen, hvor klasserne 
havde taget opstilling uden for deres klasseværelser for at følge 
pigernes optog. Alt forløb smukt og værdigt, og vi takker pigerne 
for deres indsats.
Senere på dagen sang pigerne for beboerne på Benediktehjemmet; 
også her var man meget glade for jeres sang. Men den største glæ
de beredte I nok Poul Nielsen ved at tage ud på Gentofte Amts
sygehus, hvor han på dette tidspunkt var indlagt.47



Nøddebo
Præstegård

Koncertsalen havde holdt pause som teatersal siden opførelsen af 
»Meteor« den 20. marts 1973. — Så fremkom lar i begyndelsen 
af november med ønsket om at spille noget.
Det blev til »Nøddebo Præstegård«. - Tiden var knap, da styk
kets handling jo bestemmer årstiden for dets opførelse, - men 
rollehæfter blev rekvireret, dansktimer og eftermiddage blev ind
draget til prøver, noder blev næsten i bogstavelig forstand gravet 
frem på Wilhelm Hansens Musikforlag, og de originale dragter 
blev venligst udlånt af Folketeatret. Alle i klassen gik i gang med 
en opgave enten som skuespiller, lys- og lydmand, tæppemand, 
kulissemaler eller julepynts-klipper.
Elever, forældre og venner blev indbudt til glögg-hyggeaften den 
19. december, og som indledning opførtes »Nøddebo Præstegård«, 
lar skal have ros for en vel udført opgave. Ca. 650 overværede 
forestillingen, og mange udtrykte sig begejstret over de meget 
unge skuespilleres initiativ og det gode resultat.
Julestemningen fra »Nøddebo Præstegård« flyttedes til kantinen, 
hvor KJ og MK havde sørget for glögg, lys og lotteri. Det blev 
en vellykket aften.
Forestillingen gentoges den 21. december ved juleafslutningen for 
alle skolens elever. WA

Fastelavns fest Fredag den 22. februar blev skolen fra morgenstunden besat af en 
skare mærkeligt udseende personer, såsom cowboys, indianere, 
dansepiger o.l. Årsagen til postyret var, at skolen skulle have sin 
årlige fastelavnsfest. Efter spisefrikvarteret samledes alle eleverne 
fra 1. klasse og 3. klasse i gymnastiksalen med deres forældre og 
klassens lærere. Der var hængt 6 tønder op, og eleverne begyndte 

Fra 
Nøddebo 
Præstegård
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at bearbejde dem med deres stave. Der blev banket af hjertens 
lyst, og splinterne fløj os om ørene. Det tog lidt tid, inden de sid
ste pinde var slået ned, men omsider kunne rektor sætte krone på 
hovederne af 6 kattedronninger og 6 kattekonger. Efter tønde
slagningen var der chokolade og fastelavnsboller til elever, for
ældre og lærere.

Skolespil Årets skolespil, der opførtes den 7., 8. og 9. marts 1974, var Ber
tolt Brechts »Svejk i anden Verdenskrig«. Stykket opførtes af 
gymnasiets elever, og dets instruktør var skolens dramatiklærer, 
adjunkt Ib Lucas.
Alle var på forhånd klar over, at det ikke var nogen let opgave 
at give sig i kast med. Stykket kræver omkring 30 medvirkende 
(plus to hunde) og har tretten sceneskift, spændende fra det hygge
lige værtshus »Bægeret« til Ruslands isnende stepper. Spørgsmålet 
var, om disse vanskeligheder kunne opvejes af vor koncert- og 
teatersals tekniske faciliteter og en flok elever, der gennem årene 
var vant til at yde en arbejdsindsats ud over det sædvanlige.
Med Brechts »Verfremdungs«-teorier som udgangspunkt og en idé 
om at understrege det Chaplin-agtige ved Svejkfiguren på bag
grund af tidens politiske begivenheder gik man i gang med at for
me skikkelserne og nuancere rollerne i forhold til den samlende 
idé. Sideløbende hermed udførtes et stort arbejde med at frem
skaffe kostumer, rekvisitter (de to hunde ikke at forglemme), no
der, musik osv. Der blev fremstillet lysbilleder og eksperimenteret 
med lys- og lydeffekter.
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Efter nervepirrende timer, hvor replikker kiksede, og scener blev 
spillet om og om igen, opstod der pludselig øjeblikke, hvor man 
fornemmede, at nu gik det som det skulle. En replik fik den rette 
drejning, en situation blev med ét ægte. En efter en oplevede skue
spillerne det dejlige øjeblik, hvor de forstod, hvorledes deres rolle 
skulle spilles. Langsomt tog skikkelserne form, samspillet såvel 
indbyrdes som med teknikken begyndte at fungere, og forestillin
gen var ved at fremtræde som en helhed.
Da premieredagen oprandt, klappede alt som det skulle — og alle 
klappede. Det var et stort og veloplagt publikum, denne dag såvel 
som de to følgende, og dets engagement bidrog naturligvis yder
ligere til forestillingens succes.
»Svejk i anden Verdenskrig« var i udpræget grad et resultat af et 
gruppe- og samarbejde. Ingen af de medvirkende havde mindre 
end tre forskellige opgaver. Selv de mindste roller blev spillet med 
intensitet og nuance. Stemningen i »Bægeret« blev således skabt af 
gæsternes små individuelle særheder og stod i skarp kontrast til 
soldaternes absurde mekanik. Ved hjælp af tekniske påfund (lys- 
billedprojektioner, stroboskop og præcise lydeffekter) og enkelhed 
i dekorationen afvikledes de mange sceneskift hurtigt og elegant. 
Men til trods for at der i udpræget grad var tale om en egal fore
stilling, kan man dog ikke komme uden om at fremhæve Mikael 
Senderovitz som titelfiguren Svejk. Rollen er overordentlig kræ
vende, men Michael løste opgaven på fremragende vis. Det var en 
underfundig Svejk, man så vokse frem. Det var en intelligent 
klovn, snart naiv, snart skarpsindig, der i ord og gerning under
minerede stupiditetens diktatur.50
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Skoleballet

Idratsfesten

Lørdag den 16. marts stod skolen atter i festens tegn, idet vi på 
initiativ af en gruppe elever havde indbudt til skolebal for ho
vedskolens elever og deres forældre.
Ballet startede kl. 18, men allerede ved 15-tiden ankom de første 
festklædte og feststemte børn og forældre for at tage del i for
beredelserne og for at arrangere forældrefesten, som blev holdt i 
udstillingslokalet foran svømmehallen. Her indrettede forældrene 
et festligt lokale — en »forældrekravlegård« — hvor de foruden at 
kunne få slukket sult og tørst også havde rige muligheder for at 
hyggesludre eller danse.
Elevernes fest foregik i kantinen, som naturligvis også var smukt 
pyntet til anledningen, og hvor en gruppe af vore ældste elever 
sørgede for en så populær og animerende musik, at dansegulvet 
aftenen igennem var stuvende fuldt. For dem, som trods alt ind 
imellem trængte til at hvile benene lidt, blev der arrangeret un
derholdning i koncertsalen, idet vi dels havde besøg af en trylle
kunstner og dels kunne byde på forskellige filmforevisninger. Det 
skal dog bemærkes, at danseglæden hos vore børn var så stor, at 
ikke en gang disse tillokkende tilbud var i stand til at tømme 
dansegulvet helt. Naturligvis havde festkomiteen også tænkt på 
det kulinariske, og man kunne i aftenens løb byde på både sand
wich, is og sodavand.
Det er umuligt at afgøre, hvor stemningen var højest, om det var 
hos forældrene eller hos børnene, men det er givet, at alle havde 
en dejlig festaften, som kun kan have givet arrangørerne lyst fil 
også næste år at gå i gang med et lignende arrangement.
En særlig tak skal her lyde til de forældre, som dels deltog i det 
forberedende arbejde, og som også, da festen var forbi, med stor 
energi tog fat på det ikke helt lille oprydningsarbejde. Tak for 
indsatsen! Og tak til alle for en festlig aften.

Den startede med et verdensshow, hvortil det var lykkedes at en
gagere et utal af berømte kunstnere fra Sankt Annæ gymnasium og 
omegn. Vi startede med Wild-West og Can-Can, og det var ikke 
ret mange af disse dygtige piger, der faldt over deres egne ben. 
Svend Langdal og Karl Steck gav deres verdensberømte mimisk
fonetisk lydnummer og ikke et øje var tørt. Erik Harboe sang godt 
- og længe. Kondiholdet viste, hvad de formåede i tykt og tyndt. 
Disse smukke atleter viste, hvilke resultater der kan opnås, når 
man ikke tager for hårdt fat. Eleverne underholdt med forskellige 
sangnumre, og det gjorde de såmænd lige så godt, som vi havde 
frygtet. Endelig optrådte verdensgårdsangerne Hjalmar, Hulda og 
Kaystrong med deres verdensberømte, tårepersende gamle tra
vere, det lykkedes dem ovenikøbet flere gange at synge rent, lige-55



Hvordan forløb 
festen så?

som det også hændte, at de fulgte de akkompagnerende musikere. 
Næstformanden, formandens kone og formanden selv synes, at 
gårdsangerne var det bedste nummer. Da showet efter en 7—8 ti
mers forløb var færdigt, forlod de sidste 3 tilskuere salen, og der 
var næsten ingen, der forlangte deres penge tilbage. I løbet af de 
næste 3-4 timer blev det bestilte smørrebrød så serveret, og vi 
havde snedigt sørget for, at det var svært at få lov at købe drikke
varer. Vi havde derved håbet at holde promillerne nede, men der 
var alligevel en del, som fik slukket den værste tørst.
Der blev lagt mange gode kræfter i for at få en fin aften. Elever, 
forældre og lærere sørgede i skøn forening for opbyggelse af et 
show, samt smøring af diverse madder til fortæring. Kondiholdet, 
eleverne, Svend Langdal, Karl Steck og Erik Harboe takkes her
med for uegennyttig, dygtig og flittig indsats.
Hele skolens forældrekreds samt eleverne takkes for opbakning af 
foretagendet i form af køb af 600 billetter.
Da det så ud som om, et betragteligt antal af gæsterne havde i sin
de at overnatte, tilbød vi dem ædelmodigt, at de måtte hjælpe med 
oprydningen — så kom de ud.
En herlig festdag var til ende.
Festen gav et overskud på 5.800 kr., og på bestyrelsesmødet den 
19/3 blev det besluttet at oprette en rejse- og træneruddannelses
fond for pengene. Håndboldafdelingens lilleputter fik finansieret 
deres påskerejse' af fonden.
Der vil blive afholdt idrætsfest igen foråret 1975 - nu er man 
advaret, og vi vil forsøge at forværre dette års fejltagelser.

Kaj Rømei
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De sidste skoledage

Årets studenter og realister fejrede deres sidste skoledage henholds
vis den 7. og den 20. maj. De gamle traditioner fik lov til endnu 
et år at præge dagenes forløb.
Studenterne mødte op i de festligste forklædninger og gjorde alt 
for at forstyrre den øvrige undervisning. Ret hurtigt besatte de 
skolens kontor og styrede slagets gang gennem samtaleanlægget, 
som forbavsende nok klarede at få alle vigtige meddelelser ud. Vel
valgte ord manede skolens elever til samling, og skolens ledelse 
lærte meget om anlæggets anvendelsesmuligheder.
Alle kaldtes til koncertsalen, hvor sangglade sangfugle sang sorg
løse sange, som selv skolens sanglærere syntes sunget særdeles so
bert. Karameller blev gavmildt kastet til alt folket, som gnaskede 
højlydt under forestillingen.
Mange elever og få, men udvalgte og velspillende lærere mødtes 
til den traditionelle håndbolddyst. Det blev en rodet kamp uden 
resultat.
Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest, hvor elever, lærere og 
administration mindedes mangt og meget og skaffede sig kraft og 
styrke til de kommende dages sidste anstrengelser, inden skolen 
for alvor kan forlades.
Eleverne i 3. real stod i fantasi med hensyn til forklædning ikke 
tilbage for deres ældre kammerater, da de 14 dage senere skulle 
sige farvel til skolens hverdag.
Dagen indledtes med en morgenkomsammen med lærerne. Kaffe, 
the, rundstykker og wienerbrød blev nydt, inden løjerne begyndte 
med besøg i klasserne og karameluddeling, som satte sit præg over
alt i bygningen.
I modsætning til studenterne havde realisterne ønsket en rigtig 
mandfolkehåndboldkamp, og til stor glæde for det kyndige publi
kum viste det sig muligt at demonstrere et spil af høj kvalitet. Læ
rerne vandt - man hviskede noget om, at dommerne holdt med 
dem — men de var nu bedst. Trods den tyngende alder!
Dagen afsluttede realisterne efter aftale med en privat fest, efter 
at skolen havde ønsket alt godt for dem i eksamensdagene.

Poul Nielsen
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Skolerejser

2a i London I tidsrummet fra den 23.-30. oktober opholdt 2aN+aS sig i Eng
land, nærmere bestemt i London. Indtrykkene på sådan en tur 
er jo helt forskellige eleverne imellem, men en oplevelse er helt 
og uudsletteligt indprentet i alle vore hoveder: Den allerførste 
aften blev tyngdeloven endnu en gang efterprøvet; ikke ved hjælp 
af lodder, men et af klassens medlemmer var åbenbart så mistroisk, 
at han benyttede sig selv som forsøgsgenstand og sprang nok så 
nydeligt ud af et vindue med et brækket ben til følge. Denne epi
sode fremtvang et højst pinligt møde med det engelske hospitals
væsen. For hvis ikke vi havde været med på turen til at fortælle 
dem, at benet var brækket, for ikke at tale om hvilket ben det 
var, var den stakkels mand nok kommet hjem med armen bundet 
op efter bedste førstehjælpsmetode.
Bortset fra dette så vi ellers alt det, man som turist skal se. Vi 
var bl.a. på en heldagstur til Oxford, på marked o.s.v.
Vi vil her også meget gerne takke Jørgen Andersson + Hanne 
for det kæmpearbejde, det er at tage på skolerejse med en klasse 
som os, men I havde det forhåbentlig lige så sjovt som vi andre. 
Tak for turen!

2aN

2x på Sicilien Som et supplement til historie -, geografi - og biologiundervisnin
gen besluttede eleverne i 2x i løbet af vinteren 72)17^ at søge en 
ekskursion gennemført til et fjernere mål end det gennem en år
række havde været sædvane. I løbet af januar viste det sig rea
listisk at detail-planlægge en uges ekskursion til Sicilien.
Af såvel faglige som administrative årsager valgtes slutningen af 
marts, som det mest velegnede tidspunkt. Der blev herved rimelig 
tid til at arbejde med en række emner, som i praksis ville kunne 
iagttages og undersøges på stedet:
Under opholdet blev der lejlighed til at gennemføre en række store 
udflugter: således blev der aflagt besøg ved det for øjeblikket ene
ste aktive parasit-krater på Etna, nær Bronte. På nært hold var 
der lejlighed til at undersøge aktiv, flydende lavastrøm (bloklava) 
og at iagttage opbygning af askekegle gennem eksplosiv udkast
ning af vulkanske bomber m.m.
Ved besøg på Vulcano iagttoges af vulkanske sekundærvirkninger: 
solfatarer og mudderpotter - med dertil hørende mudderbaderi!
På ture ind i landet besøgtes karakteristiske sicilianske storlands
byer, der af forsvarshensyn var placeret på bjergtoppe. Endvidere 58



3aN i Berlin

blev typiske brugstyper demonstreret: hacienda, landarbejderboli
ger m.v. med henblik på en drøftelse af Siciliens landbrugsstruktur. 
På mindre udflugter i Taorminas omegn blev der besøgt typiske 
mediterrane plantesamfund: maki, garrigue etc. Endelig blev der 
aflagt besøg på en række arkæologiske lokaliteter hvor bygnings
rester fra dels den græske kolonisationsperiode dels romertiden 
blev undersøgt og forklaret.
Da ekskursionen iøvrigt var begunstiget af meget smukt vejr må 
dens forløb betragtes som en stor succes.

Torben Andersen

Fra den 17.-21. januar var 3aN i Berlin med fru Larsen og hr. og 
fru Fledelius.
Vi boede på et ungdomshotel i nærheden af Rathaus Schöneberg. 
Det var et udmærket hotel med lyse, gode værelser. Reglementerne 
var yderst rimelige, man måtte bare ikke drikke så meget som en 
cola på værelserne, og de tidligere beboere havde da heller ikke 
efterladt sig så meget som en eneste tom colaflaske mellem alle de 
tomme spiritusflasker, så vi besluttede at tage reglementet dødsens 
alvorligt og holde os fra den slags for helbredet så skadelige drik
ke. Jeg må indrømme, at jeg på et tidspunkt, pint af tørst, indtog 
en æblemost, en lille en, på en beværtning, men cola holdt jeg mig 
langt fra. I øvrigt var der en såkaldt bar i hotellet. Den var abso
lut minimal, men hyggelig. Her traf man mange morsomme men
nesker, når man efter en lang dags farten omkring dryssede her
ned. Blandt andre var der en flink berliner, som uafbrudt bedy
rede, at han holder ferie i Danmark hvert år, og en brasilianer som 
kunne tre brasilianske sange på spansk, hvilke han diverterede os 
med, når vi mindst ventede det, altimens han fægtede belærende 
med pegefingeren foran ens næse, eller knipsede med fingrene på 
inciterende kastagnetagtig vis. Han kunne sidde længe og se fuld
kommen normal og ufarlig ud, men hvis man så begyndte at spille 
på det i baren opstillede klaver, eller at synge, eller bare nynne 
fredeligt for sig selv, så var den der, med usvigelig sikkerhed. Man 
kunne være vis på, at han den næste time ville synge de tre brasili
anske sange om og om igen i vilden sky, jeg har ham endog mis
tænkt for, at han engang imellem sang dem bagfra, men det må stå 
hen, det kan jeg ikke bevise, at han gjorde. Det værste ved ham 
var, at han forsøgte at tvinge uskyldige, harmløse, forholdsvis lyk
kelige mennesker til at lære at gøre ligesådan, og det lykkedes ham 
at få os inficeret. Længe efter at vi havde forladt ham og hans 
latinamerikanske hjernevaskerytmer for stedse, håber jeg, greb vi 
os i at lalle uforståelige brokker af os, mens vi fægtede i luften 59



Opera

Øst-Vest

Museum

med pegefingeren. Berlinerne var ligeglade med ham, tyske fælles
sange er ikke sådan at sabotere. Nok om ham.
Vi tilbragte ellers ikke vor tid på hotellet, men styrtede straks 
torsdag aften ud at se på byen. Nogle af os lagde for med at gå i 
operaen, hvor vi så et imponerende program bestående af Cavale- 
ria Rusticana og Bajadser. Det var fremragende kræfter, og det er 
to vidunderlige operaer, hvis man ellers bryder sig om italiensk 
opera. Jeg selv elsker italiensk opera, og griber mig ofte i at fore
trække dem fremfor visse germanske forsøg i samme genre. Men 
selvom man er nok så vild med italiensk opera, er det en barsk 
mundfuld at sluge to så gevaldige følelsesladninger på en aften; 
hvis man tør bruge en meget profan sammenligning, svarer det til 
at forspise sig i othellokage. Så vi var noget derangerede, da vi 
slæbte os tilbage til hotellet bagefter.
Fredag var vi på ekskursion til Østberlin. Vi havde intet besvær 
med at komme over på den anden side af muren, og bortset fra 
overfloden af uniformer var stemningen her hverken mere eller 
mindre behagelig end på alle andre offentlige kontrolsteder andre 
steder i Europa. På den anden side ventede en guide på at tage os 
med på sigth-seeing. Normalt bryder jeg mig ikke om denne form 
for turisme, der tvinger et helt selskab til at opleve på kommando 
i længere tid. Det minder mig altid om et genoptræningskursus for 
slappe nakkemuskler. Men det kan selvfølgelig i tilfælde af tidnød 
være interessant alligevel, især da man jo gudskelov har ret til at 
se den forkerte vej engang imellem, bare for princippets skyld. Det 
var ellers en god guide, og lægger man denne sight seeing sammen 
med den tur vi fik lov at tage på egen hånd bagefter, fik vi allige
vel et slags indtryk af byen. Østberlin er en smule grimmere og 
mere arret end Vestberlin, men virker ligesom lidt mindre korrupt, 
muligvis på grund af manglen på reklamer. Der er ligesom i Vest
berlin steder som har en særegen og meget charmerende atmosfære, 
men det der dominerer er absolut grimme, grå huse og frygtelige, 
men for en turist fascinerende, ar fra anden verdenskrig. Efter 
sight seeing’en beså vi et par museer, først det berømte Pergamon 
mi sum, hvor Ishtar porten er opstillet, og hvor man bogstaveligt 
tab vader rundt i exceptionelle græske og romerske ruiner. På en 
eller anden måde lykkedes det mig ikke at fatte Ishtar portens stør
relse og overvældende udsmykning. Den var, jeg ved godt, at det 
lyder utaknemmeligt, næsten for godt restaureret, og selve det fak
tum, at den stod i et museum, berøvede mig illusionen af anlæggets 
oprindelige monumentalitet. Men selvfølgelig var det et umådelig 
imponerende museum, som vi godt kunne have brugt endnu mere 
tid på. Derefter tog vi til Museum für Deutsche Geschichte. Her 
findes en enesteående udstilling om Tyskland 1918 til i dag.60



Sightseeing

Vi blev vist rundt af en velmenende og dygtig mand, som syste
matisk og grundigt gennemgik hele samlingen uden at lade en ene
ste detalje ufortolket. Foredraget han holdt var som alle foredrag 
tendentiøst, men det var tendentiøst i en anden retning end den 
man er vant til vestpå, og det var meget forfriskende. Kun blev 
det efterhånden lidt rigelig skræddersyet og germansk grundigt, 
og samtidig begyndte ens mave og fødder at råbe i kor om de 
uretfærdigheder, der var blevet begået imod dem i dagens løb, så 
vi var unægtelig glade for, at der i arrangementet var inkluderet 
en udmærket frokost. Efter denne tog vi som nævnt på egen hånd 
rundt i Østberlin, for derefter i samlet flok at vende tilbage til den 
vestlige verden. Aftenen tilbragte vi hver for sig i Vestberlin, hvis 
natteliv unægtelig er det bedste ved den.

Lørdag invaderede vi Berlin i små grupper. Nogle tog i Zoo, en 
stor dejlig og dyrevenlig have, hvor vi så det sædvanlige opbud af 
sære dyr, og nogle danskere. De sidstnævnte var dog ikke i bur, 
men havde ifølge deres lange og forvirrede forklaring meget svært 
ved at slippe ud af haven, hvilket dog ellers var betydelig nemme
re og billigere end at komme ind, og de havde tilbragt mange 
angstfyldte timer med at prøve at finde en udgang. Det lykkedes 
os at forklare dem hvor der fandtes en sådan, og aldrig har jeg 
været udsat for et sådant brusebad i national samhørighed. Dan
mark må forøvrigt være verdens navle, for hver gang vi traf ber
linere forsikrede de os om at de have været her på ferie, og hvis 
dem vi mødte ikke var berlinere var de enten danskere eller i det 
mindste medlemmer af havfruens fanklub. Nogle af os tog til fod
boldkamp Hertha Berlin, Borussia München-Gladback, sidstnævnte 
vandt.

Søndag var vi på sight-seeing i Vestberlin, under ledelse af en sær
deles charmerende og dygtig guide, hun var i parentes bemærket 
dansk. Nu kendte man efterhånden lidt til byen og det var inter
essant at få sine indtryk bekræftede og udvidede. Vi så forøvrigt 
på denne tur et monument over moderne boligbyggeris hæslighed, 
som sagde spar to til alt, hvad jeg har set her i landet. Og jeg tro
ede endda i min naivitet, at vores hjemlige forsøg på at skabe be
tonhelveder var ret avancerede, Brøndby Strand in memoriam. 
Arealet blev kaldt Märkisches Viertel og bestod af en samling 
uhyre termitformationer af beton, som tårnede sig op over hovedet 
på en i alle retninger og planer hvor man end vendte sig hen. Man 
havde, for at gøre det hele lidt varieret og muntert, hist og her 
forsynet termitboerne med grønne eller gule eller røde eller blå 
zigzagstriber, som om en kæmpe var gået amok med en farvelade.61



På tur i Østberlin

I teatret

Det var forfærdeligt og grotesk og det føltes som om vi kom hjem, 
da vi atter genså Schöneberg, som har bevaret noget af sit lands- 
byagtige særpræg midt i storbyen. Om aftenen tog vi atter til Øst
berlin, denne gang for at opleve det berømte Brechtensemble. Vi 
havde lidt tid i Østberlin inden forestillingen, og vi besluttede at 
slå tiden ihjel ved at gå en lille tur. Det blev ingen kedelig tur, for 
nogle af ekspeditionens deltagere havde fået den særprægede idé 
at klæde sig i forskellige nationers nationaldragter. Således havde 
en af os, en i øvrigt ret velvoksen herre, taget kilt på, og en af sel
skabets charmerende kvindelige deltagere havde formummet sig i 
en sælsom beklædningsgenstand fra Marokko1, hvis navn jeg ikke 
kan stave til, men som blev kaldt noget i retning af en djebahla. 
Det var en meget smuk, sækkelignende kutte, som i og for sig så 
forholdsvis uskyldig ud, når man ikke slog hætten op, men som 
havde den kedelige tendens at blive sentimental i regnvejr. Hver 
gang det regnede bare en lille smule, gav den sig til at tænke på 
sit hjemlands vemodige dufte, og det så koncentreret, at man i en 
radius af fire meter omkring den, pludselig kunne lugte kameler 
og skumle baggyder fyldt med urene fødder, døde får og levende 
æsler.
Det kan selvfølgelig være, at den aldrig har været sådanne steder 
i virkeligheden, og at den bare havde en usædvanlig livlig fantasi, 
men jeg ville nu alligevel holde den låset forsvarligt inde i et skab 
for sig selv, og langt fra køkkenknive og sådan noget, hvis det var 
min. I hvert fald var det morsomt at se østberlinerne, som ikke 
har så ekstravagant en smag hvad tøj angår, først få øje på kilten, 
som blev båret med ægte højlandsk værdighed, og derefter på den 
skumle kutte. De stimlede reverender talt sammen i klynger og så, 
da de efterhånden fandt ud af, at vi ikke havde noget at gøre med 
diplomatiske forbindelser af uhyre vigtighed, og tilsyneladende 
heller ikke var rigtigt farlige, gav de sig til at grine og højlydt de
battere, hvorvidt vi var med et cirkus eller en teatertrup, eller 
hvorvidt vi bare var gale udlændinge. Vi andre prøvede at smile 
medviderisk til dem, lidt forrædderisk måske, og da det ikke hjalp, 
at se vredt, værdigt og solidarisk på dem. Men hvad vi end fandt 
på, hjalp det os ikke mere end den slags ville have hjulpet orangu
tangen i zoo, slynglerne tog det bare som endnu et morsomt ind
fald.
Vi skulle oprindelig have set Dreigrosschenoper, men i sidste øje
blik blev det ændret til Schweyk im Zweiten Weltkrieg, hvilket 
for os var en ekstra gevinst. Omend man kunne mærke, at ensemb
let havde spillet den i mange år og efterhånden kørte lidt for me
get på rutinen, var den umådelig velspillet og morsom, og særlig 
nogle af birollerne var usædvanlig godt besat, så dette teaterbesøg



blev en udmærket afslutning på en glimrende tur. Vi havde på 
forhånd med omhu udvalgt vore rejseledere således at deres men
neskelige kvaliteter borgede for turens hyggelige forløb, og vores 
menneskekundskab svigtede os ikke, så da vi var kommet hjem, 
og rejselederne havde overstået en kortere rekonvalescens, kunne 
vi med glæde se tilbage på denne vor uigenkaldeligt sidste skole
rejse. Senderovitz
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Skolens administration

Administrativ inspektor: A. Truels Jensen
Viceskoleinspektør: Kjeld Jørgensen
Viceskoleinspektør: Inga Henriksen

Rektors sekretær: Mette Kjeldsholm
Regnskabsfører: Annelise Grubak
Skolesekretær: Ilse Olsen

Sanginspektørens sekretærer:
Harriet ]ørgensen, Birgitte Munk, Marianne Pienge

Boginspektion
hovedskolen og realskolen: Viceskoleinspektør Kjeld Jørgensen
gymnasiet: Adjunkt Lise Høj

Ydre inspektion: Delt mellem mange lærere
Indre inspektion: Overlærer Kaj Rømer

Skolebibliotekar: Overlærer A.T ruels Jensen
Bibliotekar for det humanistiske laboratorium: Adjunkt Lis Pibl

Tilsyn med audiovisuelle hjælpemidler og
Pædagogisk værksted: Adjunkt Bent Kistrup-StefJensen

Skolebetjent: Page Schunck
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Skolens dagbog fra 15. maj 1973

Koncerter med Drengekoret omtales udførligt i beretningen fra 
Københavns Drengekor, side 36.

li. maj Is på ekskursion med Stig Bang.

21. maj var 3. realklasses sidste skoledag, som fejredes med morgenkaffe 
på lærerværelset og håndboldkamp med lærerne.

7.-8. juni 7A var på lejrtur til Ganløse Mørke med Arne Berg og Erling 
Johansen.

12. juni 3A var på havnerundfart med Mogens Felskov og klassens »onkler«.

13.—14. juni 6A var på telttur til Holløse med Mogens Felskov og Per Schäfer.

13.-17. juni 5A på klassetur til Bornholm med Frank Olsson.

13.-18. juni 6B på tur til Samsø med Jørgen Jensen og Hans Thomassen.

19. juni Afslutningfest om aftenen for 3.-6. klasse med pårørende. 750 
deltagere.

22. juni Dimission og translokation i skolens koncertsal.

13. august Skoleåret 1973-74 begynder.

14. august Modtagelse af de nye elever i 3. klasserne.

20. august Modtagelse af de nye elever i 1. klasserne.

23. august-
1. september

Ibr på lejrskolen Frennenæs ved Svaneke med Hans Thomassen 
og Truels Jensen.

29. august-
6. september

ler på lejrskolen Sandsgården ved Blokhus med Kaj Rømer og 
Bjarne Hjaltason.

13.-14. september Introduktions- og informationsdage for 1. gymnasieklasserne.

20. september 3x på færdselslegepladsen i Valbyparken.



9. oktober Skolebal for gymnasiet.

12. oktober 6. og 7. klasserne til Dansk Skibsadoptions foredrag.

23.-30. oktober 2a skolerejse til London med Jørgen Andersson og Hanne Eriksen.

23. oktober Leicestershire School’s Junior Symphony Orchestra modtages på 
skolen og indkvarteres hos forskellige elever.

23. oktober 3xN på ekskursion til Botanisk Have med Torben Andersen.

29. oktober 3xN ekskursion til Møen med Torben Andersen.

29. oktober Iv var i Zoologisk Have med Jutta Erichsen og Per Schäfer samt 
klassens »onkler«.

30. oktober Carsten Aaberg-Jørgensen modtager Alliance Franjaise’ boggave 
for særlig interesse for fransk sprog og kultur.

2.-4. november Trivselsfondsfestligheder. (Se nærmere omtale, side 45).

13. december Iz holder klassefest med klassens lærere.

19. december lar opfører Nøddebo Præstegård, indstuderet af May Wainø 
Andersen.

21. december Juleafslutning. Først i pyntede klasseværelser med musik, sang og 
hygge. Derefter i koncertsalen, hvor Nøddebo Præstegård blev 
genopført for alle skolens elever.

17—22. januar lar på lejrskole i Tønder med Kjeld Jørgensen og fru Marie 
Jørgensen.

17.-21. januar 3aN til Berlin sammen med Povl Fledelius og Else-Inge Larsen.

24. januar 3x på Nationalmuseet med Freddy Gleisner.

21. februar Fastelavnsfest med tøndeslagning for 1. og 3. klasserne.

16. marts Skolefest for hovedskolens elever.

18.-22. marts 8u på lejrskole i Store Jyndevad sammen med Erling Johansen 
og Jutta Erichsen.



21.—28. marts 2x ekskursion til Sicilien med Torben Andersen og Tove 
Brøndum.

5. april Skolebal for gymnasiet.

22. april 5y i Zoologisk Have med May Wainø Andersen.

27. april Sammenkomst med Iv og pårørende sammen med Jutta Erichsen 
og Per Schäfer.

2. maj Ekskursion 3xN byvandring med Torben Andersen.

3. maj lx klassefest med klassens lærere.

11. maj 3x weekend-tur til Asserbo med Freddy Gleisner og Leo Banner
felt samt to forældre.

12.-19. maj 2br med Kaj Rømer og fru Inger Rømer til Paris.



Lejrskole

8u

lar

Ibr
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I marts måned var 8u på tur til Sønderjylland. Formålet med 
turen var det traditionelle: At se de kendte steder fra danmarks
historien; at besøge den landsdel, som så ofte har været genstand 
for grænsestridigheder og har følt fremmedherredømmets under
trykkelse. - Dette formål blev opfyldt i et vel gennemført ekskur
sionsprogram.
Men den største oplevelse kom ikke fra dette forgængelige, histo
riske, tidsbegrænsede, men fra sønderjyden selv: På vandrehjem
met et rart og omsorgsfuldt værtspar, der gjorde mere end nød
vendigt for at skabe de hyggeligste forhold — og endda spurgte, 
om man »kunne spise mere!« En buschauffør, der ikke var for
jaget og sur, men som havde god tid til at køre, fortælle - bare 
være flink — og som ikke skulle være hjemme igen til nogen be
stemt tid. En mand i nærheden af vandrehjemmet med gode ride
heste, som gerne stillede dem til rådighed og ikke skulle have no
get for det.
Selv om Dannevirke efterhånden vil smuldre hen og glemmes, vil 
disse indtryk blive stående i sindet som et minde om nogle dej
lige dage og som et udtryk for det egentlige Sønderjylland. EJ

I dagene fra den 16.-22. jan. 1974 var lar med Marie og Kjeld 
Jørgensen på lejrskole i Tønder.
Vi boede på vandrehjemmet Kogsgård, som var lækkert og mo
derne indrettet. Ud over 4-mandsværelser, spisesal og skolestuer 
var der også en dejlig opholdsstue, hvor vi tilbragte de fleste afte
ner. I dette rare miljø, ikke langt fra Tønders smågader med idyl
liske huse boede vi i 5 dage.
I løbet af dette egentlig korte tidsrum oplevede vi en mængde. 
Først og fremmest lærte vi denne egns seværdigheder og karakteri
stiske natur at kende, både gennem oplysninger ved skolebordene 
og ved selvsyn, når vi var på ture. Endvidere var vi over grænsen 
et par gange og så historiske steder som f.eks. Gottorp Slot, Hede
by og Dannevirke. — Vores lejrskole var ikke bare lærdom, vi fik 
dagene igennem kædet undervisning og fritid sammen på en be
hagelig måde. Merete, lar

Ibr har været på lejrskole fra d. 23/8-31/8 1973. Fredag morgen 
ankom vi ved kolonien, hvor vi blev modtaget af vores hushjælp, 
fru Hammer, samt hendes døve hund, Mads. Efter velkomsten 
begyndte så lejrskoleopholdet på Frennenæs ved Svaneke.



Vi havde en skøn uge derovre og var på mange dejlige udflugter 
til en masse forskellige steder. Vi kom selvfølgelig til en masse 
turistattraktioner, bl.a. Østerlars Rundkirke, Hammershus ruiner, 
Paradisbakkeme, helleristningerne og mange andre steder. Men 
alligevel var vi meget mere interesseret og glade for de særlige be
søg, som vi havde planlagt sammen hjemmefra. Bl.a. overværede 
vi et byrådsmøde i Svaneke. Der blev taget stilling til en masse 
sager, der var på dagsordenen, bl.a. losseplads, børnetandpleje og 
skiferudvinding. Det var sjældent, at der var tilskuere til byråds
møder, så derfor, da vi troppede op 28 mand, kom der gang i 
pressen, så vi kom i aviserne næste dag. Jo, det var en stor ople
velse, hvor vi fik en fornemmelse af, hvad et byrådsmøde var.
Vi besøgte også en 2. real. Vi snakkede om uddannelsesproblemer, 
skoletræthed og andet, der kunne være at diskutere og drøfte i en 
2. real. Et par dage efter var denne klasse vore gæster på kolo
nien. Derudover var vi på en landbrugstur, som var blevet til
rettelagt af en landbrugskonsulent. Det var meget interessant, da 
landbrugsforholdene var meget forskellige fra gård til gård. Det 
første sted var en forsøgsgård, de to andre husmandssteder med 
forskellig produktion og driftsformer. Et andet besøg var på Mi
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kael Andersens keramikfabrik i Rønne. Efter grundigt at have 
beset værkstederne talte vi med en tillidsmand om løn, fagfor
ening og andet godt. De særlige besøg var en succes uden lige, og 
vi har alle fået meget ud af det. Desuden har vi opnået et meget 
godt sammenhold i klassen, hvilket var et af hovedformålene med 
turen, idet 1. realerne i høj grad er sammenbragte elever: 2 syven
deklasser fra Skt. Annæ og desuden piger fra 5 andre skoler.
Naturligvis gav vi os også af med mere traditionelle lejrskole
opgaver; de var ikke så interessante.
Ledere var fru Meyer, mor til en af vore kammerater, Truels Jen
sen, vor tysklærer og klasselæreren Hans Thomassen, som supple
rede hinanden fortrinligt. Efter hjemkomsten holdt vi møde med 
vore forældre og lærere, hvor vi forelagde vore resultater i skrift 
og tale og tegninger og souvenirs. Derefter spiste vi røgede born
holmere.

Eva, Ibr.

ler ler var på lejrskole i Blokhus på K.L.’s feriekoloni »Sandsgård« 
i tiden 29/8-5/9 under ledelse af Kaj Rømer, Bjarne Hjaltason og 
Inger Rømer.
Eleverne havde glædet sig meget til denne tur, og den nysammen- 
stykkede klasse, hvor piger jo var trængt ind i vort mandssam
fund, fandt hurtigt sammen i et kammeratskab og samarbejde, som 
sjældent er set mage. Dette bevirkede, at hele opholdet, enten det 
drejede sig om arbejde eller fest, blev en herlig oplevelse i positiv 
og hjælpsom atmosfære.
Der blev foretaget ekskursioner i omegnen (kirke, savværk, plan
tage, stenalderhav, gamle kystlinie, klitter, havsand m.v.).
3 ekskursioner med bus, som den lokale vognmand, hr. Clausen, 
som sædvanlig kørte til spotpris.

Ålborg: Vildmosen, Lindholm høje, Jens Bangs stenhus, Budolfi, 
(domkirken), Sundby svineslagteri, F.D.B., Älborgtårnet, Hellig
åndsklostret og Limfjordstunnelen. Om eftermiddagen havde ele
verne tre timer til selv yderligere at se byen. Turen afsluttedes 
med et biografbesøg betalt af trivselsfonden.

Skagen: Børglum kloster, Bunker plantage, Skagen by og havn, 
Skagens fortidsminder, Grenen — køreture med »Sandormen« - 
Den tilsandede kirke, Råbjerg Mile, Råbjerg knude. Trods sen 
hjemkomst og mættede af indtryk havde man alligevel kræfter til 
en meget festlig lørdag aften.

Frederikshavn og Såby: Fiskeauktion, havneanlæg, Fiskeklyngen, 
Nordre skanse - Tordenskjolds skanse, Krudttårnet, Pikkerbak-70



ken, Bangsbo vandmølle, Bangsbomuseet, Sæby med dens mange 
gamle bygninger, Sæby kirke. På hjemturen besøgtes et stort tegl
værk. Kaj Rømer

Elevkontakt

Onkler og tanter
I lighed med tidligere år har forskellige elever fra 8. klasse, 1. real, 
og 7. klasse frivilligt været hjælpende »tanter« og »onkler« for 
deres mindste kammerater i skolens yngste klasser. Kontakten 
mellem de små elever og de store har bygget på frikvarterssam
arbejde og hjælp i hverdagen på skolen. Der skal lyde den bedste 
tak til de elever, som har været »tanter« og »onkler«; deres ar
bejde har stor betydning for den daglige trivsel på skolen, og der 
er ingen tvivl om, at det hjælper de yngste elever igennem mange 
genvordigheder, at de har større kammerater, som altid er parate 
til at hjælpe dem. Som »tanter« og »onkler« har i dette skoleår 
fungeret:

I lu Henrik Skotte Jensen, Michael Kalving, 7B
I Iv Margit Hansen, Irene From Petersen, 8u
I 3ti Peter Kugler, Simon Schultz, 7 A
I 3v Ingen
I 3x Klaus Jacobsen, Søren Ivarsson, 7B
I 3y Jackie Jacobsen, Martin Hansen, 7B
I 4u Ingen
I 4v Henrik Andersson, lar og Asger Hartsteen, Ibr
I 4x Frank Jarlsfelt, Lars Fuglsang, 7A
I 4y Pernille Bjerremose og Claus Nørklit, lar
I 5u Gordon Andersen, lar
I 5v Ingen
I 5x Ingen
I 5y Steen Ålstrup, 7 A

Sankt Annæ Gymnasium 
Trivselsfond
Mandag d. 28/5 1973 blev der afholdt et møde med emnet: Stif
telse af en trivselsfondsforening.
Til stede var forældrerepræsentanter: fru Ellegaard Frederiksen og71



hr. Jørgen Haff - elevrepræsentanter for nuværende elever: Vibe 
Edinger og Jens Ohlsson — repræsentanter for tidligere elever: 
Niels-Erik Borgbo' og Jens Eilertsen og endelig administrations
og lærerrepræsentanter: Poul Nielsen, A. Truels Jensen, Kjeld 
Jørgensen og B. Kistrup-Steffensen. På dette møde blev der frem
lagt mange ideer til vedtægter for en trivselsfondsbestyrelse.
Et udvalg bestående af hr. Jørgen Haff, Niels-Erik Borgbo, Jens 
Ohlsson og B. Kistrup-Steffensen blev nedsat. Udvalget udarbej
dede et udkast til vedtægter, som blev grundigt gennemdrøftet 
ved et samlet møde onsdag d. 13/6 1973. Resultatet er blevet det 
nedenfor trykte forslag til vedtægter for en trivselsfond. Som det 
ses af § 3, hviler fonden på et af forældre, elever og lærere valgt 
repræsentantskab. Dette repræsentantskab afholder normalt ét år
ligt møde, hvor bestyrelsen vælges, se § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1.

5 1. Navn, hjem
sted og formål

Fondens navn er Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond — dens 
hjemsted er Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, Val
by. Formålet er at skaffe og uddele midler til fremme af trivselen 
blandt fondens medlemmer.

§ 2. Fondens 
medlemmer

Fondens medlemmer er eleverne, deres forældre, skolens personale 
og udgåede elever - alle fire grupper tilhørende Sankt Annæ 
Gymnasium.

J 3. Repræsentant
skab

Fondens myndigheder er repræsentantskabet - bestyrelsen og rek
tor.
Repræsentantskabet består af en forældre- og en elevrepræsentant 
fra hver klasse samt lærerrådet og 2 repræsentanter pr. årgang fra 
de udgåede elever.
Ændring af vedtægterne eller opløsning af fonden kan kun finde 
sted ved beslutning på repræsentantskabsmødet.
Hvert år inden 1. april afholdes ordinært repræsentantskabsmøde. 
Dette møde skal omfatte følgende punkter:

a) Valg af stemmetællere og dirigent.
b) Godkendelse af beretning om fondens virksomhed i det sidst 

forløbne regnskabsår.
c) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Meddelelse om sammensætning af den nye bestyrelse for det 

kommende år.
f) Valg af to revisorer, heraf den ene statsautoriseret.

72 g) Eventuelt.



Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen 
finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet 
emne skriftligt begæres af rektor eller af mindst 1/3 af repræsen
tantskabets medlemmer, eller når et tidligere repræsentantskabs
møde har besluttet det.

§ 4. Ledelse

Repræsentantskabsmøde afholdes på Sankt Annæ Gymnasium og 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for dette møde.

Ethvert medlem af fonden har ret til at få et angivet emne be
handlet af repræsentantskabet. Begæring om at få et emne behand
let af det ordinære repræsentantskabsmøde må være indgivet senest 
1. februar til bestyrelsen.

Kun repræsentanterne har stemmeret ved personligt fremmøde. 
Stemmeretten kan ikke overdrages til anden person.

Bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære repræsentantskabs
mødet og deltage i forhandlingerne.

Beslutning træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt 
stemmeflertal. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne 
kræves dog, at halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at 
to trediedele af de mødende stemmer for forslaget. Er mindre end 
halvdelen af de stemmeberettigede mødt, men mindst to trediedele 
af de mødende stemmer for forslaget, indkaldes derefter til nyt re
præsentantskabsmøde og på dette, der skal afholdes inden 14 dage 
efter det første repræsentantskabsmøde, kan forslaget vedtages 
med kvalificeret stemmeflertal som nævnt, uanset antallet af de 
mødende.

Om forhandlingerne optages i en af formanden for bestyrelsen au
toriseret repræsentantskabsprotokol en kort beretning, der under
skrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Repræsentantskabsprotokollen skal på begæring fremvises for fon
dens medlemmer.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer fordelt på 
følgende måde: 3 elever, een fra hver skoleafdeling, 2 tidligere ele
ver, 2 forældre og 2 lærere.73



Medlemmerne til bestyrelsen samt suppleanter for disse vælges for 
et år ad gangen af henholdsvis elevrådet, udgåede elever, forældre
repræsentanterne og lærerrådet. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger på sit første bestyrelsesmøde senest en måned 
efter repræsentantskabsmødet af sin midte en formand og en næst
formand.
Desuden vælges en sekretær og en kasserer, der ikke nødvendigvis 
behøver at være medlem af bestyrelsen.
Det er bestyrelsens opgave gennem forskellige arrangementer at 
skaffe penge til fonden.

Af de årligt indkomne midler plus renterne af formuen må højst 
bruges 75% - resten henlægges til kapitalen.

Det er bestyrelsens pligt at anbringe formuen i sikre værdipapirer 
til maksimal rente.

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser 
om udførelsen af sine hverv.

Hvert år vedtager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb budget 
for det følgende regnskabsår.

Bestyrelsen kan ansætte en juridisk-økonomisk rådgiver.
Som leder af den daglige drift står rektor.

Rektor kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at 
deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Midlerne til den daglige drift indestar på en bank- eller spare
kassekonto samt på en girokonto. For at hæve et beløb kræves kun 
underskrift af rektor eller kasserer.

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal 
være formanden. I dennes forfald af næstformanden.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald af 
næstformanden, så ofte anledning foreligger, samt når 3 medlem
mer af bestyrelsen begærer det. Møder kan ikke afholdes i skole
ferier.

74 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer repræsenterende



mindst 3 af de 4 grupper er tilstede. Alle sager afgøres ved simpelt 
stemmeflertal, står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning 
om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelses
medlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 5. Valg af 
revisor

Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor samt 
af den blandt medlemmerne valgte revisor. Begge revisorer vælges 
på repræsentantskabsmødet.

Revisorer afgår hvert år, genvalg kan finde sted.

5 6. Årsregnskab Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. Fondens 
opløsning

Såfremt der på to repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers 
mellemrum er tre fjerdedele af afgivne stemmer for opløsning, vil 
fonden, uanset antal repræsenterede stemmer på det sidst afholdte 
repræsentantskabsmøde, være at opløse.

Ved ophævelse af fonden deles formuen ligeligt mellem Sankt 
Annæ Gymnasium og Københavns Drengekor til formål, der er til 
gavn for eleverne.

Trivselsfondens arbejde 1973-74

Ovenstående vedtægter er ikke endelige, da de skal godkendes af 
et repræsentantskab.
På det store forældremøde den 14/2 1974 blev der valgt repræ- 
tanter, så det nu er praktisk muligt at få valgt en bestyrelse. 
Måske og forhåbentlig er det sket, når dette årsskrift er uddelt, 
ellers vil det ske straks ved det nye skoleårs begyndelse.
I årets løb har trivselsfondens kasse været flittigt benyttet til dag
ligdagens mange og nyttige hjælpeaktioner. Som det ses af neden
stående regnskab, er udgifterne blevet dækket af gaver fra for
ældre, servicefunktioner ved koncertsalens udlejning (disse uløn
nede funktioner er udført af elever og forældre) samt trivsels

75 fondfesten.



REGNSKAB
Indtægter:

Gaver fra forældre ....................................................... 7.440,18
Renter på giro ............................................................... 61,00
Servicefunktioner ........................................................... 22.805,54
Trivselsfest ...................................................................... 5.455,00
Diverse................................................................. 2.242,85

kr. 38.004,57
+ giro pr. 4/2-73 ........................................................... 2.202,37
+ kontant pr. 4/2-73 ................................................... 506,60

kr. 40.713,54

Udgifter:

Festligheder ..................................................................... 8.416,27
Tilskud til elevrejser ....................................................... 4.297,50
Tilskud til fritidsaktiviteter ........................................... 6.251,56
Tilskud til årsskrift ......................................................... 2.781,75
Hærværk ......................................................................... 512,00
Porto, kontorudgifter..................................................... 1.943,56
Diverse............................................................................. 839,46

kr. 25.042,10
Balance ............................................................................ 15.671,44

kr. 40.713,54

Aktiver:
Bankbog........................................................................... 12.000,00
Giro pr. 1/2-74 ................................................................... 2.459,01
Kontant pr. 1/2-74 ........................................................... 1.212,43

kr. 15.671,44

I dette regnskab er ikke indgået det endelige regnskab fra Triv- 
selfondfestlighederne, da det endnu ikke er lykkedes endeligt at 
afslutte dette regnskab.
Det kan dog oplyses, at det endelige overskud fra festen vil blive 
på ca. kr. 60.000, hvilket betyder, at den formue, som den nye 
Trivselsfonds bestyrelse vil få at begynde sit arbejde med, vil være 
på mere end kr. 100.000.
Det er meningen, at disse 100.000 kr. skal bidrage til årets drift 
med sine renter.76



For at klare næste års hjælp fra Trivselsfonden er det klart, at der 
må gøres store anstrengelser ved indsamlinger og arrangementer. 
Forældrekredsen, nuværende og tidligere elever og lærere og sko
lens mange venner må forvente at modtage henvendelse om bi
drag og arbejdsindsats.
Med den velvilje, som tidligere er vist, er jeg ikke i tvivl om, at 
det vil kunne lykkes også i fremtiden at sikre alt det for skolens 
daglige trivsel så værdifulde arbejde.

Poul Nielsen

Gaver

Sankt Annæ Gymnasium har i det forløbne skoleår modtaget man
ge gaver fra elever, forældre, lærere og gode venner.
I forbindelse med Trivselsfondfesterne fik vi foræret værdifulde 
gevinster til udlodning i vore mange boder. Disse gaver kom i 
stort tal fra hjemmene, men også fra en lang række firmaer, som 
sendte os venlige ord med ønske om festlige og indtægtsrige dage 
til gavn for det gode formål.
Kunstnerinden Gerda Åkesson har igen i år glædet skolen. Denne 
gang med smukke litografier af egne arbejder og af Axel Salto, 
kunstnerindens afdøde mand.
Direktør Asger Fischer, som igennem et helt liv har fremstillet 
litografier af kendte danske kunstneres værker, har skænket os en 
righoldig samling, som senere vil blive hængt op i klasseværelser 
og på gange.
Leo Bannerfelt, skolens lærer i formning, har udført en dejlig 
farverig vægdekoration i lærernes spisestue til glæde for sine kol
leger. For alle disse gaver skal lyde en hjertelig tak til de venlige 
givere.
Og endelig også en tak til forældre, tidligere elever, lærere og ven
ner af skole og kor for de pengegaver, som er blevet sendt til vor 
Trivselsfond.
Med denne hjælp har det været muligt at yde et betydningsfuldt 
socialt arbejde blandt vore elever, således at ingen har været tvun
get til at afholde sig fra at deltage i de mange frivillige aktiviteter, 
som sættes i gang for vore elever i løbet af et skoleår.

77 Poul Nielsen



Elevernes fritid

Feriekoloni

Meddeleleser fra 
filmklubben

I sommeren 1973 var vi atter i stand til - gennem Københavns 
Lærerforenings feriekoloniarbejde - at sende et stort antal af sko
lens elever på feriekoloni i den ene halvdel af sommerferien. Des
værre kunne det ikke lade sig gøre, at alle elever kom ud med en 
lærer fra vor egen skole, men ca. halvdelen (24) var på Naboen 
ved Svaneke, hvor kommunelærer Bjarne Hjaltason var leder 
sammen med skoleinspektør Helge Jeppesen fra Sundpark skole. 
Resten af eleverne var på Lille Okseø ved Flensborg Fjord, og 
denne koloni blev ledet af en kollega, som tidligere har været an
sat på S.A.G., nemlig kommunelærer Jens Jørgen Andersen.
Såvel rejse som ophold er gratis, idet Københavns kommune sam
men med Københavns Lærerforening betaler alle udgifter. Jeg be
der om, at forældrene — specielt til de yngste af vore elever - er 
opmærksomme på, at ansøgning om koloniophold skal afleveres 
allerede i begyndelsen af april. Koloniophold gives fortrinsvis til 
elever, som ikke får andet landophold i ferien, eller hvor særlige 
forhold f.eks. i hjemmet gør sig gældende. Fra og med næste 
skoleår vil vi også være i stand til at tilbyde koloniophold til 
vore piger i 3.-5. klasse. B.Hj.

Ja, så er filmsæsonen næsten forbi. Overskuddet er i år ca. 2500 
kr., hvoraf de 2000 kr. vil gå til trivselsfonden; de sidste 500 kr. 
overføres til næste sæson som et »sikkerhedsnet«. Rent økonomisk 
blev året jo en succes; om det også blev det rent filmisk, må klub
medlemmerne jo finde ud af selv.
Desværre havde vi (direktionen) det ikke altid lige morsomt efter 
forestillingerne. Mange gange har vi måttet rydde op i 30-45 
min., hvilket netop er den tid for meget. Vi havde håbet, at folk 
selv kunne rydde op efter sig, men det viste sig altså at være et 
forfængeligt håb. Derfor må vi til næste år finde på en eller an
den overraskelse, der får vore ærede medlemmer til selv at tage 
deres skidt med ud af koncertsalen.
Et andet problem, vi har haft, var de mange slåskampe, skråleriet 
og renderiet. Nu er det jo sådan, at det åbenbart hører med til 
»skolebioen«, men det ville nu alligevel være dejligt, hvis vi kun
ne blive fri for alt dette.
Videre oplysninger om filmklubbens eventuelle fortsætten vil frem
komme efter sommerferien med samt nyt program.

Direktionen
Jacob Knudsen, Ix, Martin Sønderholm 2x78



Idrætsdagbog: Som følge af vore fine idrætsfaciliteter har det været muligt at 
deltage i en række forskellige sportsstævner, og de ændrede for
hold har allerede givet udslag i en hel del gode præstationer. Af 
samme grund har skolen været søgt og benyttet som arrangør af 
idrætsstævner, og vore unge kolleger i gymnastikafdelingen (Janne 
Christiansen, Jørgen Andersson, Jens Bencke, Freddy Gleisner og 
Frank Pind) har ydet et stort arbejde med afviklingen af disse 
arrangementer.

Skolens elever har deltaget i følgende idrætsstævner:

4/9 og 6/9. Københavns skolevæsens idrætsdag, hvor drengene fra 
6 A samt 8. klassetrin blev distriktsvindere i håndbold. — 6 A 
ved i finalen at besejre vor egen 6. B. Begge hold blev herefter 
slået ud i semifinalen om københavnsmesterskabet.
Skolen var ved stævnet repræsenteret således: Pigerne fra 8. klas
setrin (8. klasse + 1. real) deltog med ét hold i langbold dog uden 
at brillere, men det har de siden formået flere gange i andre 
idrætsdiscipliner.
Drengene deltog med håndboldhold. Alle klasser fra 6. klasse - 2. 
real deltog - 6. og 7. klasserne med klassehold, 8. klasse + 1. real 
og 9. klasse + 2. real med klassetrinshold.

6 A’s hold: Henrik Bendixen, Henrik Buch, Frank Carlsen, Bo 
Christensen, Peter Danielsen, Ole Hansen, Henrik Jacobsen, Lars 
Jensen, Michael Larsen, Carsten Petersen og Johnny Poulsen.

8. klassetrins hold: Johnny Christensen, Niels Fessel, Carsten 
Høyer, Jens Langdal, Kenneth Pedersen, Steen Petersen, Peter 
Rasmussen og Bo Svensson.

18/9. De københavnske gymnasiers boldspilstævne, hvor drengene 
fra 3: real + lg samt 2g erobrede københavnsmesterskabet i hånd
bold, og skolen vandt således 2 rækker af 3 mulige — i sandhed 
et imponerende resultat. Vi håber snart at få glæde af disse unge 
mennesker i idrætsforeningen. 3g spillede en fodboldkamp, som 
de tabte knebent, og ligeledes gik det de to pigehold, som deltog 
i volleyball.

3. real + Ig’s hold: Kim Estoft, Kim Frøstrup, Henrik Bjørn 
Nielsen, Mogens Nielsen, Ole Olsen, Niels Peter Rothmann og 
Klaus Strandhøj.

79 2g’s hold: Kim Andersen, Claus Jacobsen, Jan Dam Nielsen, Den-



nis Nørgaard, John Simonsen, Hans Jørgen Sørensen og Jens 
Kiertzner.

6110. Gymnasiestavne i Randers. Pigerne deltog med 1 håndbold
hold, som blev slået ud i 1. runde.

10112. Gymnasieskolernes basketballstavne i Vallensbak. Her af
holdtes den indledende runde. Vi deltog med 1 drengehold, som 
vandt sin første kamp - og hermed den første basketsejr skolen har 
vundet. Holdet tabte den næste kamp og var hermed færdig i 
turneringen.

11112. Gymnasieskolernes håndboldturnering. Stævnet var for 
gymnasiehold - udvalgte hold sammensat af elever fra alle klas
setrin. Drengene deltog med 1 hold, som i deres tre puljekampe 
vandt 2 kampe og spillede 1 uafgjort. Måldifference afgjorde, at 
det blev Efterslægten og ikke os, der blev finaledeltager. En fin 
indsats af vort hold.

1/2. Gymnasieskolernes basketballstavne på Sankt Anna gym
nasium. Pigerne deltog med ét hold, som blev slået ud i den første 
karno.

1/3. Gymnasieskolernes volley ballturnering på Sankt Anna gym
nasium. Pigerne deltog med 2 hold, hvoraf det ene hold nåede til 
semifinalen.

12/3 og 13/3. Københavns skolevasens svømmestavne. I dette 
indledende stævne var tilmeldt hold fra næsten alle de københavn
ske skoler, hvilket bevirkede, at der i de enkelte rækker var an
meldt op til 90 hold til at kæmpe om de 6 finalepladser. Sankt 
Annæ gymnasium var repræsenteret således:
Piger: klasseholdene fra de fire 5. klasser samt ét hold på 8. klasse
trin (klassetrin: udvalgte hold fra klasserne).
Drenge: klasseholdene fra de fire 5. klasser, 5y med to hold, de 
to 6. klasser og de to 7. klasser, fire hold på 8. klassetrin samt ét 
hold på 9. klassetrin. Vi deltog således med i alt 18 hold.

Pigerne og drengene fra 8. klassetrin kvalificerede sig til finalen - 
drengene med 2 hold!!
Dette er vel nok den største sportspræstation, vi har haft på vor 
skole. Enhver kan forestille sig kvaliteten for at få et hold i fina
len i kamp med 90 andre skoler — 8. klassetrin fik altså både piger 
og drenge med i finalerne, drengene også deres 2. hold.80



De øvrige hold klarede sig pænt, og flere var tæt ved finalepladser. 
Præstationerne lover godt for de kommende år.

1713. Garageløbet. Pigerne på 8. klassetrin får tid til ind imellem 
svømmestævnerne at vinde holdsejren på deres alderstrin, og Har
riet Andersen 1 br bliver individuel vinder, Susanne Agerholm 
ler nr. 3.
De øvrige piger på holdet var: Pia Christensen Ibr (nr. 8), Hanne 
Brandtberg ler (nr. 12), Pia Rothe ler (nr. 13) og Linda Vilhelm- 
sen lar (nr. 14). Distancen var 700 m.

21!3. Københavns skolevæsens finalesvømmestævne. Pigerne på 8. 
klassetrin blev nr. 4.
Drengenes 2 hold på samme klassetrin blev nr. 3 og 6.
Finaleholdene havde følgende sammensætning:
Pigerne: Harriet Andersen Ibr, Hanne Brandtberg ler, Pia Chri
stensen Ibr, Kirsten Kubstrup lar, Mai-Britt Olsen ler og Pia 
Rothe 1 cr.
Drenge hold I: Johnny Christensen lar, Finn Johansen Ibr, Kim 

81 Jonstoft 1 cr, Jon Jørgensen Ibr og Gordon Alsing Andersen lar.



Drenge hold II: Alex Andersen 8u, Lars Peter Jensen Icr, Bo Mor
tensen Ibr, Klaus Petersen Ibr og Peter Rasmussen lar.
Distancerne var for alle tre hold 4X50 m fri svømning.

3113. Søndermarksløbet, 1. real’s piger triumferer atter. Harriet 
Andersen var forhindret i at deltage, Susanne Agerholm forstuver 
et ben - og så bliver Mai-Britt Olsen nødt til at vinde løbet og 
Pia Rothe bliver nr. 3. Distancen var 1000 m.
Om pigerne på 8. klassetrin kan der med en omskrivning siges: De 
kom, så, lærte, deltog og sejrede. I dette løbestævne deltog også en 
hel del drenge på 6. og 7. klassetrin, og uden at pille ved pigernes 
triumf, må det være tilladt at nævne, at konkurrencen her var no
get hårdere.
På 6. klassetrin blev Henrik Bergsbo nr. 4 af de 43 deltagere, og 
vort hold blev ligeledes nr. 4. De tre andre hold deltagere var: 
Henrik Buch, Jon Solnæs og Kåre Holmstrøm.
På 7. klassetrin blev Søren Ivarsson nr. 3 af de 23 deltagere og 
vort hold blev nr. 3. De tre andre holddeltagere var: Hans Henrik 
Olsen, René Torp og Dan Faxø Nielsen. I begge drengeløb var 
distancen 1000 m.

24/4. Falledløbet, som kun var for drenge, var det løb, som havde 
samlet flest deltagere. Alligevel lykkedes det på 6. klassetrin at 
hjemføre en flot 2. plads blandt de 30 deltagende hold, og Henrik 
Bergsbo 6B blev individuelt bedst placeret med en 4. plads blandt 
de 193 deltagere. De tre andre holddeltagere var: Uffe Stormly 
6B (nr. 16), Ulrik Wilken 6B (nr. 23) og Ulrik Wilken 6A (nr. 34). 
Desuden deltog også Henrik Bendixen, Michael Lassen, Flemming 
Pedersen og Michael Stoltenberg, og de blev alle placeret i den for
reste halvdel af det store felt.
6. klasserne kan være stolte af denne præstation, som var årets 
største af drenge i løb på vor skole. Også 7. klasserne deltog, og 
her erhvervede Søren Ivarsson sig en flot 6. plads blandt de knapt 
100 deltagere på dette klassetrin. Distancen var for begge klasse
trin 1000 m.

Vi kan således se tilbage på et skoleår med en række flotte sports
præstationer i flere forskellige idrætsgrene, og det er på særdeles 
værdig måde vist, at eleverne på Sankt Annæ Gymnasium kan an
det end synge. Det bør slutteligen nævnes, at det netop er 6. og 7. 
klasse, som danner Københavns Drengekor og som følge heraf må 
passe to aftenprøver fast om ugen foruden diverse ekstraprøver 
og koncerter. Det bliver deres opnåede sportsresultater jo ikke 
mindre af. Kaj Rømer82



Medlemstal:

F oreningens 
hovedbestyrelse

Hvem kan 
blive medlem?

Hvordan bliver 
man medlem?

Hvad koster det?

Sankt Annæ Gymnasiums 
Idrætsforening

Foreningen har nu nået et medlemstal på knapt 400 medlemmer 
fordelt på 6 afdelinger.

er sammensat således:

Formand: Kaj Rømer, (03) 14 02 41.
Næstformand: Bjarne Hjaltason, 69 36 26.
Kasserer: Jørgen Andersson, 64 32 07.
Sekretær: Kjeld Hansen, 60 30 01.
Desuden er afdelingsformændene fødte medlemmer af hovedbesty
relsen.
Håndbold: Niels Erik Borgbo, 12 49 78.
Volleyball: Janne Christiansen, 49 28 83.
Svømning: Frank Pind, 98 04 90.
Badminton: Helga Trap, 29 29 00 lok. 4 (8-16).
Basketball: Jens Bencke, 26 18 48.
Motionsafdeling: Evald Hansen, 21 64 26.
Sidstnævnte afdeling er fortrinsvis for forældre og udgåede elever, 
der i et moderat tempo dyrker gymnastik og svømning.

Alle nuværende og udgåede elever, forældre samt andre personer 
med tilknytning til Sankt Annæ gymnasium kan ifølge foreningens 
love blive medlemmer. Dette indebærer, at også søskende, som ikke 
er eller har været elever på skolen, kan blive medlemmer.

Man anmoder evt. skriftligt om en indmeldelsesblanket hos Kaj 
Rømer eller én af de andre gymnastiklærere, som er på skolen hver 
dag. Skriftlig henvendelse bedes stilet til Kaj Rømer, og en fran
keret svarkuvert bedes vedlagt. Når foreningen har modtaget den 
udfyldte indmeldelsesblanket, undersøges det, om den pågældende 
afdeling har plads, og meddelelse om eventuel optagelse samt træ- 
ningstidspunkt(er) tilgår ansøgeren. (Træningstidspunkter: se un
der »afdelingerne«).

Kontingentet er fastsat således:
7—18-årige 30 kr. halvårligt.
18-21-årige 50 kr. halvårligt.
Øvrige voksne 75 kr. halvårligt.83



Passive 
medlemmer:

Hvordan har 
foreningen fun
geret i sit første 
leveår?

Bestyrelsesmøder

General
forsamlingen

Ønsker man ikke at deltage, men gerne at støtte foreningen, kan 
man blive passivt medlem mod et kontingent på 25 kr. årligt. Det 
er dog ike forbudt at betale mere end de 25 kr. Gennem passivt 
medlemskab styrkes foreningens økonomi, og derved forbedres vil
kårene for de aktive medlemmer - i blandt hvilke vi måske tæller 
Deres barn.

Det var noget af en mammutopgave, foreningen havde påtaget sig 
ved på én gang at oprette 5 afdelinger. Funktionen har da heller 
ikke været perfekt og ej heller uden oplagte børnefejl, men en hel 
del forældre, elever - såvel nuværende som udgåede - samt lærere 
har lagt et gevaldigt arbejde for at få foreningen til at køre bedst 
muligt. Man har da også mest mødt velvilje og forståelse fra med
lemmernes side.
På grund af andre københavnske skolers benyttelse af svømme
hallen blev idrætsfaciliteterne i det forløbne skoleår brugt i skole
funktion hver dag til kl. 16 - fredag dog til kl. 14,30. Dette van
skeliggjorde i høj grad foreningens ungdomsarbejde. Da vi jo ikke 
er en distriktsskole, kan kun de færreste elever »smutte« hjem i 
den ventetid, de påføres, når de venter på at komme i idrætsfor
eningen. Vi har fremført dette over for Poul Nielsen, som ihærdigt 
arbejder på, at skolen skal få fuld rådighed over svømmehallen, og 
som hele tiden har bakket foreningen 100 °/o op.
I erkendelse af det opståede problem, men også for at søge skabt 
yderligere atmosfære, oprettedes i løbet af efteråret en fritidsklub, 
hvor det blandt andet er muligt at spille bordtennis hver efter
middag kl. 14-16. Dette tilbud har været flittigt benyttet af ele
verne, og har på en fonuftig måde udfyldt ventetiden for mange 
af dem.

har været afholdt den 20/9, 6/12 og 19/3. På møderne har dels 
almindelige administrative forhold været behandlet, men også op
ståede og uforudsete afdelingsproblemer. På mødet i september 
blev det vedtaget at afholde en idrætsfest, og et festudvalg blev 
nedsat. Vi vil i øvrigt gerne her bede om, at alle medlemmer, der 
mener, de har emner, som burde behandles på et bestyrelsesmøde, 
henvender sig til formanden herom.

blev afholdt den 28/3, dagen før klubbens 1 års fødselsdag. Der 
var fremmødt 40 medlemmer, som godkendte formandens beret
ning, kassererens regnskab og genvalgte næstformand og kasserer. 
Det blev vedtaget at oprette en basketballafdeling, men at denne 
skulle bygges op nede fra og altså i starten hellige sig de mindste 
elever. Jens Bencke blev bemyndiget at indkalde til afdelingsmøde84



Økonomi

Afdelingernes 
funktion

Håndbold
afdelingen

Puslingeholdet:

den 23/4, hvor afdelingen blev oprettet, og Jens Bencke valgt til 
dens formand. Et forslag om oprettelse af en bordtennisafdeling 
fik efter en hed, hektisk og undertiden saglig debat ikke tilstræk
kelig tilslutning.

Foreningen har efter et år oparbejdet en kapital på godt 4.000 kr., 
men vi må også have noget at stå imod med, og ønsker til mate
rialer er mange.

Træningstiderne kan desværre ikke endeligt angives her, da pla
ceringen af træningstiderne er afhængige af det nye skoleårs ske
ma. Vi vil imidlertid bestræbe os på ikke at ændre dagene og på 
i videst mulig omfang at placere skoleelevernes træningstider så 
nær skoletidsforlængelse som muligt. En omfattende ændring af 
træningstiderne i badmintonafdelingen er dog nødvendig. Så 
snart vi kan - og så vidt muligt inden sommerferien, vil vi med
dele medlemmerne samt alle øvrige skoleelever de nye trænings
tider.

-120 medlemmer.
Formand: Niels Erik Borgbo.
Ungdomsleder: Søren Larsen, 11 83 53.
Trænere: Jørgen Andersson (herresenior), Søren Larsen (herre- 
junior- og ynglinge og dameynglinge), Jan Dam Nielsen (drenge) 
og Henrik Bjørn Nielsen (Lilleputter). Der er i afdelingen ydet et 
godt og solidt arbejde af ovennævnte trænere, selv om det kun er 
de alleryngste, som har opnået virkelig gode resultater. Afdelingen 
har opnået optagelse i D.H.F. (Dansk håndbold forbund) og har 
deltaget i den københavnske turnering med 7 hold.
Af resultater kan nævnes:
Herresenior 1 blev nr. 4 i B-rækken, men de siger, de rykker op til 
næste år.
Herresenior 2 blev nr. 2 i deres række, men tabte deres opryk
ningskamp.

1. Puslinge er blevet nr. 2 i deres -pulje og rykker op. Drengene har 
gennem sæsonen gjort en fin træningsindsats, og vi glæder os med 
dem over det fine resultat, som varsler om en kommende dygtig 
håndboldklub.

Steen Andersen, Kim Darving, Dan Christensen, Lars Holbeck Pe
tersen, Joel Pless, Tommy Olsen, Michael Stoltenberg, Kåre Holm
strøm og Anders Jensen.
Holdet blev som erkendelse for den fine indsats tilmeldt en stor85



international turnering afholdt i påsken i Helsingør. Udgifterne 
blev afholdt af idrætsforeningen. Drengene blev nr. 2 i deres pulje. 
Det har knebet lidt at få de ældre medlemmer til at påtage sig tur
neringsvagter, og dette har påført den driftige afdelingsformand 
et urimeligt stort ekstraarbejde. Vi håber på bedre forståelse for 
dette problem i næste sæson.
En række seniorspillere har forladt klubber, de havde været med
lem af i årevis, for at bakke deres »gamle« skoles nyoprettede 
klub op. En særlig varm tak skal de have.

Svømme- 
afdelingen

- 110 medlemmer.
Formand: Frank Pind.
Trænere: Fru Persson, Frank Pind, Jens Bencke og Kaj Rømer. Af
delingen er endnu ikke tilmeldt forbund, og der øjnes endnu heller 
ingen grund dertil.
Ungdomsafdelingen har ydet en stor træningsindsats for at udbyg
ge færdighederne i de forskellige svømmearter. Kun få har været 
interesseret i konkurrencesvømning, til gengæld er der bestået en 
masse svømmeprøver af forskellige arter og grader.
Seniorafdelingen har nærmest bevæget sig på motions- og turist
planet, men noget sådant skal der også være plads til.
Det bør nævnes, at familiesvømningen om lørdagen under vor 
dygtige fru Perssons ledelse har haft stor søgning.

Volleyball- 
afdelingen

- 35 medlemmer.
Formand: Janne Christiansen.
Trænere: Janne Christiansen, Jørgen ensen og Kim Harrev. Af
delingen er tilmeldt forbund og har deltaget i turnering med 1 
herreseniorhold og 1 dameynglingehold. Det har knebet med her
rernes træningsflid. Dameynglingene blev placeret midt i deres 
række.

Badminton
afdelingen

— 120 medlemmer.
Formand: Helga Trap.
Ungdomstrænere: Kjeld Hansen og Kim Kjørnæs.
Afdelingen har i det forløbne år mest fungeret som motionsafde
ling. De dygtige og flittige ungdomstrænere havde i april arran
geret en turnering, som godt kunne have fortjent lidt større opbak
ning end den fik.
Afdelingen er blevet tilmeldt Dansk Badmintonforbund og har 
dermed forpligtet sig til tilmeldinger til turneringer.
Vi vil i den kommende sæson søge gennemført en trænerturnus i 
seniorafdelingen — det er ikke økonomisk muligt at sætte træner på
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Helga Trap og Irene Lynge har ydet en enorm indsats for at lede 
denne idrætsforenings vanskeligste afdeling (træningstiderne er 
spredt over fire af ugens dage). Det må desværre siges, at damerne 
har modtaget mere kritik end tak for det store arbejde, de har 
ydet, og Irene Lynge har da også »taget sit gode tøj« og har for
ladt os — og det er vi ikke tjent med. Vi håber på god sportsånd i 
afdelingen - også hvis man ikke får lige de træningstider, man 
bedst kunne tænke sig.

Motions
afdelingen

- 33 medlemmer.
Formand: Evald Hansen.
Træner: Fru Persson.
Der vil næppe blive ændret ved denne afdelings træningstid som 
er torsdag kl. 19-21. Vi har derimod mulighed for at oprette end
nu et hold torsdag kl. 18-20, hvis der skulle vise sig behov herfor. 
Medlemmerne i denne afdeling har udvist et enestående fremmøde, 
som skyldes dels fru Perssons dygtige ledelse, men også holdets for
stand på hygge og samkvem. Kondiholdets værdi for skole, for
ældre, børn og lærere kan næppe overvurderes, og vi glæder os 
meget over, at det går så fint.

Basket- 
afdelingen

- nystartet.
Formand: Jens Bencke.

Kaj Rømer
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Skolenævnet

Forskellige meddelelser

Skolenævnet består af følgende medlemmer:
Valgt af forældrene: Elinor Ellegaard Frederiksen (formand), 
direktør, cand. jur. P. Schade-Poulsen, konstruktør Ole Nørklit 
Jensen. Valgt af Borgerrepræsentationen: glarmester Walther 
Thomsen, kontorchef, cand, polit. Arne Steen Jensen. Suppleanter: 
arkitekt Erik Ipsen, fuldmægtig Palle Rosenvold, overassistent 
Poul Roskam-Hemmingsen.
Lærerkollegiets repræsentanter er lærerrådets formand og næst
formand, adm. inspektor A. Truels Jensen og viceinspektør Kjeld 
Jørgensen. Desuden deltager rektor, sanginspektør og to elevre
præsentanter i møderne.
Det er med tilfredshed, at skolenævnet som i tidligere år kan kon
statere, at skolens daglige arbejde, herunder elevforsømmelser, 
ikke har givet anledning til store problemer.
De vanskeligheder, som blandt andet det større elevtal og de ud
videde rammer omkring undervisningen kunne skabe, er klaret 
ved overmåde dygtig indsats fra såvel skoleledelse, lærerstab som 
teknisk personale. Også elevernes positive indstilling har medvir
ket hertil.
Nævnets bestræbelser for sikring af trafikforholdene omkring sko
len har i årets løb resulteret i etableringen af et fodgængerfelt ved 
Carl Jacobsens Vej. Cykel- og knallertkørsel i to retninger på 
cykelstien på Sjælør Boulevard har ikke givet anledning til uheld, 
men må tages op til overvejelse i forbindelse med den yderligere 
udvidelse af elevtallet, som sker i det kommende skoleår. Behovet 
for en skolebus fra Valby Station har været til overvejelse, og en 
analyse vil blive iværksat. Forholdene omkring den offentlige 
legeplads på skolens areal har ligeledes været drøftet i nævnet.
Skolenævnet kan udtrykke stor tilfredshed med, at det nu er lyk
kedes at tilvejebringe statutter og fastere rammer for trivselsfon
den, som fremover vil kunne blive en hjørnesten for den gode for
ståelse mellem skolen og hjemmene.
Selv om der ikke inden det kommende valg til skolenævnet i sep
tember sker nogen ændring i skolenævnets status, må det forven
tes, at der ved en kommende ændring af skolestyrelsesloven vil 
ske en udvidelse af skolenævnets beføjelser og dermed dets ind
flydelse.
Forældrekredsen må derfor opfordres til at vise det forestående 
valg og nævnets arbejde fremover den største interesse.
P.n.v. Elinor Ellegaard Frederiksen88



Forældre-, elev-, 
lærermøder

Lærer kandidater

Praktikanter

Lærerråd

I løbet af skoleåret 1973-74 har der været afholdt følgende for
ældremøder eller forældre-elevkonsultationer:
3u, 3v, 3x, 3y, 7A: Tirsdag den 23. okt. Forældremøde.
lu, Iv: Tirsdag den 30. okt. Forældremøde.
4v, 4x, 6B: Onsdag den 7. nov. Forældrekonsultation.
5u, 5v, 5x, 5y, 7B: Mandag den 12. nov. Forældremøde.
4u, 4y, Ibr: Torsdag den 15. nov. Forældrekonsultation.
la, lb, Ix, ly, Iz, 2aN, 2aS, 2xN, 2xF, 3aN, 3xN, 3xF: Fredag 
den 16. nov. Konsultation, elever.
6A, 8u, lar, ler: Tirsdag den 20. nov. Forældrekonsultation.
9A, 2ar, 2br, 3ar: Torsdag den 10. jan. orientering om gymnasium 
og forældre/elevmøde.
Møde med gymnasieelevernes forældre og skolens lærere: Tirsdag 
den 22. jan.
Alle elever, forældre og lærere: Torsdag den 14. febr. Skolemøde. 
9A: Tirsdag den 19. febr. Forældremøde.
Hovedskolens elever: Tirsdag den 12. og onsdag den 13. marts. 
Forældredage.
Nye 3. 8. og 1. realklasser: Torsdag den 4. april. Optagelsesmøde.

I skoleåret 1973-74 har følgende været lærerkandidater:
Cand. mag. Leif Christensen i samfundsfag.
Vejleder: Jens Bencke.
Cand. phil. Per Enevold i musik.
Vejledere: Niels Møller, Arne Berg.
Cand. phil. Christel Hinnum i engelsk.
Vejledere: Lis Pihl, Jørgen Andersson.
Cand. phil. Leif Lansner i fransk.
Vejledere: Poul Nielsen, Bente Møller, Jørgen Wrang Thomsen. 
Cand. mag. Jytte Lindhardtsen i dansk og tysk.
Vejledere: Tove Brøndum, Ulla Boris, Jørgen Wrang Thomsen, 
Povl Fledelius.
Cand. scient. Flemming Mørk i matematik.
Vejledere: Lise Høj, Ib Schaufuss.

Fra Emdrupborg Seminarium har vi haft 3 praktikanter i januar 
og februar 1974: Helga Trap, Anne-Lise Sander, Yvonne Bilage. 
Vejledningen af praktikanterne blev forestået af Henry Christcn- 
sen, Ulla Boris, May Wainø Andersen, Hans Thomassen og Frank 
Olsson.

Ved skoleårets begyndelse konstituerede lærerrådet sig med Bent 
Kistrup-Steffensen som formand, Hans Thomassen som næstfor
mand og Ulla Boris som sekretær.89



Rådet holder møder med 1 til 2 måneders interval, men ved siden 
af disse er der udført et stort arbejde i diverse udvalg, der har 
fremskaffet nødvendige oplysninger og gennemdiskuteret proble
mer, før disse er kommet til endelig behandling i lærerrådet.
En del sager er blevet videredrøftet i samarbejdsudvalget.

Elevråd Der er tre elevråd på Sankt Annæ Gymnasium — hovedskole, 8., 
9., 10. klasse og realskole samt gymnasium.
Hver klasse på skolen vælger 1 repræsentant (og 1 suppleant) til 
klassetrinets elevråd. Fra hvert klassetrinsråd udpeges 2 medlem
mer til et fællesråd, som behandler alle sager til forelæggelse for 
de enkelte råd.
Fællesrådets medlemmer er desuden elevernes repræsentanter i 
skolens samarbejdsudvalg, hvor elever, lærere og skolens ledelse 
diskuterer alle problemer af vigtighed.
Elevrådene har i det forløbne skoleår behandlet en lang række 
lokale problemer. Særligt vigtigt er det måske at nævne, at elev
rådene efter afstemning blandt skolens elever er blevet medlem
mer af LEO og DGS, de to elevorganisationer, som på landsplan 
forhandler alle elevsager.

Samarbejds
udvalget

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser for at skaffe et godt skolemiljø.
Af sager, der har været til behandling, kan nævnes: Halvtag i 
skolegården, elevrådets økonomi, trivselsfonden, introduktionsuge 
for de nye gymnasieklasser, fællestimer, elevfester og renholdelse 
af kantinen.
Halvtaget er der blevet kæmpet for af skolenævn, lærerråd, elev
råd og rektor - ansøgninger er sendt til rette myndigheder, og nu 
foreligger bevillingen.

Konfirmations
forberedelse

Konfirmationsforberedelse foregår på Sankt Annæ Gymnasium i 
1. realklasse (8. klasse). Den finder sted mandag og torsdag efter
middag, således at klasserne ophører med normal skolegang disse 
dage kl. 13,00.
Da drengene i vore 7. klasser er de hårdest belastede elever, med 
hensyn til sangarbejdets aftenprøver, ville det være yderst uheldigt, 
hvis de samme elever også skulle følge konfirmationsforberedelse. 
Det skal endelig nævnes, at vore elever har ret, men ikke pligt til 
at gå til konfirmationsforberedelse i Domkirken, som Københavns 
Drengekor er knyttet til.
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Statens
U ddannelses- 
støtte

Elever i 10. klasse, 3. real og gymnasieklasserne kan søge støtte 
fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Hvis en elev, der har fået 
stipendium fra SU, forlader skolen i løbet af skoleåret, kan SU 
kræve den udbetalte støtte tilbagebetalt. Elever, der er fyldt 18 
år, kan yderligere søge statsgaranteret lån. På alle uddannelses
steder er der nedsat et stipendienævn bestående af lærer- og elev
repræsentanter. Stipendienævnets eneste opgaver er at formidle 
kendskabet til mulighederne for støtte, modtage ansøgninger og 
kontrollere, at de er korrekt udfyldt samt videresende dem til 
SU, hvor beregninger og udbetalinger udføres.
I årets løb har 21 ansøgere i alt fået udbetalt 84.039 kr. i støtte 
og 11 ansøgere har opnået statsgaranterede lån på i alt 94.920 kr. 
For støtteåret 1974/75 gælder følgende regler:
Elever, der pr. 31/12—74 er under 20 år.

Hjemmeboende: Under 18 år (pr. 31/12-74): Støtte fra 300 kr. til 4.900 kr.
Mellem 18 og 20 år: Støtte fra 300 kr. til 6.700 kr.

Udeboende: Under 18 år (pr. 31/12-74): Støtte fra 300 kr. til 7.000 kr.
Mellem 18 og 20 år: Støtte fra 300 kr. til 9.100 kr.
Den maksimale støtte ydes i form af stipendium til elever, hvis 
forsørgere i kalenderåret 1973 har haft en skattepligtig indkomst 
på under 32.000 kr. (efter fradrag af højst 2.000 kr. for selver
hvervende hustru og af 6.000 kr. for hvert uforsørget barn ud over 
ansøgeren, for så vidt de ikke har indtægter, der overstiger 1.100 
kr. månedlig).
Støtten aftrappes ved stigende indkomst og bortfalder, hvis for
sørgerens indkomst ligger over 58.000 kr., efter at de nævnte fra
drag er foretaget.
Elever, der pr. 31/12—74 er fyldt 20 år.

Hjemmeboende: Støtte fra 500 kr. til 10.500 kr.
Den maksimale støtte ydes til ansøgere, hvis forsørgerindkomst 
(efter ovennævnte fradrag) er under 32.000 kr. Støtten bortfalder 
ved forsørgerindkomst over 64.000 kr.

Udeboende: Støtte fra 500 kr. til 12.400 kr.
Støtten ydes med halvdelen som stipendium og halvdelen som lån, 
der er rentefrit i uddannelsestiden.
Den maksimale støtte ydes til ansøgere, hvis forsørgerindkomst 
(efter fradrag) er under 37.000 kr. Støtten bortfalder efter for
sørgerindkomst over 69.000 kr.
NB! For enhver ansøger (og dennes eventuelle ægtefælle) gælder
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Ugifte ansøgere: Egenindtægten i støtteåret incl. tildelingen fra 
SU må ikke overstige 24.600 kr.
Gifte ansøgere: Ægtefællernes samlede indtægter incl. tildelingen 
fra SU må ikke overstige 49.200 kr. + 5.100 kr. pr. barn.
Overskridelse af de nævnte grænser medfører tilbagebetaling til 
SU af de overskydende beløb.
Større ændringer i forsørgernes indtægts- og formueforhold og an
søgerens egen forventede indtægt er medbestemmende ved støttens 
beregning. Sker disse ændringer efter en eventuel tildeling af støt
te, skal indberetning ske til stipendienævnet, der videresender op
lysningerne til SU.
Statsgaranterede bank- eller sparekasselån.
Alle elever over 18 år kan opnå lån. Elever under 21 år må have 
værgernes underskrift på lånedokumentet.
Der kan maksimalt lånes 10.000 kr. årligt og højst forskellen mel
lem 14.000 kr. og en eventuel støtte fra SU.
Private lån eller andre ydelser af ikke offentlig karakter samt 
forsørgerens indtægts- eller formueforhold har ingen indflydelse 
på lånets størrelse.
Renten er 1% over diskontoen, og der er ikke omkostninger for
bundet med lånets oprettelse. De i studietiden påløbne renter be
tales først, når afviklingen af lånet påbegyndes. Når studietiden 
er forbi eller ved afbrydelser undervejs, skal der træffes aftale 
med banken eller sparekassen om lånets afvikling. Den normale 
afviklingstid er 10 år, der tages dog hensyn til betalingsevne. 
Fremgangsmåden ved optagelse af studielån i flere påfølgende år 
vil hver gang være den samme som ved etableringen af det før
ste lån.
Ansøgningsskemaer om uddannelsesstøtte, statsgaranterede lån og 
ændringsansøgning udleveres på kontoret og afleveres enten her 
eller til stipendienævnet (p.t. Jens Bencke, Birte Pedersen eller 
Bent Kistrup-Steffensen).

Skolelæge og 
sundhedsplejerske

Træffetider: Skolelæge, fru Inge Kragh, træffes torsdag kl. 9-10. 
Sundhedsplejerske, fru Karen Bernøe, træffes mandag, tirsdag og 
torsdag. Telefon 46 62 02. Fast træffetid kl. 12-13.
Skolelægen og skolesundhedsplejerskens funktion er forebyggende 
og vejledende, men principielt ikke behandlende.
Forældre, lærere og elever er velkomne til at drøfte evt. opståede 
problemer med skolelægen eller sundhedsplejersken på lægeværelset. 
En ny skoleordning er trådt i kraft fra 1. august 1972, hvorefter 
der finder skolelægeundersøgelse sted af alle elever i 1., 2., 5. og 9. 
klassetrin. I disse klasser, samt de mellemliggende årgange bliver 
alle elever målt, vejet, syns- og høreprøvet af skolesundhedsplejer



Halslæge

Tandpleje

sken. I de øvrige klasser ser lægen nærmere på de elever, som hen
vises af sundhedsplejersken på grundlag af forundersøgelsen, eller 
hvor der er fremsat ønske herom af eleven selv, af forældre eller af 
skolen. Begge 7. klasser bliver tuberkulinprøvet, 2. real røntgen
fotograferet (samtidig med alle, der er ansat på skolen).
På lægeværelset behandles næseblødning, småsår og mindre skader. 
Ved større skader sendes eleverne til nærmeste skadestue. Hjemmet 
underrettes.
Lægeværelset samarbejder med skolens personale, patientens egen 
læge, psykologer, psykiater, hørecentral, børneværn og mange an
dre institutioner.
Elever der bliver henvist til egen læge, bedes komme med svar fra 
denne i løbet af 14 dage.

Drengekorets halslæge, fru Mette Fog Pedersen, undersøger de 
drenge, som hvert år optages i skolens 3. klasse. Endvidere tilser 
hun de kordrenge, som på grund af eventuelle hals-, næse eller 
stemmelidelser måtte være midlertidigt forhindrede i at synge.

Skolens tandklinik har åbent fra kl. 8-15 på alle undervisnings
dage.
Børnene (som hidtil til og med 9. klassetrin) får først og frem
mest foretaget cariesbehandling, rodbehandling, tandkødsbehand
ling og nødvendige operative indgreb, men man lægger tillige vægt 
på at gøre børnene mere »tandbevidste« ved at søge børnenes 
mundhygiejne bedret og drøfte med dem, hvorfor de sygelige til
stande opstår — således at behandlingsbehovet i bedste fald ned
sættes.



F orsømmelser

Fritagelse for 
gymnastik, 
atletik, boldspil, 
skolebad og 
svømning

Desværre kan klinikken ikke påtage sig tandregulering. I det om
fang, børnetandplejen kan formidle en sådan behandling, henvises 
til en tandreguleringsspecialist i eller uden for børnetandplejen.
Klinikkens telefonnummer er 30 93 00. Enhver henvendelse an
gående Deres barns tænder modtages gerne pr. telefon eller skrift
ligt - evt. ved personligt fremmøde efter aftale. Har børnene 
akutte problemer, er de naturligvis altid velkomne, dog bør de af 
hensyn til undervisningen komme i et frikvarter.
Tandlæge Tove Fomsgaard.
Tandlæge Austa Wæver.
Klinikassistent Aase Riegels Olesen.
Klinikassistent Connie Magnussen.

Når en elev er fraværende i indtil 3 dage, skal forældrene i kon
taktbogen indføre fraværelsesdato(er), årsag til fraværelsen og un
derskrift. (Elever, som er fyldt 18 år, kan efter ministeriets be
stemmelse selv skrive de nødvendige oplysninger med egen under
skrift).
Kontaktbogen afleveres af eleven personligt til rektor den første 
mødedag efter fraværelsen i frikvarteret efter 2. lektion.
Hvis fraværelsen strækker sig over længere tid end 3 dage, skal 
forældre (eller elever over 18 år selv) telefonisk eller evt. pr. 
brev senest den 4. dag give skolen besked. Hvis skolen skønner 
det, skal der indsendes lægeattest til dokumentation.
Ansøgninger om fritagelse for skolegang skal altid ske i kontakt
bogen og - når undtages helt ekstraordinære tilfælde — senest 2 
dage før den ønskede fritagelse.

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, 
der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - 
fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, dog højst i 4 sam
menhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for skole
lægen.
Fritagelse ud over 4 uger kan kun gives efter fremlæggelse af læge
attest, der skal udfærdiges på en af skolen udleveret, autoriseret 
blanket »Lægeattest til fritagelse af legemsøvelser«. Lægeattesten 
sendes af den udstedende læge til skolelægen, som derefter - i 
tvivlstilfælde efter samråd med den udstedende læge - meddeler 
skolens leder, i hvilket omfang og for hvilket tidsrum den pågæl
dende elev må fritages. Udgiften til lægeattest afholdes af hjem
met.
Skolelægen kan på egen hånd give hel eller delvis fritagelse for 
deltagelse i legemsøvelser, hvis han har kendskab til sygdoms
tilfælde eller defekter, som kan berettige en sådan fritagelse. Sko-94



Elevernes trans
port til skolen

Karakterskala

lelægen skal i så fald underrette elevens sædvanlige læge om fri
tagelsen.
For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder 
som almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagt
tagelse vil bibringe eleverne forståelse af undervisningen i bevæ
gelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud over 
4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter forhandling med ele
vens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes 
timerne skal anvendes.

Da Sankt Annæ Gymnasiums elever kommer fra alle københavn
ske skoledistrikter for at få en sanglig og musikalsk uddannelse, 
betaler Københavns kommune for deres transport til og fra skole 
med offentligt transportmiddel, når de går i en af klasserne fra 3. 
hovedskoleklasse til 2. realklasse. Det kræves, at eleverne har 
bopæl i kommunen, og at der er en afstand af mindst 1,5 km mel
lem skole og hjem.
Meddelelse om transportbetingelserne i øvrigt gives skriftligt til 
hjemmene, når en dreng eller pige optages på skolen.
Administrationen af transport med bus eller med bus og S-tog 
(fælleskort) foregår på sangkontoret.
Administrationen af S-togskort alene foregår på skolens regnskabs
kontor, idet hjemmet selv betaler togkortet og får det udlagte be
løb refunderet.
Elever i 3. realklasse og i gymnasiet har kun adgang til gratis 
transport, hvis de opfylder de krav, som er anført i gældende be
stemmelser for alle landets elever på disse alderstrin. Meddelelse 
om disse betingelser gives til elever og hjem ved hvert skoleårs 
begyndelse.
Hvis et hjem fraflytter Københavns kommune, bortfalder kom
munens betalingsforpligtelse. Der er imidlertid i de seneste år op
nået forståelse hos en del omegnskommuner for det rimelige i, at 
de overtager betalingen af de tilflyttede elevers transport til sang
skolen med den begrundelse, at sådanne elever er i færd med en 
uddannelse, som omegnskommunen ikke selv kan tilbyde. Det er 
desværre ikke alle kommuner, som vil hjælpe. Hvis hjemmet ved 
henvendelse til den nye kommune får afslag på ansøgning om 
transportbetaling, bør der ske henvendelse til Sankt Annæ Gym
nasiums rektor, som måske vil kunne hjælpe ved behandling af 
hver sag for sig.

Nedenfor anførte karakterskala anvendes overalt i realafdelingen 
og gymnasiet. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. fe-
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bruar 1963 giver i § 1, sik. 2, følgende beskrivelse af de enkelte 
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta

tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.

I § 2 hedder det: For at bestå realeksamen eller studentereksamen 
kræves, at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange ka
rakterernes antal, og at summen af de to laveste karakterer plus 
gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.
Eksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 indeholdte krav er op
fyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Ordensregler Ved skoletids begyndelse benyttes hovedindgangen eller indgangen 
fra Valbygårdsvej. Hovedskolens elever går straks ud på legeplad
sen. Alle øvrige elever har tilladelse til at opholde sig i kantinen.
Ved frikvarterers begyndelse og slutning anvender hovedskolens 
elever kun døren i A-bygningen. Ophold og færdsel i de større 
elevers kantine er ikke tilladt for hovedskolens elever.
I frikvartererne må ingen af hovedskolens elever opholde sig i 
klasseværelserne eller på gangene uden tilsyn.
Over alt er voldsom og farlig leg forbudt. Farlig leg er for eksem
pel slagsmål, voldsomme former for boldspil, kasten med snebolde, 
fremstilling af glidebaner o.l.
Unødvendige ophold på toiletterne er ikke tilladt.
Beskadigelse af skolens materiel eller kammeraters ejendele med
fører erstatningspligt.
Hjemmene er ansvarlige for de udleverede bøger, der altid skal 
være forsynet med bind.
Efterlad aldrig penge eller værdisager i overtøj eller skoletasker. 
Elevatorerne må kun benyttes, når det er nødvendigt.

96 Boldspil på skolens gange og trapper og i kantinen er forbudt.



Fag og timefordeling 1973-74

Religion 
Dansk/skr.
Engelsk 
Tysk 
Fransk
Latin 
Oldtidsk. 
Historie 
Geografi 
Biologi 
Fysik/kemi 
Regn./matem. 
Sløjd/formning 
Legemsøvelser 
Sang, drenge 
Sang, piger 
Orientering 
Maskinskrivn.
Husgerning 
Dramatik, piger 
Håndarbejde, piger

+

rt X X d d X X d X d d
CO <O cO CM Cl Cl M ri < cO CM

2 2 2 1 1 1 1 1
44433333354
6 4 3 4 5 4 3
5 3 3 (5) 3 4
3333333554

4 4 4
2 2 2 2 1 1

33333332232
2 3 3 3 2 2 2

3 3 7 3 2 2
5 2 6 5 5 2 2
63 532555

22222222222 
33333333322 
333333333

u _L -L x X «3 T > > >

—: Q\ OO t\ \D LO 'M“ CO «

111 2 2 2 1 1
555566777
3 3 4 3 4 4
4 3 3

2 2 2 1 1 1
2 2 2 1 1 1
2 2 2 1 1 1
3 2 2
566444444

(2) 2 12 12
222223332
1 1 1 5 5 7 7 6 2
2 2 2 3 3 4 2

6 6
2 2

2 2
1 1 2
2 2

De elever i 2.real, der ikke læser latin, har i stedet haft 2 ugent
lige timer i engelsk og matematik. Ikke-syngende elever i 6. kl. og 
7. kl. har haft træsløjd og arbejde med Dansk Skibsadoption. For
greningerne af 3m og 2m læser samme i alle fag undtagen i bio
logi, fysik og matematik.
I hovedskolens klasser har der været læst del timer i følgende fag: 
dansk (3. kl. og 7. kl.), engelsk (5., 6. og 7. kl.), tysk (7. kl.) og 
matematik/regning (6. og 7. kl.).
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Faglige meddelelser

Forsøgs
undervisning 
med EDB

I dette årsskrift er det sædvanlige afsnit om årets arbejde i fag og 
klasser udgået. De her skrevne oplysninger var især beregnet til 
censorerne ved de mundtlige eksaminer og årsprøver. Myndighe
derne har imidlertid nu indført særlige indberetningslister med 
alle oplysninger.
Disse lister sendes til censorerne, som således nu på anden måde 
får de nødvendige, faglige oplysninger. Enkelte faglige meddelel
ser af almen interesse vil vi dog fortsat gerne give her.

I efteråret fik vi et tilbud på at låne en terminal af I/S Datacen
tralen. Den eneste udgift for skolen ville blive telefontiden. Vi var 
selvfølgelig interesseret, især da vi også havde lånt en datamat i 
november 1970, og derfor havde et erfaringsgrundlag.
Der blev holdt forberedende møder i december måned, og i januar 
deltog Lise Høj, Birte Pedersen, Ib Schaufuss og Bent Kistrup- 
Steffensen i et 2-dages eftermiddagskursus hos Datacentralen. Her
efter blev der udarbejdet en kortfattet instruktions- og lærebog 
omhandlende data-algoritmer-datamater-programmering og pro
grammeringssprog især BASIC.

Terminalen blev opstillet ultimo januar og blev først hentet medio 
marts. Denne terminal var åben for brugeren kl. 8-22 mandag og 
tirsdag, kl. 8-17 onsdag til fredag og lukket lørdag og søndag.
Vi startede med 4 aftenkurser å 2 timer for interesserede gymna
sieelever, hvorefter de dannede grupper og bestilte tid til termina
len på en liste. Disse grupper arbejdede ivrigt med opgaveløsning 
inden for fagområderne matematik-fysik og kemi i den begrænsede 
maskintid, der var til rådighed. Endvidere har Kjeld Jørgensen gi
vet 9. klasse en kortere instruktion i EDB.
Desværre led det hele under en vis pladsmangel, da vi ikke kunne 
anvende vort EDB-lokale grundet manglende telefonstik, men 
måtte have opstillet terminalen på skolebetjentens lidt trange kon
tor. Interessen var stor hos eleverne, men desværre kunne vi kun 
bruge terminalen 2 aftener om ugen og ikke lørdage og søndage, 
hvilket var et stort minus. Forsøget var ellers yderst vellykket, og 
vi håber engang at kunne få installeret en mindre datamat. En så
dan kan betjene op til 16 terminaler dvs., at naboskoler ville kun
ne tilsluttes, og gennemsnitsudgiften vil derfor pr. skole blive ret 
lav. Egen datamat vil være den ideelle løsning, idet den vil kunne 
benyttes alle ugens dage på et hvilket som helst tidspunkt.98



På baggrund af de indhøstede erfaringer blandt deltagende elever 
og lærere har det vist sig, at en EDB-orienteret undervisning har 
store fordele ikke alene for den naturvidenskabelige faggruppe. En 
forsøgsundervisning fra 3. klasse og opefter ville vi gerne have 
haft, men grundet ringe tid og de ovennævnte dårlige lokalefor
hold måtte vi desværre lade disse planer ligge.
Vi er taknemmelige for Datacentralens fine tilbud, og vi håber, at 
myndighederne vil bevilge de nødvendige penge, så arbejdet med 
EDB-undervisning kan komme i gang.

Kistrup

Dramatik I det forløbne år er der for nogle hovedskoleklassers vedkommen
de kommet et nyt fag på skemaet: dramatik. Man har bedt mig 
introducere faget, og den enkleste måde, hvorpå dette kan ske, er 
måske at fortælle lidt om, hvad klasserne har beskæftiget sig med 
i årets løb.
Undervisningen startede med, at eleverne gennemgik en række 
øvelser, der danner forudsætningen for arbejdet med dramatik. 
Det drejede sig om lyd- og bevægelsesøvelser, sanse-, koncentra
tion- og samarbejdsøvelser. Disse mundede ud i, at man spillede 
nogle enkle situationer fra dagligdagen. Efter dette påbegyndtes 
improvisationer af fri karakter. Med udgangspunkt i tilfældigt 
valgte ord, små ting, replikker eller persongrupperinger gennem
spilledes en lille af eleverne selvopfundet hændelse.
Efterhånden blev improvisationerne mere bundne, længere - og te
maerne mere veldefinerede. Der fremstilledes spil om familie- og 
generationsproblemer, tolerance, forurening osv. Andre spil be
handlede temaer fra eventyr og folkedigtning. Vi har således kun 
i ringe grad benyttet os af egentlige tekster, men i stedet impro
viseret over kendte litterære forlæg. Naturligvis har der også væ
ret lejlighed til at spille gyserhistorier, lave cirkus, TV-avis, pa
rodier O.S.V., og en stor glæde har det været for alle, at eleverne 
har været ivrige for selv at digte små skuespil. Undervisningen 
betragtes ofte af eleverne som en slags leg og opfattes dermed 
rigtigt. Formålet er nemlig, at eleverne gennem oplevelse (d.v.s. 
gennem spillet eller »legen«) bibringes en større forståelse af sig 
selv og deres omverden.

Ib Lucas

Legemsøvelser Hovedskole. (Bente Andersen, Janne Christiansen, Jutta Erichsen, Jørgen 
Andersson, Jens Bencke, Freddy Gleisner, Poul Nielsen, Frank Pind og 
Kaj Rømer).
Alle elever, fra og med 4. kl. til og med 3. real, har haft svømning - 
4. og 5. kl. fast en time om ugen. Den tid, svømmehallen var ude af 99



drift p.g.a. reparation, blev der trænet flittigt i distanceløb og opnået 
usædvanlig gode resultater. I den store gymnastik- og boldspilhal er 
næsten alle former for legemsøvelser blevet udøvet: circuit og kondi
tionstræning, redskabsgymnastik, minibasket- og basketball, håndbold, 
volleyball og trampolinspring. Hver gymnastiktime starter med et op
varmningsprogram, fortrinsvis til musik.

Gymnasiet. (Janne Christiansen, Jørgen Andersson, Jens Bencke og Frank 
Pind). Drenge og piger har fællesundervisning, og der er arbejdet med 
tilvalg inden for følgende discipliner: svømning, basketball, volleyball, 
håndbold, trampolinspring, redskabs- og jazzgymnastik. Ved lektioner
nes begyndelse er der trænet med konditionsgivende opvarmningspro
grammer med musikledsagelse. Til støtte for eleverne selv er de blevet 
konditionstestet, og man har bestræbt sig på at vejlede dem i selvstændig 
træning.

Fritidsundervisning. (Janne Christiansen, Jørgen Andersson, Jens Bencke, 
Søren Larsen, Frank Pind, Kaj Rømer samt gymnasieeleverne Elsebeth 
Bendtsen, Kim Harrev og Jan Dam Nielsen).
Trods idrætsforeningens mange tilbud har vi fundet det rigtigst også 
at have tilbud til dem, som ikke har ønsket at være medlem. En del 
har også benyttet sig af fritidsundervisningen, mens de ventede på at 
»komme til træning«. Endelig har der i fritidsundervisning været optaget 
discipliner, som ikke findes i idrætsforeningen. Der har i årets løb væ
ret mulighed for at dyrke følgende discipliner: atletik, håndbold, basket
ball, redskabsgymnastik og svømning. Herudover har der siden 1. okto
ber været mulighed for at spille bordtennis hver eftermiddag kl. 14-16 
under ledelse af Søren Larsen samt ovenfor omtalte gymnasieelever. 
Endelig har der 6-7 onsdage været forestillinger i filmklubben.
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Årsskriftet 1973-74

Et årsskrift fra Sankt Annæ Gymnasium er ikke et énmandsar
bejde.
Det har været nødvendigt at anmode elever, forældre og kolleger 
om at huske, hvad der er sket og skrive manuskripter om arbejde 
og fest. Undertiden har forfatteren skrevet sit navn, undertiden 
ikke. Skolens administrative medarbejdere Truels Jensen, Kjeld 
Jørgensen og Kistrup-Steffensen har naturligt været meget bidrag
ydende.
Alle tegninger i årsskriftet skyldes skolens formningslærer Leo 
Bannerfelt, som glæder alle ved altid beredvilligt at stille sine 
talenter til skolens disposition.
Fotografierne er som sædvanligt taget fra Kjeld Jørgensens og 
Kistrups store samlinger, men i år har en af vore forældre, hr. 
Thorstein Ekman leveret de muntre situationsbilleder fra Trivsels
fondens fester.
Indsamling af materiale, bearbejdelse og korrekturlæsning er fore
taget af Mette Kjeldsholm, som også har deltaget i den endelige 
klipning og opsætning.
Jeg bringer alle bidragydere og hjælpere min bedste tak.
Jeg håber, det er lykkedes os med dette skrift at skabe et værdi
fuldt arkivmateriale og at give læserne et læseværdigt og rigtigt 
billede af vor skole, som den er i dag.

Venlig hilsen 
Poul Nielsen
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Så gik ...

Et spændende - arbejdsfyldt, resultatrigt og festligt - skoleår har 
vi haft.
Et nyt kapitel i Sangskolens snart 50-årige historie - et kapitel, 
som beretter om mange ting, som aldrig har været før.
Optagelsen af 250 piger i hovedskole, 8. klasse, 1. realklasse og 1. 
gymnasieklasse satte i 1973-74 et nyt præg på skolens hverdag.
Det gik fint, og nu ved skoleårets afslutning kan vi egentlig ikke 
forstå, at det har været muligt at undvære dem i så mange år.
Vi har heller aldrig været så mange lærere, som vi blev det fra 
august 1973. Også her gik det fint, og vi kan glæde os over, at de 
mange nye i arbejde og fest slutter op om Sankt Annæ Gymna
siums bedste traditioner.
Vor skolebygning blev stillet over for sin første store prøve.
Og den klarede den!
850 elevers og 75 læreres daglige færden er ikke noget problem 
for den. Alt og alle kan fungere. Med sine rummelige lokaler og 
gange og sine lyse, festlige farver gør den hverdagen lettere for 
os alle.
Elever, forældre og lærere har med stor energi løst opgaver, som 
rækker langt ud over det almindelige skolearbejde - ofte er der 
kaldt til fest, men lige så ofte til alvorligt fritidsarbejde, som har 
betydning for fremtiden.
Alt er foregået i en hyggelig og afslappende atmosfære, hvor man 
har haft tid til at være noget for andre.
Det har naturligvis ikke kunnet undgås, at de mange aktiviteter 
ind imellem har hæmmet skolearbejdet, men meget er indhentet, 
og andre værdier er vundet.
Når vi begynder igen til august, vil vi møde nye elever og nye 
lærere. De glæder sig alle til at begynde hos os, og vi glæder os 
til at modtage dem og lade dem nyde godt af de goder, mange 
års arbejde har skabt på Sankt Annæ Gymnasium.
En stor begivenhed forestår. Københavns Drengekor fylder 50 år. 
Forlængst er elever og lærere gået i gang med forberedelserne til 
de sanglige og musikalske præstationer, som skal danne rammen 
om dette fornemme jubilæum. Vi kan glæde os.
Til slut en tak til alle for godt arbejde og samarbejde i 1973-74. 
Nyd en god og velfortjent sommerferie - og så på gensyn til 
august!

Venlig hilsen 
Poul Nielsen102
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Afslutningen for hovedskolen finder sted tirsdag den 18. juni kl. 
19,30. Dimissions- og translokation for den øvrige skole fredag 
den 21. juni kl. 10.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 10.
De nye 3. klasser møder dog først tirsdag den 13. august kl. 13.
Sankt Annæ Gymnasium, den 5. juni 1974.

Poul Nielsen
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