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I • Almindelige oplysninger

Skolen består af en 4-6 sporet gymnasieafdeling.

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

Den matematiske linje spaltes op i tre grene efter l.g.
matematisk-fysisk gren
matematisk-naturfaglig gren
matematisk-kemisk gren (som forsøgsordning).

Videreførelse af disse grene er afhængig af, at der melder sig tilstrækkelig mange 
elever til dem. For tiden kræves der 7 elever, for at en gren, som er etableret, kan 
fortsætte, 10 for at en ny gren kan oprettes. Disse tal er for tiden til drøftelse. Til 
mk-grenen, som er forsøgsgren, kræves der nu 16 elever.

Valgmuligheder mellem forskellige fag: Både sproglige og matematikere kan 
vælge mellem fransk og russisk fra og med l.g. På matematisk linje skal der 
vælges mellem engelsk og tysk. Undervisningen i de to sidstnævnte fag afsluttes 
efter l.g. I 2. og 3. g har alle elever mulighed for at vælge mellem musik og 
formning.
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Il • Eksaminer 1972

Til studentereksamen
indstilledes 96 elever. 94 bestod (38 spr. + 56 mat.).

Den sproglige linje:

3 nsa

1. Jørgen Bergmann
2. Anne Bertram
3. Viggo Christiansen
4. Anne-Marie Dorph
5. Bjarne Stig Hansen
6. Marianne Hansen
7. Annemette Kellermann
8. Karen Krogsgaard
9. Michelle Millardet

10. Hanne Margrethe Mondahl
11. Dorte Juul Poulsen
12. Ingrid Pyndt
13. Henrik Seidelin
14. Ulrik Spang-Hanssen
15. Hanne Therkildsen
16. Helle Vilhelmsen
17. Christine Zilstorff

3 nsb

1. Elisabeth Berents
2. Thomas Christiansen
3. Ole Dalsgaard
4. Hannah Fjældstad
5. Marianne Groot
6. Marianne Harvald
7. Dorthe K. Jacobsen
8. Merete Bjørnevad Jensen
9. Einer Juell

10. Niels Erik Jørgensen
11. Jesper Møller
12. Marianne Dec Nielsen
13. Bente Petersen
14. Ellen Pettersen
15. Bente Hau Rasmussen
16. Tove Dindler Rasmussen
17. Berit Rostbøll
18. Pia Sonne
19. Ulla Spelling
20. Per Soiling
21. Mette Østrup

Den matematiske linje:

3 mx

1. Jan Albrechtsen
2. Steen Bjørnsen
3. Steen W. Christensen
4. Hanne Grøn
5. Ole Pilemann Hansen
6. Christian Hertz (mn)
7. Pernille Hoff-Lund (mn)
8. Brit Haugaard Jensen
9. Sven Revall Jensen

10. René Larsen
11. Anne Marie Meldgaard (mn)
12. Hans Ole Mikkelsen
13. Lissen Thousig Møller
14. Susanne Møller-Nielsen
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15. Lars Damkjær Nielsen
16. Ole Nørgaard
17. Inger Rasmussen (mn)
18. Mikael Svendsen
19. Iben Svensson (mn)
20. Søren Mygind Sørensen

3 my

1. Anne Søgaard Andersen
2. Niels Bendsøe
3. Hanne Bjørn
4. Musse Foldager
5. Ulla Halvorsen
6. Per Haubjerg
7. Lone Hylander
8. Leif Iversen
9. Christian W. Jensen

10. Bent Jørgensen
11. Lone Klausen (mn)
12. Frank B. Mortensen
13. Carsten Rilfer
14. John Salmony
15. Bjørn Thomsen
16. Anne-Mette Tøttrup
17. Peter Zachariassen

3 mz

1. Kim Haagen Andersen
2. Erik Bang (mn)
3. Carsten Bergmann
4. Mogens Frøding
5. Morten Piil Hansen
6. Niels Jensen (mn)
7. Verena Kluge
8. Hanne Købler
9. Poul-Erik Larsen (mn)

10. Agnete Lindhardt
11. Torben Meisler
12. John Mortensen
13. Claus Nielsen
14. Henrik Faarup
15. Finn Olsson
16. Jørgen L. Rasmussen (mn)
17. Jørgen Svendsen
18. John Thorn
19. Ernst Thorsøe

Til realeksamen
indstilledes 8 elever, der alle bestod. 2 af disse optoges i skolens l.gs, mens resten 
udgik.
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Ill • Eleverne

Pr. 1. april 1973 var elevtallet 297 (134 drenge og 163 piger).

En pige fra U.S.A., April Young, har gået i skolen i dette skoleår (2. g og 3. g).

2 af skolens elever, Vibeke Hornbak og Birgit Hjermov, opholder sig i år i U.S.A, 
med American Field Service.

Fordelingen i klasserne er følgende:

3 nsa

1. Marianne Andersen
2. Dorte Bojsen
3. Lise Brændgaard
4. Stig Dahm
5. Susanne Friis
6. Birgit Hald
7. Lisbet Hærvig
8. Lisbeth Julholm
9. Annette Jørgensen

10. Synne Kappel
11. Niels Liisberg-Larsen
12. Pernille Lund
13. Søren Vasehus Madsen
14. Birgitte Neergaard
15. Ole Nielsen
16. Jens Rasmussen
17. Eva Salomonsen
18. Lise Skov
19. Kim Vinthen

3 nsb

1. Jens Ahrengot
2. Annette Balling
3. Lone Brøndum
4. Anne Marie Busch-Jensen

5. Birgit Bøhling
6. Jan Christensen
7. Birgit Hansen
8. Vibe Hansen
9. Ulla Hendriksen

10. Søren Hertz
11. Anne Lisbeth Jensen
12. Jette Jørgensen
13. Peter Langebæk
14. Susanne Lenskjold
15. Lea Lybæk
16. Janne Frøsig Nielsen
17. Yvonne Petersen

3 mx

1. Kirsten Aller
2. Gitte Christiansen (mn)
3. Niels Crone
4. Christian Grant
5. Ulla Gregersen
6. Peter Hjorth-Lassen
7. Dorthe Jacobsen
8. Richard Jensen
9. Søren Jensen

10. Henrik Kagenow
11. Jette Klausen
12. Per Lidang-Sørensen
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13. Henning Møller
14. Bjørn Perrild
15. Hans Axel Petersen
16. Kim Petersen
17. Henrik Piil
18. Torben Schjødt
19. Hanne Siholte (mn)
20. Søren Strøh
21. Bo Thomsen

3 my

1. Palle Bomholtz
2. Lisbet Brusendorff
3. Henning Bruun
4. Kirsten Frandsen
5. Jesper Fuchs
6. Simon Green
7. Lotte Gregersen (mn)
8. Henrik Hansen
9. Stig Hansen

10. Claus Hemmingsen (mn)
11. Carsten Houmøller
12. Jørgen Bjørnevad Jensen
13. Jens Kærn
14. Alice Larsen
15. Henrik Madsen
16. Karsten Mehlsen
17. Karsten Meier
18. Keld Sørensen
19. Karsten Thomsen

3 mz

1. Karin Andersen
2. Lars Andersen
3. Bo Balstrup
4. Kim Brøsen
5. Anne Dideriksen (mn)
6. Pernille Frahm (mn)
7. Peter Jacobsen
8. Lone Jørgensen (mn)
9. Birgit Kenrad (mn)

10. Eva Korntved
11. Peter Kvæde
12. Susan Morsing
13. Henning Moudt

14. Vibeke Niels-Christiansen 
(mn)

15. Birgitte Nielsen (mn)
16. Bent Soling
17. Finn Stepputat
18. Jens Stürup
19. Birgitte Teglbjærg (mn)
20. Christian Werner
21. Mariann Østergaard

2 nsa

1. Annette Bjerrum
2. Ralf Bremsner
3. Ingrid Casse
4. Carsten Due
5. Pia Elvius
6. Ivar Heltberg
7. Helle Lis Hodal
8. Jørn West Larsen
9. Pernille Munch

10. Lene Møller
11. Michael Nørbæk Nielsen
12. Janne Grønvold Olsen
13. Connie Palle
14. Henrik Aa. Poulsen
15. Tine Riis-Vestergaard
16. Cathrine Soiling
17. Susanne Thorsen
18. Eva Widding
19. Jette Wolf
20. April Young

2 nsb

1. Michael Drud
2. Nina Flindt
3. Jette Helweg-Mikkelsen
4. Lise Jensen
5. Inga Jessen
6. Vivi Kramme
7. Lene Larsen
8. Anne Loddegaard
9. Anne-Marie Madsen

10. Lill Nielsen
11. Lise-Lotte Nielsen
12. Henrik Olesen
13. Annette Ramsøe
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14. Birgit Rasmussen
15. Pernille Schou
16. Birger Slagelse
17. Jørgen Stepputat
18. Lars Selling
19. Lone Sørensen

2 mx

1. Abelone Alstrup (mk)
2. Ole Andreasen (mk)
3. Lis Christensen (mn)
4. Jens Fauring (mf)
5. Niels Heering (mf)
6. Vivi Jensen (mk)
7. Janne Johansen (mn)
8. Henrik Kapier (mk)
9. Michael Lassen (mn)

10. Bjarne Lyngvåg (mf)
11. Peter Møller (mf)
12. Finn Clemens Petersen (mf)
13. Jan Strøyer Schmidt (mn)
14. Pernille Skaaning (mk)
15. Mikkel Sørensen (mn)
16. Eva Wolfson (mn)
17. Per-Johan Ørmen (mk)

2 my

1. Christian Bach (mk)
2. Martin Bendsøe (mf)
3. Henrik Christensen (mn)
4. Sejer Christensen (mf)
5. Anders Clausen (mf)
6. Claus Dahl (mk)
7. Pia Danielsen (mf)
8. Lise Dyhr (mn)
9. Per Gernow (mk)

10. Jørgen Jacobi (mk)
11. Nina M. Jensen (mk)
12. Merete Knudsen (mk)
13. Jens Krogsgaard (mf)
14. Peter Normann (mf)
15. Christian Olesen (mk)
16. Bente Poulsen (mf)
17. Peter Sandøe (mk)
18. Lene Slot (mn)
19. Susanne Spliid (mn)

1 sa

1. Bodil Munk Andersen
2. Pia W. Andersen
3. Kirsten S. Andreasen
4. Lisbeth K. Christiansen
5. Charlotte Ewald
6. Dorte Jensen-Holm
7. Henrik Jørgensen
8. Jannet Kauffmann
9. Vibeke T. Kofoed

10. Morten Lund
11. Bodil Nielsen
12. Henrik Olesen
13. Marianne Olsen
14. Jette Snoer
15. Jens Teglbjærg
16. Mads Toubro
17. Helle Zachariassen
18. Marie Zelander

1 sb

1. Mette Andersen
2. Rigmor Binzer
3. Peder Bjørn
4. Inge Blond
5. Elsebeth Borch
6. Dorte Christiansen
7. Per Steen Hansen
8. Pernille Hoffmann
9. Vibeke Jørgensen

10. Birgitte W. Jensen
11. Thomas Kaiser
12. Merete Madsen
13. Elisabeth Molnar
14. Lene Petersen
15. Lis Rosenberg
16. Peter Strøyer Schmidt
17. Tine Toft
18. Ulla Wogensen

1 sc

1. Anne Mette Andersen
2. Bodil T. Andersen
3. Yvonne Bekner
4. Eva Berents
5. Anna Bundgaard
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6. Charlotte Dener-Madsen
7. Martin Djurhuus
8. Ernst Eskildsen
9. Helle Feddersen

10. Hans Geyer
11. Birgitte Hansen
12. Vibeke Jensen
13. Birthe Johansen
14. Jannie Nielsen
15. Karin W. Petersen
16. Michael Schmidt
17. Erik Stürup
18. Lise Vestergaard

1 mx

1. Lone Albrechtsen
2. Søren Andersen
3. Claus Bertram
4. Tove Bomholtz
5. Pawel Botner
6. Søren Bredkjær
7. René Bunch-Nielsen
8. Carsten Clausen
9. Inge Dyhr

10. Helle Fuchs
11. Liselotte M. Hansen
12. Marianne Hansen
13. Birgitte Hertz
14. Eva Jensen
15. Jens Friis Jensen
16. Lone Jensen
17. Charlotte Kelbæk
18. Bo Kähler
19. Henrik Lange
20. Anne-Margrethe Manniche
21. Christian Skov
22. Lisbeth Thomsen

1 my

1. Ellen Bache
2. Søren Bertram
3. Henrik Christiansen
4. Torsten Faber
5. Merete Grøn
6. Jørn Halskov
7. Ole Sander Hansen

8. Peter Schiønning Ibsen
9. Dorte Jørgensen

10. Jens Haack Madsen
11. Helle Mathiasen
12. Bente Mundt
13. Thue Nielsen
14. Mette Pedersen
15. Michael Poulsen
16. Lærke Ribergaard
17. Finn Salomonsen
18. Søren Spork
19. Lars Peter Wang

1 mz

1. Niels Peter Astrupgaard
2. Carl Løye Jensen
3. Christian Kehler
4. Jesper Kempel
5. Janne Knudsen
6. Charlotte Lindhardt
7. Johnny Madsen
8. Jytte Nielsen
9. Pia Nielsen

10. Lasse Petersen
11. Lone Petersen
12. Anne Rasmussen
13. Lone Rasmussen
14. Allan Rømeling
15. Lene Walthers Schmidt
16. Preben Stokkendal
17. Michael Sølling
18. Per Sondergaard
19. Lars Sørensen
20. Jan Valeur

3 r
1. Ulla Flindt
2. Niels Peter Francke
3. Flemming Jakielski
4. Lise Kagenow
5. Charlotte Kirkegaard
6. Hanne Kirstein
7. Marianne Lindegård
8. Mette Magnussen
9. Margrethe Mortensen

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

Rektor Oluf Thomsen og hustrus legat
Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles ved translokationen. Beløb: ca. 450 kr.

Christian X’s mindelegat
Til minde om Hans Majestæt Kong Christian X har Lyngby-Taarbæk kommune 
stiftet et legat med kapital 50.000 kr. til understøttelse af gymnasieelever, der er 
hjemmehørende i kommunen. Ansøgninger indgives, efter bekendtgørelse hvert 
efterår, til legatets bestyrelse.

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

Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat
Renterne af legatkapitalen uddeles som legat ved translokationen. Legatet kan 
søges af nysproglige studenter fra Lyngby Statsskole, som har taget første del af 
skoleembedseksamen. Uddelingen skal iøvrigt ske efter et kombineret skøn over 
dygtighed og flid. Under iøvrigt lige forhold skal en engelskstuderende foretræk
kes. Der søges, efter opslag, inden 1. maj. Uddelingen finder sted ved skolens 
translokation. Legatportion: ca. 1.200 kr.

Statens Uddannelsesstøtte
Opnåelse af støtte er afhængig af forældrenes skattepligtige indtægt. Nye elever 
søger efter nærmere bekendtgørelse i september, de øvrige i april/maj.

Ved translokationen 1972 uddeltes følgende legater og gaver:

Rektor Thomsens legat: Merete Bjørnevad Jensen, 3 nsb.

Landinspektør Christensens studielegat: Jørgen Svendsen, 3 mz.

Landbrugslærer S. Holm og hustrus legat: stud. mag. Hanne Følner, student 1968.

Landinspektør Christensens bogpræmier: Jørgen Svendsen og Merete Bjørnevad Jen
sen i 3. g, samt Anne Rasmussen, Benedicte Engsig-Karup og Henrik Jørgensen i 
3. real.

Gavekort fra Foreningen af gamle elever ved Lyngby Statsskole: Claus Nielsen, 
3 mz.

Boggave (anonym) til »en elev med fut i«: Jørgen Bergmann, 3 nsa.



Gymnastikbægre: Vibeke Niels-Christiansen, 2mz, og Inge Blond, 2 r.

Boldspilbæger: John Rauff Mortensen, 3 mz.

Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra Speculum Scholae's fond til Kim 
Brøsen, 3 mfz. Ved samme lejlighed tildelte bestyrelsen for Christian X's minde
legat følgende elever stipendier: Annette Gerner Jørgensen, 3 nsa, Yvonne Pe
tersen, 3 nsb, Lars Andersen, 3 mz, Lasse Petersen, 1 mz, og Lis Rosenberg, 1 sb.

En boggave fra Alliance Française blev i december givet til Kim Vinthen, 3 nsa.

Skolerejser
3 nsa’s tur til Rom 20.-27. oktober 1972
Inden vores afrejse havde vi fået et ganske godt indtryk af Rom, da vi i små 
grupper havde beskæftiget os med byens historie, berømte bygningsværker og 
andre seværdigheder. Fredag i efterårsferien mødte vi så fuldtalligt op i lufthav
nen, og efter 2 timers behagelig flyvetur kom vi til vores bestemmelsessted: ROM, 
der som bekendt er hovedstad i Italien 1
Vores første indtryk af byen var: enorm trafik, men vi fandt hurtigt ud af, at det 
bare gjaldt om at kaste sig ud i det uden tøven. Vi blev modtaget med et uventet 
regnskyl, der medførte at Anita måtte sætte livet på spil for at skaffe en taxi til

Fra 3 nsa’s fur til Rom

12



de mest forkomne. Vinen viste sig hurtigt at kunne kurere enhver form for for
kølelse og træthedsfølelse. Ligeså var den italienske kogekunst et vigtigt led i vores 
kulturelle udskejelser. Som et højdepunkt kan en fødselsdagsmiddag i Trastevere 
nævnes. II padrone sørgede selv for underholdningen, og det var noget, der satte 
stemningen i vejret; på et tidspunkt var Ole oven i købet i stand til at synge 
duetter med de indfødte. Italienerne var i det hele taget meget imødekommende 
og temperamentsfulde, hvilket understreger den sydlandske mentalitet. Dette op
levede vi især på loppemarkedet ved Porta Portese. Karakteristiske træk i bylivet 
var de overfyldte busser og trafikpropperne, men dem tog romerne sig ikke af - 
de havde tilsyneladende god tid.
For at slippe væk fra storbyens mylder tog vi nogle afstikkere til omegnen: Én dag 
gik vi ud ad Via Appia Antica og spiste frokost i det grønne; en anden dag gik 
turen til nogle småbyer i Aibanerbjergene. løvrigt nåede vi at se alle de kirker, 
man bør se, samt Vatikanmuseet, Engelsborg, Etruskermuseet, Pantheon, Den span
ske Trappe, Forum Romanum og naturligvis også Colosseum. De fleste byture fore
gik til fods, så siestaen var hårdt tiltrængt, og efterhånden blev det også en vane 
at afslutte dagen med en »godnat-drink« på vores stambar. Bertil var med sin 
utrolige stedsans, sine italienske sprogkundskaber og sin store tålmodighed i 
stand til at overvinde alle vanskeligheder i en fremmed storby. Uden ham var 
vores tur aldrig blevet så vellykket.

Eva og Birgitte, 3 nsa.

Fra 3 mz’s tur til Paris 1.-8. oktober
3 mz'erne satte præg på afgangshallen i Kastrup, da vi søndag eftermiddag iført 
vore Lyngby-trøjer, tog afsked med forældre og venner - inclusive rektor og frue, 
der var synlig grebne af afskeden med skolens avantgarde, hvis afrejse indebar 
en vis aflastning på Buddingevej 50 på bekostning af de parisiske myndigheder.
Få timer senere erobrede vi Le Bourget lufthavnen ved Paris. Det vrimlede med 
fikse franske stewardesser, hvilket fik Ivan til at konstatere, at »nu nærmer vi os«. 
Det lykkedes os dog med Ingers (Ivans kone) hjælp at få ham på ret kurs ud til 
bussen, der skulle køre os til byernes by.
Efter den første nat på hotellet var vi klar til at tage fat på programmet. Vi havde 
planlagt, at vi skulle se Triumfbuen, Eifeltårnet, Invalidekirken, Place de la Con
corde, Operaen, Madeleine-kirken, Champs Élysées, Sacré Cæur, Versailles, Notre 
Dame, Louvre og Bastillepladsen. Desuden ville vi prøve at opleve livet og stem
ningen i forskellige dele af byen, samt en sejltur på Seinen. Der var meget at nå 
på en uge.
Programmet fuldførtes med succes. Det lykkedes virkelig at leve sig ind i den helt 
specielle stemning, der f. eks. er ved bogkasserne langs Seinen. Latinerkvarteret 
var et populært mål, når vi havde fri. Der var meget at se på, og ikke mindst 
fandtes der her en meget varieret samling spændende restauranter.
Selv trafikken i Paris er noget helt for sig selv. Man har ikke indtryk af, at der er 
noget, der hedder færdselsregler. Alt ligner umiddelbart et stort kaos, men alle 
tager hensyn til hinanden, så det glider forholdsvis smertefrit. Undtagen hvis en 
bil har været så uheldig at komme til at placere sig foran en række andre biler. 
Kommer han ikke væk i en fart, trykkes samtlige horn i bund og bliver der, til 
han er væk.
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Sådanne episoder var måske medvirkende til, at Ivan ofte havde svært ved at 
huske, at Paris ikke er en forstad til hans elskede Rom. Han foreslog flere gange 
en tur langs »Tiberen« og måtte stundom med skuffelse i stemmen erkende, at for 
få parisere forstod hans italienske.
Trods disse små sørgelige erfaringer var han nok den, der, hvad det sproglige 
angår, fik mest ud af turen. Han lærte op til flere franske verbale konstellationer, 
af hvilke »voulez vous«, »c'est égal« og ça ne fait rien« var de mest universale - 
og af forbløffende virkning pâ vore omgivelser. I øvrigt klarede vi os fint med det 
franske, men det kneb for franskmændene.
Den sidste aften fejrede vi med en afskedsmiddag, som vi sent vil glemme. Den 
fandt sted i en typisk parisisk restaurant, »Le Grand Zinc«, hvor vi fik en første 
klasses betjening af værten og den charmerende overtjener. Alle bestilte »steak au 
poivre avec le vin rouge de la maison««, og kødet blev flamberet ved bordet med 
fransk virtuositet. Med glubende appetit huggede nitten nordiske ganer sig over 
bøfferne og erkendte i løbet af få sekunder, hvad »au poivre« indebar. Det med
førte en hurtig første skål - efterfulgt af andre, og vi spiste videre i mere moderat 
tempo. Man er nødt til at opføre sig som civiliserede mennesker, når man bestiller 
den ret i »Le Grand Zinc«.
Endnu en oplevelse fik vi, før vi gik ombord i flyet til København. I kropsvisita
tionen gennemskuede sikkerhedspolitiet 3 mz-partisanerne og fandt på en af de 
mistænkte en dolk, hvis blodigste anvendelse havde været partering af franske 
pølser og baguetter i parken ved Versailles. Det frygtindgydende våben måtte de
poneres hos piloten.
Stopfyldte med minder fra en vidunderlig uge med godt kammeratskab ankom vi 
til Kastrup - og dagen derpå til vor hæderkronede skole.
Tak for turen, vive Ivan - Vive Paris! Birgit Kenrad.

3 my’s konditur til Østrig
Allerede i begyndelsen af skoleåret besluttede vi at planlægge en rejse til et ski
sportssted, for her at udarbejde grundlaget for vores biologispeciale »Effektiviteten 
af en uges fysisk arbejde i stor højde«.
Specialet gik ud på såvel før som efter turen at foretage konditionstester, blod
analyser og andre relevante fysiologiske målinger, der kunne vise ændringer efter 
rejsen. Testerne, der foregik efter skoletid, kunne godt være anstrengende, men 
alle tog det med højt humør.
Turens mål var den lille by Saalbach, der trods sin ringe størrelse var et meget 
eksklusivt og dyrt skisportssted (en cola 10 kr.). Ankomstdagen blev brugt til at 
leje skiudstyr og skilærer samt til inspektion af byen, men allerede næste morgen 
kl. 7 stod halvdelen af klassen op, da de var blevet udvalgt til at gennemføre en 
halv times ekstra hård træning hver morgen.
Sne var der »fremskaffet«, så kondiprogrammet, der videre bestod af 2-2’A times 
formiddagsskiløb og tre timers skiløb om eftermiddagen, kunne gennemføres. Her
under var der mange skrappe ture ned fra de øverste tinder og mange farlige 
situationer at tage stilling til. Ind imellem alle disse løb fik vi på herberget ser
veret en oftest udefinerbar menu. Ikke alle havde mod på det hårde skiprogram, 
men foretog i stedet nogle lige så udmattende traveture i de storslåede om-
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3 my motionerer i Østrig

givelser. Da dagsprogrammet var meget krævende, brugte vi aftenerne til at 
slappe af som regel over et krus jagerthe, og selvfølgelig var der nogle, der måtte 
bide i det sure æble, dvs. blive på pensionatet for at pleje de pådragede skader. 
Selv om vi var trætte dagen efter hjemkomsten, lykkedes det os alligevel at gen
nemføre det planlagte kondiprogram. Resultatberegningen har givet et meget po
sitivt resultat; alt gik efter forventningerne, også med Fuchs (gipsben).

2 nsb’s tur til Rom 18.-25. marts
»Arrivederci Roma« sang vi alle, da vi drog hjemad efter en lærerig og herlig 
ferie i Rom. Turen var lærerig på flere måder; det at kunne opholde sig sammen 
med og omgås 17 andre mennesker i en hel uge. Herlig fordi alt udviklede sig til 
det bedste. Alle var villige til at samarbejde og gjorde en indsats, for at det skulle 
blive en god tur.
Vi startede søndag 18. marts. Vi skulle mødes i Kastrup kl. 16.45. Flyet afgik ikke 
før kl. 21.15, så vi var på Dragør Færgegård at spise med Spies. Alle var i højt 
humør, og ikke mindst da vi ankom til Hotel Selene og så vores værelser. Vi var 
syge af grin; der var praktisk talt ikke en seng, der hang ordentligt sammen, ud
sigt til en baggård, og der var lukket for det varme vand. Vi tog det ikke så høj
tideligt, da det jo ikke var hotelværelserne, vi skulle benytte os mest af.
Vi havde hjemmefra lagt et program, som blev overholdt på hele turen. Mandag 
bød på Forum Romanum, Palatin, Colosseum, San Clemente og San Giovanni. Vi 
gik alt igennem, skønt meget af det gik os hus forbi, da det hele var så nyt for 
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os. Alligevel fik vi et godt indtryk af det hele. Det var dog en lille kamp, da der 
var omkring 25° i solen, men det gjorde sit til, at vi holdt humøret højt. Med ømme 
ben og fødder gik vi om aftenen på restaurant og senere ud at danse, men så 
kunne vi heller ikke mere.
Nu havde vi vænnet os lidt til forholdene og var mere åbne for alt nyt, og det var 
der god brug for om tirsdagen. Vatikanet og Peterskirken ventede. Vi vandrede 
rundt i Vatikanmuseet til kl. 13. Michelangelo, Rafael o.a. skød ud fra vægge og 
lofter. Malerier, statuer og vægtæpper hobede sig op, så der var god brug for 
åbne øjne. Frokost på pizzeria og så Peterskirken. 700 trappetrin under kuplen i 
varmen var lige, havd der manglede, men smukt var der, når man først var 
kommet derop. Det var betydelig lettere at komme ned igen; Ivan, vor vandrings
mand, fortsatte til Janiculum, mens vi andre gav op. Aftenen gik med en tur til 
Den spanske Trappe. Vi var godt trætte, så en seng (i hvilken tilstand den så end 
var) var yderst velkommen.
Jeg tror aldrig, vi har vandret så langt på en uge. En lang vandring på Mars- 
marken var onsdagens program. En vel tilrettelagt tur med mange interessante 
ting, skønt vi måtte springe en del over p.g.a. mangel på tid. Om aftenen spredtes 
vi i grupper; nogle var hjemme, andre på Piazza Navona o.s.v.
Torsdag var Ivans dag. Slentretur med samme fart som de andre dage. Også en 
spændende og lærerig tur. Vi havde nær mistet to af vore klassekammerater, da 
en tjener, der hvor vi spiste, ville giftes med den ene og have den anden, men det 
blev dog forhindret. Vi så pyramiden, San Paolo, Roms berømte nøglehul, San 
Pietro in Vincoli, Santa Sabina og meget andet. Det var simpelthen en pragtfuld 
tur. Da vi havde fridag om fredagen, var torsdag aften en udmærket lejlighed til 
at udfolde sig, og den blev også udnyttet. Vi var alle i strålende humør, og vi 
morede os over evne. Vi nåede igennem adskillige flasker af den gode italienske 
vin, så der var intet at sige til, at stemningen var på sit højeste.
Mange af os sov længe fredag morgen, hvad der også var god grund til. Der 
var mange ting, man kunne beskæftige sig med: loppetorv, byture, museumsbesøg 
o.a. Folk havde frit spil, så der foregik meget. Ivan foreslog en lille restaurant 
»Tis forsigtigt, lille skat«, hvor vi spiste middag om aftenen. Alle tiders lille sted, 
hvor vi hyggede os. Vi slentrede via vores bar hjem, og hyggede videre på hotellet. 
Mange af os kom for sent op lørdag morgen, så det var bare med at skynde sig 
afsted. Det var den første dag med gråvejr. Vi så S. Maria Maggiore, San Pietro 
og Kejserfora. Ved frokosttid tog vi bussen til Tivoli og Villa d'Este med alle fon
tænerne. Her var dejlig roligt, og vi havde en afslappet og rar eftermiddag. 
Aftenen var ikke så forskellig fra de andre.
Den sidste dag oprandt, og vi så med sorg hen til den time, vi skulle rejse. I 
stedet for at gå og surmule, tog vi til Katakomberne og begravede os der. Om 
eftermiddagen tog Ivan og jeg til fodboldkamp, og det var en oplevelse.
Da vi ankom til Kastrup igen, stod adskillige forældre og tog imod os.
Jeg er overbevist om, at vi alle er Ivan meget taknemmelige for, at han tog med 
os. Vi havde et godt sammenhold og kammeratskab, og det var også hoved
formålet med turen. Jeg er også sikker på, af vi alle godt kunne gøre turen om 
igen.

Vivi Kramme, 2 nsb.
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2 mx’s tur til Mallorca 24. februar-4. marts
Ophold på Hotel Bonanova ! Tereno.
Rejsens formål var 1) at få en demonstration af en række af de fænomener, der 
er behandlet i årets geografiundervisning, 2) at opdage samspil mellem miljø og ud
nyttelse i et fremmedartet område (hvor ens iagttagelsesevne er skærpet), 3) at 
have det hyggeligt sammen.
Bortset fra et halvt døgns forsinkelse ved afrejsen fra Kastrup forløb alt plan
mæssigt og uden noget uheld.
Mandag: Vi foretog en orienterende udflugt fra hotellet til en nærliggende uop
dyrket bjergskråning, hvor opløsning og forvitring af kalkbjerge og jordbunds
dannelse blev iagttaget. På samme udflugt blev indøvet teknik til byundersøgelser. 
Disse undersøgelser blev foretaget i en landsby - Genova - og i turistområdet fra 
Cala Major til Tereno.
Tirsdag: Vi kørte med den ordinære bus fra Palma til Valdemosa. Her besås 
klostret og den meget maleriske landsby. Efter at være kørt til Deya, hvor fro
kosten blev spist, gik vi til Soller. Turen gik ad den kun lidt befærdede kystvej (ca. 
10 km) og ad en aldrig før benyttet »vej« de sidste 5 km. Denne sidste del af 
turen gav os et meget indgående kendskab til terrasseret landbrug. Her var den 
helt dominerende kulturplante oliventræet. Turen tilbage til Palma blev foretaget 
med tog. Det første stykke af vejen fra Soller var udsigten præget af citrontræer 
fyldt med modne frugter, og et vildt landskab, hvor jernbanen adskillige gange 
fulgte tunneller gennem bjergene eller var anbragt i en snæver kløft.
Onsdag:: I en lejet 25-mands bus foretog vi en udflugt til områderne øst og syd
øst for Palma. Efter et industribesøg i Manacore besøgtes drypstenshulerne i Puerto 
Christo. Her er en rig repræsentation af forskellige former af drypsten, og der 
kan endvidere betragtes resultatet af ung bevægelse i de øvre jordlag, hvori hu
lerne er udviklet. Frokost spistes i 510 meters højde i klosteret San Salvador. Her
fra fortsattes til sydkysten gennem Santany og Ses Salinas til Puerto de Campos. 
Omegnen af de to først nævnte byer blev overvejende brugt ti! kvægavl, og frem
stod som åbent land uden de træafgrøder og markdiger, som ellers var iagttaget 
over alt. Ved kysten sås saltindvinding.
Torsdag: Om formiddagen besøgte vi Palmas domkirke og en del af den gamle 
by øst for kirken. Eftermiddagen brugtes til kortlægning af en række små-områder 
forskellige steder i byen.
Fredag: Vi tog toget til Inca og gik herfra til La Puebla. Ruten fulgte en gammel 
landevej mellem de to byer, en landevej, der i dag kun tjener den lokale trafik til 
og fra marker og nogle få, spredt liggende gårde. På turen gjordes iagttagelser af 
markudnyttelse og forskellige former for kunstvanding. Kunstvanding er så udbredt 
i de lave områder (gi. havaflejringer) omkring La Puebla, at man næppe kan 
finde en mark uden en eller anden form for vandingsanlæg. Der er endnu nogle 
få, der drives af vindmøller, men mange steder pumpes vandet i dag op med en 
elektromotor. Vandet pumpes op i store murede sisterner. Herfra ledes det ud over 
markerne i gravede render, der anlægges hvert år efter tilberedning af jorden. 
En ny type af vandingsanlæg er ved at vinde indpas: faste anlæg, hvor vand
kanoner er anbragt stationært på marken.
Byen La Puebla er en typisk mediterran landsby. Den rummer flere tusinde menne
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sker, men er i sin funktion kun en landsby, næsten uden udbud af nogen form for 
service. Byen måler mere end en kilometer på den længste led og er opbygget 
efter et kvadratisk mønster. Al bebyggelse er lav og tæt (ikke over 2 etager).
Lørdag: Det eneste, vi havde på programmet, var besøg på Palmas store marked. 
Resten af dagen skulle bruges til at pakke kuffert og få forberedt en god hjemrejse.

J. H.

2 my’s studietur til Kreta 2.-9. september
Under ledelse af lektor Hans Mølbjerg og frue.
Lørdag den 2. september kl. 10 lettede et Boing fly med 2 my'erne om bord fra 
Kastrup med kurs mod Kreta. Inden turen fandt sted, havde vi i oldtidskundskabs
timerne med lektor Mølbjerg gennemgået den Kretisk-mykeniske kulturperiode, så 
vi var veludrustede til de forestående oplevelser.
I strålende solskin gik turen over Tyskland og Jugoslavien, hvor man fra 10km's 
højde tydeligt så floderne sno sig som sølvbånd gennem de skovklædte bjerge. 
Over Athen hvilede en let dis, så vi blot svagt kunne skimte Akropolis, men ved 
landingen på Kreta hen på eftermiddagen var det atter strålende sol og meget 
hedt. I bus blev vi kørt til Hotel Minos i Iraklion, hvor vi indlogerede os. Det var 
ikke noget luksushotel, men der var rent og pænt, og da vi kun skulle bruge det 
til at sove i - og det var jo ikke ligefrem for at sove, at vi var rejst til Kreta - 
opfyldte det sin mission. Vi gik straks ud i byen, der vrimlede med souvenirforret
ninger, og ikke mindre end 9 købte store ens stråhatte, så de lignede alle de andre 
turister.
Som ægte dansker vil jeg først beskæftige mig med maden. Morgenmåltidet, der 
bestod af kaffe/te og franskbrød med marmelade, blev indtaget på hotellet. Fro
kosten sørgede vi selv for, idet vi hjemmefra havde medbragt brød, smør og de nor
merede spegepølser. Vi fandt hurtigt en lille café, hvor man om aftenen for en 
billig penge kunne spise sig mæt i øens specialiteter: blæksprutter, fyldte tomater 
og som altid i syden, spaghetti. Nattelivet var et kapitel for sig. Sorte, lune nætter, 
hvor man udendørs sad og hyggede sig ved et billigt glas ouzo, øens nationaldrik, 
og brød man sig ikke om denne driks bolsjesmag, kunne man altid få den billige 
minosvin eller coca-cola, her kaldet tam-tam.
Søndag formiddag var vi på det arkæologiske museum i Iraklion. Det var en op
levelse at se de skønne vaser og skulpturer, samt guldsmykker og de for Kreta så 
karakteristiske dobbeltøkser, som vi kendte fra billeder. Om eftermiddagen var vi 
i Ai Katarina kirken, der som alle græsk-katolske kirker var meget smukt ud
smykket.
Mandag formiddag gennemgik vi Knossos, et oldtidspalads fra den mykenske tid. 
Det 3.500 år gamle palads findes ikke mere, men er stærkt rekonstrueret. Her fand
tes en del helt intakte kæmpestore forrådskrukker, som slaver slæbte rundt med. 
Godt, man ikke var slave dengang. Om eftermiddagen vaskede vi oldtidsstøvet 
af os i Middelhavets salte vand ved Tobruk-stranden. Det forventedes af os, at vi 
her skyllede en drink i os, og vi opfyldte disse forventninger.
Bevæbnet med badetøj samt den normerede spegepølse tog vi om tirsdagen på 
bustur. Turen gik tværs over øen mod syd til Gortis, hvor vi så ruinerne af en 
romersk kirke samt lovtavlerne fra år 550 f. Kr. Videre mod syd til Phaistos, der 
som Knossos er et mykensk palads. På en høj lige op ad ruinbyen knejser mal
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placeret et cafeteria bygget i græsk tempelstil. Alt for turisterne! Videre mod syd 
til stranden, hvor vi vederkvægede os med badning og spegepølse.
Også om onsdagen var vi på heldagstur med bus. Denne gang kørte vi mod øst 
til Aghios Nikolaos, hvor vi standsede ved en måske tusindårig kornstampeplads, 
som kretenserne bruger den dag i dag. Herfra videre til Gournia, der er den ene
ste helt udgravede minoiske by med bevaret grundplan af små huse, værksteder, 
markedspladser og brolagte gader. Så var tiden inde ti! en dukkert og - ¡a, spege
pølsemadder! - Vi havde nu samlet kræfter til at se den ejendommelige, men 
meget smukke byzantinske kirke fra det 13. århundrede ved Kritsa. Kirkerummet 
var rigt udsmykket med fresker fra det 14. og 15. århundrede. Kritsa er en char
merende lille by med snoede trappegader. Hvert hus har sin vinstok, en sand op
levelse af et helt andet boligmiljø, end vi er vant til. Den fremmedartede stem
ning blev yderligere understreget ved synet af en gammel morlil, der ridende på 
et muldyr gennede sine geder hjem i stalden.
Torsdagen var hviledag. Om formiddagen var vi på egen hånd i det arkæologiske 
museum i Iraklion, for da var der som om søndagen gratis adgang, og vi skulle 
spare. Resten af dagen gik vi på indkøb og anskaffede os mere eller mindre døds
syge souvenirs. Og så bør det for resten også fortælles, at selv denne lille, døsige 
græske ø havde juntaen slået en hård klo i. Når befolkningen hørte, at vi var fra 
Dinamarca, sukkede de og sagde: »Oh, dronning Anne Marie«, og så var der 
ingen grænser for deres hjælpsomhed og venlighed mod os.
Og så tog vi atter fat med at udvide vore mytologiske kundskaber. Om fredagen 
tog vi med bus på heldagstur til landsbyen Krasi. Her var vi så heldige at over
være en af de farverige, katolske processioner på vej til bøn i den gamle sten
kirke. Videre gik turen over Lassithi højsletten med dens tusinder af gamle vind
møller, som den i dag pumper vand op fil overrisling. I den idylliske landsby 
Psychro spiste vi vor medbragte mad. Ikke et ondt ord om spegepølse! Herfra 
fortsatte vi til fods ad serpentine-stier op ad Dichtibjerget. Ca. Vs km oppe iførte 
vi os uldne trøjer og solidt gummifodtøj, og med en guide steg vi godt 100 m ned 
i bjergets indre til Zeusgrotten. Ad de samme fugtige, lerede klippeskråninger, 
som folk har fulgt i flere tusinde år, gik, krøb og kravlede vi, da vi i forvejen var 
gjort opmærksom på, at snublede vi ud over klippeskrænten, havnede vi i ca. 50 m 
dybt iskoldt vand. Vi så her klippehylden, hvor ifølge overleveringen Zeus’ vugge 
stod. På turen hjem over Neapolis gjorde vi ophold til badning i Malia, hvor der 
også var minoiske ruiner.
Lørdag formiddag var vi i bymuseet i Iraklion og tog så hen på hotellet, hvor vi 
pakkede, og så gik turen tilbage til Kastrup i strålende sol.
Vi var allesammen enige om, at vi gerne ville have haft 8 dage mere på Kreta. 
Som trækpapir havde vi suget indtryk i os, men med hr. og fru Mølbjerg som 
ledere gik alt glidende let, og det var først bagefter, at trætheden meldte sig. Et 
par dage efter hjemkomsten blev vi alle forkølede på grund af klimaforandringen, 
og så vendte vi tilbage til hverdagen og genoplevede lidt af vores dejlige tur i en 
dansk stil. For man må tage det sure med det søde. Sagde nogen spegepølse
madder?

Sejer Christensen, 2 my.
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3 . real i England 26. oktober-4. november
Vi startede den 26. oktober fra Lyngby Station. Alle billetterne var købt i forvejen. 
Vores overfart med båden gik let og smertefrit. Indkvarteringen blev på Salisbury 
Hotel i Earls Court kvarteret. Visse af sengene var meget leddeløse og morgen
maden var elendig, men ellers var vi tilfredse.
Hvad vi skulle lave var skemalagt, før vi tog fra Danmark, og dette skema blev 
såvidt muligt fulgt. Vi var tilskuere ved en politisk diskussion, som blev udsendt i 
TV samtidig. Vi var i biografen, i teatret, til fodboldkamp, og sidst, men ikke 
mindst, var vi almindelige turister og fór rundt i London for at se det hele. Men 
desværre måtte vi hjem igen, og hjemrejsen gik stille og roligt af. Alle var trætte 
og manglede penge. Vi ankom til København 4. november kl. 18.30, alle udkørte, 
men glade efter en vellykket tur.

3. real.

Prisopgaver
Birgitte Teglbjærg, 3 mn, har i marts 1973 indleveret en afhandling til bedømmelse 
som prisopgave. Titlen er »Undersøgelse af nogle hulrugende småfugles biotop
valg og territoriekampe samt specielle studier baseret på opsatte redekasser«. 
Undersøgelserne er startet af hendes far, der underviser i biologi, med opsætning i 
1965 af et antal redekasser i områder i Lyngby Amose. I foråret 1968 flyttedes kas
serne til Nord-Bornholm og anbragtes på den af familien erhvervede lille land
brugsejendom »Klintehus« i Olsker. På og ved ejendommen findes en rigdom af 
biotop-typer: marker, selvsået tæt blandingsskov og krat, stengærder, frugtplan
tage, granskov m. m. Rederne er regelmæssigt kontrolleret i ferier, og de væsent
ligste undersøgelser stammer fra 1971 og 1972. Desuden er gjort iagttagelser over 
andre sider af fuglenes biologi, især vedrørende stær, musvit og blåmejse.
Afhandlingen er på ca. 25 maskinskrevne sider samt tegninger og kort over under
søgelsesområderne. Den er smukt udført og som helhed sprogligt velformuleret, 
omend der er enkelte mangler (s. 13 nederste afsnit, s. 16 do.). Det fremgår ikke 
altid klart, hvad der er baseret på egne iagttagelser, og hvad der er oplysninger 
fra den benyttede litteratur, hvortil henvisningene i teksten i øvrigt er mangel
fulde. I litteraturlisten s. 29 mangler angivelse af årstal og trykkested for de anførte 
værker.
Trods disse formelle mangler mener vi afgjort, at arbejdet er værdigt til belønning. 
De mange timers fine og tålmodige iagttagelser i naturen viser, at forfatteren er en 
rigtig biolog.

Ib Clemens Petersen og Benny Houmark.

Ved morgensamlingen den 5. april fik Birgitte Teglbjærg overrakt sin belønning: 
350 kr.
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Elevnævnet
Elevnævnets virksomhed begyndte den 4. september 1972 med et formandsvalg, 
hvor Henrik S. Piil blev valgt, da han var eneste opstillede kandidat. Virksomheden 
begyndte i et nyt lokale: det tidligere lægeværelse, som blev overdraget os, da 
skolelægeordningen ophørte ved gymnasierne.
Den første opgave, nævnet påtog sig, var at lave nogle aftenarrangementer som 
alternativ til de fester, festudvalget arrangerer. Det skete med den begrundelse, at 
folk på skolen gerne ville lære hinanden at kende under andre former end dem, 
hvor ølkulturen blomstrer. Forsøget døde en naturlig død på grund af manglende 
tilslutning efter 2 aftener.
Næste gang, der skete noget, som er værd at omtale, var den 7. november. Den 
dag havde elevrådets succes nr. 1 premiere: slikboden. At dømme efter den dag
lige omsætning er der ingen, der er kede af, at den er blevet oprettet, løvrigt gen
valgtes Henrik S. Piil til formandsposten denne dag.
Pr. 1. januar overtog Pia Danielsen formandsstolen og beholder den efter al sand
synlighed skoleåret ud.
Det sidste store elevnævnsarrangement var en Vietnam-dag med forskellige aktivi
teter, som indbragte 4.152,02 kr. og 2 svenske kroner samt en tysk 2-pfennig.
løvrigt kan det siges, at elevrådets daglige arbejde har været af administrativ 
karakter: formidling af kontakt mellem organisationer og elever; tilbud om kurser 
o. s. V. Derfor mærker eleverne ikke meget til elevnævnet i det daglige, men det 
virker altså, tror vi nok?

Henrik S. Piil og Pia Danielsen.

Gymnasieforeningen
L. S. G.'s bestyrelse bestod i år af 9 elever: Annette Balling, Birgit Bøhling, Ole 
Haag Nielsen, Kim Vinthen, Christian Olesen, Peter Sandøe, Niels Heering, Mikkel 
Sørensen og Palle Bomholtz.
Vi var fire elever fra sidste års gymnasieforening, der i begyndelsen af dette 
skoleår blev enige om, at foreningen skulle drives anderledes end det foregående 
år. Vi ville have en mindre bestyrelse og slog os så sammen med 5 andre interes
serede. Det har i løbet af året vist sig at være et meget passende antal. Vi var 
også enige om, at der hurtigst muligt måtte laves en fest for at få skolens elever 
rystet sammen!
L. S. G. startede med en diskoteksaften den 18. august 1972. Musikken leverede 
gymnasieforeningen selv! Vi var startet på økonomisk bar bund, og vi måtte der
for se at få et overskud at køre videre på. Tilslutningen til festen var større end 
ventet. 170 elever meldte sig som medlemmer af L. S. G., og det tør siges at være 
imponerende. De mange fremmødte forstod at skabe en meget god stemning trods 
den amatøragtige musiklevering.
Allerede den 6. oktober 1972 holdt L. S. G. fest igen. Denne gang var det jazz
orkestret »Stevedore Stompers«, der leverede underholdningen. Stemningen var 
god, og hver gang orkestret spillede, var dansegulvet stuvende fuldt. »Stevedore 
Stompers« har altid spille fantastisk godt, når de har været på Lyngby Statsskole.
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Så kom den næste fest den 24. november 1972. Aftenen skulle begynde med talent
show, og L. S. G.'s nerver stod på højkant i ugen før festen; der meldte sig nemlig 
ingen talenter! Sorg blev til glæde vendt, for et par dage før arrangementet skulle 
løbe af stabelen meldte de første sig. Salen var stuvende fuld af tilskuere, og de 
optrædende elever, de syngende og quizende lærere forstod rigtigt at få tilskuerne 
til at grine og synge. Efter et par timers show spillede diskotek »Star disc.« op til 
dans, og stemningen var fortsat meget høj resten af aftenen.
L. S. G. slappede nu af i 3 måneder og planlagde derefter et karneval, som skulle 
holdes den 9. marts 1973. Festen blev en økonomisk fiasko på grund af manglende 
tilslutning. Vi, der var mødt op (ca. 130), var alle udklædt og indstillet på at få en 
god og sjov fest. Og det blev det.
Grunden til at årets arrangementer er forløbet så tilfredsstillende er ikke blot 
elevernes gode humør, men i høj grad også pedel Iversen, som har hjulpet os før, 
under og efter festerne med næsten alt tænkeligt. Derfor vil jeg gerne på L. S. G.'s 
vegne takke pedel Iversen for al god hjælp. Også en tak til rektor Dalsgaard for 
den velvillige indstilling og store tillid, som han har vist os i det forløbne år.

Palle Bomholtz.

Sporten
Skolens fodboldhold har deltaget i en turnering arrangeret af gymnastiklærerne 
ved Lyngby Statsskole, og hvori deltog en række af omegnens gymnasier. Resul
tatet blev en uhyre beskeden placering efter 2 sejre og 4 nederlag. Turneringen 
vandtes af Søborg Gymnasium.
En intern turnering med deltagelse af skolens gymnastikklasser vandtes af 3 by, 
som derefter dog måtte neje sig for et hold udvalgt blandt lærerne.
Den årlige dyst mod de gamle elever blev en af de bedste i mange år. Skoleholdet 
vandt med 3-0.
I vinterhalvåret har eleverne kunnet vælge mellem svømning, redskabsgymnastik, 
basketball og bordtennis. Især viste svømningen sig at være en populær disciplin.

Dansk skibsadoption
Lyngby Statsskole har gennem en lang årrække haft kontakt med et adoptivskib 
fra Dampskibsselskabet »Progress«. Det har gennem de sidste år været skibet M/S 
»Lise Nielsen«.
Kontakten til adoptivskibet har altid været knyttet til en af realklasserne eller i 
tidligere tid en mellemskoleklasse. Eleverne i disse klasser har med interesse holdt 
denne forbindelse ved lige ved hjælp af udveksling af breve eller gaver eller ved 
besøg fra skibet. Et år har der også været en skibsfartsudstilling på skolen.
Da den sidste realklasse nu forlader skolen, må vi også opgive vort adoptivskib, 
som 3. real har holdt forbindelse med i år. I december afsendte klassen julegaver 
og -pynt til besætningen, og til gengæld modtog klassen en stor lagkage.
Skolen har altid mødt forståelse og venlighed hos rederiet, og bringer en hjertelig 
tak for mange års godt og frugtbart samarbejde.

J. H. Barfod.
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Studiekredse og fællesarrangementer
Der har været to studiekredse. En i dramatik, som førte op til årets skolekomedie, 
ved Erling Larsen, og en i idrætsteori ved Benny Houmark.

Fællesarrangementer
12.-10. Forfatteren Benny Andersen læste op af og fortalte om sine nye »Svante- 

viser«.
1.-11. Redaktør, mag. art. John Danstrup orienterede om situationen i U.S.A, 

omkring præsidentvalget.
13.-11. Brødrene Olsen underholdt. (Gratis!)
22.-12. I forbindelse med juleafslutningen underholdt kgl. skuespiller Preben 

Neergaard.
13.-2. Truffauts film »Den vilde dreng« blev vist for hele skolen i Lyngby Bio.
29.-3. Eksper. psykologen Frithiof August optrådte med suggestion og hypnose.

Biblioteksorientering
Alle elever i 1.g har deltaget i et kort kursus i biblioteksorientering, arrangeret af 
Stadsbiblioteket. Skolen bringer Stadsbiblioteket en hjertelig tak for det veltilrette
lagte og nyttige arrangement.

Ekskursioner og lejrskoler
1972
17.-4. Lektor Clemens Petersen til Tuborg Bryggerierne med 3 nsa.
18.-4. Lektor Clemens Petersen på samme ekskursion med 3 mx og 3 mz.
20.-4. Lektor Clemens Petersen til Biologisk Rensningsanlæg i Lundtofte med 3 mn.
3.-7-5. Lektor Clemens Petersen på lejrskole på Bornholm med 2 mn, assisteret af

cand. scient. Vibeke Hansen og overlærer Rasmus Teglbjærg.
12.-5. Hele l.g og 3. real på historisk ekskursion til Skåne under ledelse af lek

torerne Jensen, lørgensen, Barfod, Ivan Jensen og Reinholdt Jensen.
29.-8. Lektor Clemens Petersen og adjunkt Halaburt på geografisk/biologisk 

ekskursion til Amosen med 3 mn.
12.-9. Lektor Clemens Petersen og adjunkt Halaburt på biologisk ekskursion til 

Grib Sø med 3 mn. (I samarbejde med Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
i Hillerød).

19.-9. Lektor Mølbjerg til Ordrupgårdsamlingen med 3 mx.
30.-10. Lektor Clemens Petersen til NOAH’s forureningsudstilling på Stadsbiblio

teket med 2 mn.
16.-11. Adjunkt Tønsberg til Carlsberg Bryggerierne med 1 my (i anledning af, at 

Helle Mathiasen havde vundet en plakatkonkurrence, havde bryggerierne 
inviteret klassen).
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1973
12.-1. Lektor Mølbjerg til Glyptoteket og Det kgl. Bibliotek med 2 my.
30.-1. Lektor Barfod til Frihedsmuseet med 3 my.
30.-1. Lektor lørgensen samme sted med 3 mx.
2.-2. Lise Bjørset til udstillingen »Rejsen til det indre univers« med 3 nsb, 3 mx 

og 2 nsb.
23.-3. Claus Tilling med 1 sa ti! »Robinson Crusoe« udstilling på Statens pæda

gogiske Studiesamling.
24.-3. Lektor Østrup, lektor Pedersen og adjunkt Tønsberg til Risø med elever 

fra 3 mx, y og z.
5.-6-4. Adjunkt Halaburt på geografisk ekskursion med 1 sa til Ganløse.

Studie- og erhvervsorientering
3. real har i efteråret haft timer i erhvervsorientering med flittig brug af erhvervs
kartoteket. Besøg af erhvervsvejlederne Wikkelsø og Mortensen. Til sidst en vel
lykket uge i erhvervspraktik fra 19.-23. marts.
Alle l.g’erne fik vejledning i studieteknik tidligt på efteråret. 1 marts fik de samme 
klasser oplysning om grendelingen, og i forbindelse med dette blev der en begyn
dende studiediskussion, der muligvis vil blive fulgt op med nogle timer sidst på 
året.
Da Arbejdsdirektoratets grønne publikation »Studie- og Erhvervsvalget« 1972 ende
lig kom i marts 1973, gik vi i gang med at give alle 2. g’erne 8 timer i faget. Her 
er uddannelsen som sådan blevet diskuteret, såvel ud fra et personligt synspunkt, 
som ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.
Endvidere har bl. a. følgende emner været diskuteret i plenum eller i grupper: nye 
uddannelsesstrukturer, basisuddannelsen, uddannelsesløn eller ikke, kønsrollemøn
stre, adgangsbegrænsning efter hvilke kriterier, eksamen og skolens rolle i denne 
problematik.
I 3. g’erne er timerne mest brugt til konkret oplysningsarbejde, som tidsfrister, SU- 
støtte, suppleringskurser o. I.
29. marts afholdt Arbejdsdirektoratets studentergruppe orienterende møder for 2. 
og 3. g, i år sammen med Holte Gymnasium p. g. a. sparebestræbelser.

Kemi-konkurrence
2 mk deltog i december 1972 i en konkurrence om løsning af et kemisk problem, 
udskrevet af tidsskriftet »Chemistry in Britain«. Som meddelt i bladets marts-num
mer vandt klassen 1. præmie i konkurrencen = 10 pund sterling.
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IV • Lærerkollegiet

Den 1. august 1934 blev cand. mag. Imm. 
Matzen ansat som timelærer ved Lyngby 
Statsskole. I 1971 gik han på pension, og 
i maj 1972 havde han sine sidste under
visningstimer ved skolen.
38 år som lærer ved vor skole, kort og 
godt. Det er de tørre kendsgerninger. 
Men der er ingen grund til at standse 
med dem. Ved translokationen 1972 blev 
lektor Matzen takket for de mange års 
virke her ved skolen og hyldet af forsam
lingen. Denne tak skal gentages i skolens 
årsberetning, og den skal formuleres først 
og fremmest som en tak for ualmindelig 
loyalt og dygtigt medarbejderskab. Mat
zen var en af de lærere, for hvem omhu 
og grundighed i arbejdet var en selv
følge. Han var desuden en lærer, der var 
karakteriseret af lune og en stille form 
for humor, som kom frem både i hans 
undervisning og i den almindelige dag
lige omgang med kolleger og elever. Det 
er én af mange grunde til, at Matzen altid har været vellidt af alle og til, at gamle 
elever altid spørger efter ham, når der snakkes skole.
Der er grund til at sige Matzen en hjertelig tak for de mange gode år, hvori sko
len har nydt godt af hans fine pædagogiske evner, hans tiltalende menneskelighed 
og hans store bidrag til en behagelig omgangstone på Lyngby Statsskole.
Vi glæder os over og takker Matzen for, at han har villet bevare forbindelsen 
med skolen som dens boginspektor. Vi håber på, at han vil hjælpe os på samme 
gode måde mange år ind i et lykkeligt og godt otium.

Lektor Lilli Viderø trak sig tilbage fra lærergerningen efter at have tilbragt de 
sidste 7 år af sin lange karriere ved Lyngby Statsskole.
Hendes krav til eleverne - som til hende selv - var store, og når eleverne kunne 
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gå ind på dem, opnåede de fremragende resultater i faget matematik som resul
tatet af en dygtig lærers indsats.
Fra skolens side takker vi fru Viderø hjerteligt for hendes virke her; det var altid 
præget af loyalitet og pligtfølelse over for kolleger såvel som elever.

Adjunkt Henning Prynø søgte afsked pr. 31. juli 1972 for at tiltræde en stilling i 
Århus.
Pr. 1. august 1972 ansattes følgende lærere ved skolen: cand. scient. Jan Halaburt, 
cand. scient. Benny Houmark, cand. mag. Vibeke Kristensen og cand. scient. Mo
gens Tønsberg.
Pr. 30. september meddeltes der lektor Axel Prior afsked på grund af alder. Lektor 
Prior underviser dog vedblivende ved skolen.
Lektor Flemming Olesen vendte med begyndelsen af dette skoleår tilbage til fuldt 
embede som studielektor ved skolen efter at have frasagt sig sit arbejde som fag
konsulent i fransk for Direktoratet for gymnasieskolerne og H. F.
Lektor Jørgen Barfod og rektor Dalsgaard fejrede 25-års jubilæum i statens tjeneste 
henholdsvis 1. februar og 1. september 1972.
Lærerrådsformand er lektor Østrup, næstformand lektor Eva Kraiberg, sekretær 
Annemarie Vesterdal Nielsen.

Lektor J. Barfod:
Oldtidskundskab: 1 sc, 1 mx 
Historie: 3 my, 1 sc, 1 mx, 3r ................................................................... 12 timer

Pastor K. A. Berg: 
Religion: 3 nsa, 3 my, 3 mz, 2 nsa ........................................................... 7 -

Adjunkt Lise Bjørset:
Russisk: 3 mz, 2 ay
Religion: 3 nsb, 3 mx, 2 nsb, 2 mx, 2 my
Erhvervsorientering ..................................................................................... 1572-

Rektor Tage C. Dalsgaard: 
Engelsk: 1 sa .............................................................................................. 4 -

Lektor Anne-Lise Dam:
Engelsk: 1 mx 
Gymnastik: 3 ax, 3 by ............................................................................... 9 -

Adjunkt Anita Garde:
Fransk: 3 nsa, 1 mx, 3 r
Gymnastik: 3 mz, 2 by ............................................................................... 16 -

Adjunkt på prøve Jan Halaburt: 
Geografi: 3 mn, 2 mx, 2 my, 1 sa, 1 sb, 1 sc, 3 r .................................... 16 -

Stud. mag. Søren Hall: 
Fransk: 2 my, 1 my ..................................................................................... 8 -
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Adjunkt Helge Brun Hansen:
Matematik: 3 mfx, 2 nsb, 2 mk, 1 sa, 1 mz ................................................. 26 timer
Adjunkt Benny Houmark:
Biologi: 3 nsb, 3 mfy, 3 mfz
Gymnastik: 1 cz, 3 r
Fritidssport 
Sanginspektion .......................................................................................... 20 -

Lektor F. Hunosøe:
Engelsk: 3 nsa, 2 nsa 
Latin: 2 nsb, 1 sc ........................................................................................ 18 -
Lektor E. Reinholdt Jensen: 
Dansk: 2 nsb, 2 mx, 1 sb, 1 mx ................................................................... 12 -

Lektor Ivan Jensen:
Oldtidskundskab: 2 nsb, 1 sa
Historie: 3 nsb, 3 mz, 2 nsb, 1 sa
Gymnastik: 3 ax, 2 ax, 1 ax ...................................................................... 22

Lektor Johan Jensen:
Oldtidskundskab: 2 nsa, 2 mx, 1 mz 
Historie: 3 nsa, 2 nsa, 2 mx, 1 my, 1 mz .................................................... 19 -

Lektor Aa. Dannemand Jensen:
Tysk: 3 nsa, 2 nsa, 1 sc 
Fransk: 3 nsb, 2 mx ........................................................................................ 17 -

Lektor J. lørgensen :
Dansk: 3 my, 2 nsa, 1 my, 3 r
Oldtidskundskab: 1 sb, 1 my
Historie: 3 mx, 2 my, 1 sb ............................................................................ 24

Lektor Ellen Bolt Jørgensen: 
Biologi : 3r ................................................................................................. 2 -

Lektor Eva Kraiberg:
Dansk: 3 nsb
Tysk: 2 nsb, 1 sa, 1 sb, 1 mz, 3 r ............................................................... 21 -

Adjunkt Vibeke Kristensen: 
Matematik: 3 mz, 3 mn, 2 nsa, 2 mn, 1 mx, 3 r ......................................... 25 -

Adjunkt Orla Astrup Madsen:
Engelsk: 3 nsb, 2 nsb, 1 mz, 3 r
Gymnastik: 3 by, 3 mz, 2 by, 1 by ............................................................ 27 -
Fritidssport ................................................................................................. 3 -

Gymnastiklærerinde Helen Astrup Madsen: 
Gymnastik: 2 ax, 1 ax, 1 by, 1 cz ............................................................... 8 -

Adjunkt Lone Minzly:
Engelsk: 1 sb, 1 sc, 1 my
Latin : 2 nsa, 1 sa ......................................................................................... 21
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Studielektor, dr. phil. Hans Mølbjerg:
Dansk: 3 mx, 2 my, 1 sa
Fransk: 1 sc 
Oldtidskundskab: 2 my ............................................................................. 16 timer

Adjunkt Annemarie Vesterdal Nielsen:
Dansk: 3 nsa, 3 mz
Tysk: 3 nsb ................................................................................................. 11 -

Stud. mag. Birgit Juul Nielsen: 
Dansk: 1 sc, 1 mz ....................................................................................... 6 -

Studielektor Flemming Olesen:
Fransk: 3 mx, 3 my, 2 nsb, 1 sa 
Latin: 1 sb ................................................................................................. 18 -

Lektor H. P. Pedersen:
Fysik: 3 mfy, 3 mfz, 2 mn, 1 my, 1 mz
Kemi : 1 mz ................................................................................................. 20 -

Studielektor Ib Clemens Petersen
(fra 15. januar 1973: stud, scient. Bendt Pedersen): 
Biologi : 3 mn, 3 nsa, 3 mfx, 2 mn ............................................................... 16 -

Lektor Axel Prior: 
Matematik: 3 mfy, 2 mf, 1 sc ...................................................................... 13 -

Lektor C. Schousboe: 
Sang i hele skolen ..................................................................................... 15 -

Adjunkt på prøve Mogens Tønsberg:
Matematik: 1 sb, 1 my 
Fysik: 1 mx, 3r .......................................................................................... 12 -

Kunstpædagog Bertil Widerberg: 
Formning i hele skolen .............................................................................. 13 -

Adjunkt Janine Wulff: 
Fransk: 3 mz, 2 nsa, 1 sb, 1 mz ................................................................... 16 -

Lektor G. Østrup:
Fysik: 3 mn, 3 mfx, 2 mf, 2 mk
Kemi: 2 mn, 2 mk, 1 mx .............................................................................. 21

Vikarer
Fra 11. januar 1973 overtog stud. mag. Birgit Juul Nielsen de to klasser i dansk, 
som stud. mag. Helle Levin indtil da havde undervist.
Under lektor Clemens Petersens sygdom fra 15. januar 1972 vikarierede stud. mag. 
scient. Bendt Pedersen i embedet.

Lærerkandidater
Følgende kandidater har gennemgået praktisk pædagogisk kursus i undervisnings
færdighed ved skolen i 1972-73:
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Efterå rshalvâ ret:
Cand. scient. Elin Larsen i kemi (Østrup og Brun Hansen).
Cand. phil. Lene Therkildsen i fransk (Dannemand Jensen og Olesen).
Cand. mag. Claus Tilling i dansk (Mølbjerg).
Cand. phil. Jens Ole Tolsgaard i tysk (Dannemand Jensen og Eva Kraiberg).

Fora rshalvåret:
Mag. art. Lise Ettrup i dansk (Mølbjerg, lørgensen, Reinholdt Jensen).
Cand. mag. Anne Hammerich i historie og fansk (lørgensen, Barfod, Olesen og 
Anita Garde).
Cand. scient. J. M. S. Jensen i fysik og matematik (Østrup og Brun Hansen).
Cand. mag. Claus Tilling i dansk (Mølbjerg).

Inspektion m. m.
Skriftlig inspektion: Brun Hansen - og for lønningernes vedkommende Østrup.
Ydre inspektion: Ivan Jensen.
Bogudlån: Matzen.
Bibliotekar: Dannemand Jensen.
Sekretærer: Inge-Merete Møller og Anni Tversted.

Lærerrådets virke 1972-73
På lærerrådets første møde skete genvalg af formand (lektor Østrup) og næstfor
mand (lektor fru Kraiberg). Da forrige års sekretær adjunkt Hanna Wenzel har 
orlov i skoleåret, nyvalgtes til sekretær adjunkt fru Vesterdal Nielsen.
Der har i skoleåret 1972-73( indtil den 1. maj) været afholdt 7 møder. Blandt be
handlede emner kan nævnes:
Studiekalenderen grundlagt forrige år af lektor Mølbjerg til faglig og tværfaglig 
orientering om arbejdet i klasserne er blevet fortsat.
Grendeling: man vedtog at tilbyde næste års 2 m'er tre grene: mf, mk og mn.
Skolerejser er diskuteret flere gange. Der blev af lærerrådet nedsat et udvalg med 
det formål at søge skolerejser koordineret mest muligt, således at den enkelte 
klasses rejse giver mindst mulig forstyrrelse af skolens øvrige undervisning.
Særbevillinger har været til sædvanlig behandling. Forrige års ansøgninger blev, 
med undtagelse af apparater til biologi og fysik, i det væsentligste bevilget af 
direktoratet. Bl. a. glæder man sig over bevilling til en programmerbar regnema
skine til fælles brug for elever og lærere i flere fag.
En forespørgsel fra direktoratet om oprettelse af suppleringskurser i latin, kemi og 
fysik blev besvaret med tilbud om undervisning af et enkelt kemihold.
Ved skolelægeordningens ophør blev et af lægen benyttet værelse ledigt. Det blev 
stillet til rådighed bl. a. for elevrådet.
løvrigt er i årets løb behandlet sager vedrørende introduktionskurser, forældremø
der, stillingsopslag, redigering af årsberetning, administration af læremiddelkonto, 
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koordinering af filmleje, studiekredse bl. a. i datalogi, udsmykning af klasseværel
serne, juleafslutning, fester, sidste skoledag m. m.

Gregers Østrup.

Samarbejdsudvalget
Lærernes repræsentanter i samarbejdsudvalget er lektor Østrup, som er lærerråds
formand, lektor Dannemand Jensen, lektor Reinholdt Jensen og rektor Dalsgaard, 
som er formand for udvalget.
Fra elevside er repræsentanterne p. t. Pia Danielsen, 2 my, som er elevnævnsfor
mand, Jette Klausen, 3 mx, og Vibeke Kofoed, 1 sa.
Udvalget har holdt talrige møder i årets løb og behandlet en lang række forskel
lige sager, for det meste vedrørende elevernes forhold. Desuden har man drøftet 
og skitseret de fleste større aktiviteter på skolen som skolefest, juleafslutning, Viet- 
namdag, etc.
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V • Diverse

Dagbogen
3. maj 1972: Sidste skoledag for 3. g. 3. g’erne ankom i et optog, der for

mede sig som »Cirkus Lyngby Statsskole«. Eksamensskemaet 
blev læst op; der blev spillet en langboldkamp mellem lærere 
og elever og endelig spiste de kommende studenter og lærere 
frokost sammen.

17. juni: Translokation i tennishallen.

7. august: Første skoledag i det nye år.

8. august: Introduktionsdag for l.g og 3. real.

4. september: Elevforsamling, hvor Henrik Piil, 3 mx, valgtes til elevnævnsfor
mand.

9. september: Fodboldkamp mellem skolen og gamle elever. Skoleholdet vandt 
kampen 3-0. Der blev også spillet nogle blandede langbold
kampe mellem gamle og nuværende elever. Bagefter kaffe og 
the og hyggeligt samvær.

18. september: Lektor Prior fyldte 70 år.

22. september: Finale i den interne fodboldturnering. 3 by vandt turneringen 
ved at besejre 2 ax med 3-0.

29. september: Et udvalgt lærerhold besejrede vinderne af den interne fod
boldturnering 3 by med 4-3.

12. oktober: Fællesarrangement med forfatteren Benny Andersen.

25. oktober: Forældremøde for 2. g.

1. november: Fællesarrangement med redaktør John Danstrup.

8. november: Forældremøde for l.g og 3. real.

13. november: Fællesarrangement med Brødrene Olsen.

15. november: Forældremøde for 1. gm.
24. november: Stor Show-aften med deltagelse af lærere og elever. Bagefter 

dans.
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22. december: Juleafslutning i gymnastiksalen. Kgl. skuespiller Preben Neer- 
gaard underholdt. Lyngby Statsskoles Disharmoniorkester spil
lede, og der blev uddelt stipendier.

17. januar 1973: Orienterende møde for kommende 1. g-kandidater og deres for
ældre.

24. januar: Forældremøde for 3. g.

1. og 6. februar: Lynkursus i Lanciers for forældre som forberedelse til skole
festen.

8. februar: Generalprøve på årets skolekomedie.

9. februar: Skolefesten afholdtes på Virum Statsskole. Vi skylder rektor 
Roikjer og pedel Willy Pedersen en stor tak for velvillig imøde
kommenhed og stor hjælp. 2. g opførte Boris Vians »Flænsning 
for alle«, instrueret af Erling Larsen. Forældre, lærere, elever og 
gamle elever deltog i stort tal i den vellykkede fest med spis
ning, lanciers og dans til »Stevedore Stompers«. Lektor Danne
mand Jensen og lektor Ivan Jensen får en hjertelig tak for de
res store indsats ved festens forberedelse og afvikling.

13. februar: Fællesarrangement i Lyngby Bio: Truffauts »Den vilde dreng«.
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5. marts: På forslag af elevnævnet blev der afholdt en Vietnam-dag. 
Dagen begyndte med, at fru Soiling viste en film fra og for
talte om hjælpearbejdet i Vietnam. Skoledagen igennem var 
der forskellige arrangementer: basar, auktion, revy, Afrikafilm 
m. m. Kl. 12 viste arkitekt Klausen for hele skolen en film, han 
havde optaget af 3. g’ernes sidste skoledag 1972. Dagen af
sluttedes med tøndeslagning i gården. Skolen takker fru Soiling 
og hr. Klausen for deres beredvillige medvirken. Dagen var 
iøvrigt arrangeret af et udvalg af lærere og elever.

26. marts : Orienterende møde om grenvalget efter l.g.

29. marts : Eksper. psykologen Frithiof August viste i et fællesarrangement 
hypnose og suggestion.

30. marts : Eleverne boykottede undervisningen i protest mod regeringens 
spareplaner inden for undervisningssektoren.

6. april: 3. g'erne opførte årets revy med succes. Bagefter fest.

Skolenævn og forældremøder
Forældrerepræsentanterne i skolenævnet er direktør F. Bergmann, provisor K. B. 
Dyhr, boghandler H. Hertz og læge V. Perrild. Skolens repræsentanter er lektor 
Johan Jensen og lektor Clemens Petersen. Rektor er nævnets formand.
Til samtlige skolenævnsvalg inden for de sidste 8 år har dr. Perrild været opstillet, 
og hver gang er han blevet valgt og genvalgt. Skolen siger dr. Perrild mange tak 
for hans aldrig svigtende interesse for skolen, for hans loyalitet og lange virke, 
som nu må afsluttes ved hans yngste søns afgang fra 3. g til sommer.
I løbet af skoleåret har der været afholdt følgende forældremøder: 25. oktober for 
2. g, 8. november for 1. g og 3. real, 15. november for 1. gm, 17. ¡anuar orienterende 
møde for 1. g-kandidater og deres forældre, 24. ¡anuar for 3. g og 26. marts orien
terende møde om grenvalget efter l.g.

Lyngby Statsskoles gamle elever
Foreningen af gamle elever ved Lyngby Statsskole er stiftet for at give tidligere 
elever mulighed for at bibeholde kontakten med den gamle skole. Det foregår ved 
forskellige sammenkomster, den traditionelle fest, sport og andre arrangementer i 
samarbejde med skolen.

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent kr. 15 til:
Lyngby Statsskoles gamle elever.
Giro 12 28 30.
Mogens Elsman, Havrevænget 5, 3660 Stenløse.
(Dimissionsår bedes anført bag på talonen).
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Af foreningens forskellige arrangementer:
I efteråret 1972 afholdtes fodbold- og langbolddyst mellem gamle og nye elever, 
og i februar 1973 var det muligt for foreningens medlemmer at overvære den år
lige skolefest med teaterforestilling og bal.
Festen for de gamle elever fandt i år sted fredag den 3. november 1972 på skolen 
i henhold til vedtægter vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling. Da der ikke 
var noget bestyrelsesvalg, ser bestyrelsen stadig således ud:
Erik Frobenius (44), Gæthe Nielsen (55), Jørn Knudsen (61), Mogens Elsman (63) 
Meiland Gunnergaard (67), Anders Guldhammer (69).
Skolens repræsentant i foreningen er stadig lektor J. Barfod.
De gamle elevers fest blev en fornøjelig aften med hyggelig snak omkring bor
dene mellem gamle elever og lærere ... og selvfølgelig var der dans. Som gæst 
var indbudt visesangerinden Trille, der underholdt med sit alvorlige, lystige og 
underfundige repertoire.

Marianne Drewes Frobenius.

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

Biblioteket
Biblioteket er i årets løb blevet forøget med 104 bind, hvoriblandt følgende gaver: 

Fra Undervisningsministeriet: Meddelelser om Grønland bd. 180.2, 182.4, 191.7, 
194.4-6, 195.4 og 196.1. - Risikovejledning. - Betænkning om EDB-undervisning i det 
offentlige uddannelsessystem. - Aarhus Universitets årsberetning. 1972. - Den af 
Direktoratet for gymnasieskolerne og H. F. udgivne Regelsamling.

Atomenergikommissionen: Beretning om atomenergikommissionens virksomhed 1. 
april 1971-31. marts 1972. Risø: Atomordbog.

Det grønlandske selskab: Grønland (tidsskrift) årg. 1972.

Rigsdagen: Nordisk kontakt (tidsskrift) 1972.

Imperial Chemical Industries: Endeavour hæfte 113-115.

Kunstakademiet: B. Reiter: Noget om farve og farvemåling.

Dansk Magisterforening og G. L.: Magistrenes arbejdsmark 1970-80.

C. G. Petersens Boghandel: Boganmelderen 1972.
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Gyldendal: Selvsyn 1972.

Forfatteren: Hans Mølbierg: Moderne fransk poesi 3. udg. samt Hans Mølbjerg og 
Peter Wissing: Robisonaden.

Lektor Jørgen Barfod: Marinehistorisk tidsskrift 1972.

Lektor Ivan Jensen: Ancient Rome. Yesterday and today.

Udover de nævnte bøger har skolen fra forlagene modtaget en række lærebøger 
og andre bøger til undervisningen, som er indlemmet i lærebogssamlingen.

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

ringes ind. Elever, der kommer for sent, noteres. I gentagelsestilfælde bliver 
de forment adgang til undervisningen.

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

3. Tobaksrygning er tilladt, men ikke i nogen af skolens bygninger eller på 
hovedtrappen. Dette gælder også under eksamen og terminsprøver.

4. Under forudsætning af at ro og orden opretholdes i klasseværelserne, er det 
tilladt eleverne at blive inde i frikvartererne. Tavle og kateder skal lades i fred.

5. Skolens have er forbeholdt 3. g.

6. Handel på skolen og indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse.

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

8. Når en elev ønskes fritaget for legemsøvelser, må han medbringe en skriftlig 
anmodning derom med anførelse af det antal dage, som måtte ønskes. An
modninger udfærdiget på stedet godtages ikke. Ved fritagelse ud over 4 uger 
kræves lægeattest; blanket til fritagelse udleveres af gymnastiklærerne.

9. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes ejendele, såsom bøger, gymna
stiktøj o. s. V. Penge o. 1. bør aldrig efterlades i overtøj, men kan deponeres til 
skoletidens afslutning hos rektor eller inspektor. Alle fundne sager skal af
leveres til inspektorerne. Det anbefales hjemmene at have forsikringer, der kan 
dække tab ved eventuelle tyverier, idet skolen ikke kan erstatte sådanne tab.

10. Enhver elev er ansvarlig for sin færden og må erstatte enhver af ham forvoldt 
skade, hvad enten den er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed. Al sådan 
skade må meldes til inspektor eler pedel.
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11. Hver gang karakterbogen hjemsendes, forsyner forældrene (eller elevens vær
ge) bogen med underskrift, hvorefter eleven snarest leverer den tilbage ti! 
skolen. Meddelelser eller bemærkninger fra hjemmet til skolen vedrørende 
karakterbogens indhold må ikke indføres i bogen.

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

»Lyngby Statsskoles Venner«
Indtægter: kr. Udgifter: kr.
Overf. fra forrige år ....... 2.225,04 Præmier m. m....................... 225,59
Bidrag til 1. maj 1973 .. ..... 1.410,00 Belønning af prisopgaver . 350,00
Renter ............................. 70,12 Tilskud til rejser ................ 820,00

Beholdning at overføre ... . 2.309,57

3.705,16 3.705,16

Regnskabet er revideret af dr. Perrild og lektor Clemens Petersen. 
Skolen bringer bidragyderne en hjertelig tak for deres interesse.
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VI • Eksamensopgivelser 1973

Studentereksamen
Dansk 3 nsa (Annemarie Vesterdal)

Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur l-lll
Borup Jensen: Håndbog i verdenslitteratur
Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur l-lll
Roikjer: Svensk antologi
Dansk Lyrik 1915-1955
Dansk Lyrik 1955-1965
Jørgen E. Tiemroth: Dansk litteratur

Til eksamen opgives:
Gunlaug Ormstunges Saga
En Landsbydegns Dagbog
Vildanden
De uanstændige
Germand Gladensvend
Keed af Verden
Om dig selv
Den kiedsom Vinter
Arendse
Manheim
Perspektivkassemanden
Strandbakken ved Egeløkke
Jens Hansen
Tidlig Skilsmisse
Klokken
Adam tager sit parti
Det uendeligt Smaa
Engelske Socialister
To Verdener
Frøkenen
Symbolisme
Bekendelse (Jørgensen)
Kirstens sidste Rejse
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Dansk Columbus
Fusijama
Landet Atlantis
Det blomstrende Slagsmaal
Henrettelsen
Fred og dog Fare
De blaa Undulater
Blomsten og sværdet
Credo
På det tørre
Man burde
På høje tid

Svensk:
Hemsöborna
Skalden Wennerbom
Ett gammalt bergtroll
Briljantsmycket
Far och ¡ag
Gårds musikanterne

Norsk:
Pan (1. og 2. kap.)
Vi overlever alt
Det store Spelet

Anden udenlandsk litteratur i oversættelse:
Tristan og Isolde
Williams Moder
Ossian
Werther
Rumleskaft
1 Dagestan
Saaledes talte Zarathustra
Om ¡eg'et
af Den psykiske personligheds bestanddele
Mindreværdsfølelse og magtstræb
Til dem, der kommer efter os
Dårlig tid for lyrik

3 nsb (Eva Kraiberg)
Jørgen E. Tiemroth: Dansk Litteratur (1965)
Falkenst¡erne og Borup Jensen: Håndbog 1 (1963), II (1956),
III (1965)
Dansk Lyrik 1915-1955, Dansklærerforeningen (1967)
Dansk Lyrik 1955-1965, Dansklærerforeningen (1967)
Mølb|erg: Verdenslitteratur l-lll
Agerskov, Norregård og Roikjer: Svensk Læsebog, 13. udg.
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Dansk Til eksamen opgives:
Erasmus Montanos
En Landsbydegns Dagbog
H. C. Andersens eventyr (udvalget fra Håndbog II)
Vildanden
1:
Sønnetabet
Germand Gladensvend
Far verden, farvel
Den kiedsom Vinter
Rungsteds lyksaligheder
Guldhornene
De tvende kirketårne
Strandbakken ved Egeløkke
II:
Kunstneren mellem oprørerne
Mødet med Bacchus
Adams bryllup
Ligevægten mellem det æsthetiske og ethiske . . .
Ill:
Hovedstrømninger
Marie Grubbe (indi.)
Ørneflugt
Symbolisme
Den druknede
På Memphis station
Tom Kristensen: Morgen
Tom Kristensen: Rio Janeiro (fra Dansk Lyrik)
Torden i Syd
Marias søn
Sønderby: Fortrydelsens genfærd
Dansk Lyrik 1915-1955:
Gustav Munch-Petersen : Det underste land
Morten Nielsen: Der rider en rytter
Dansk Lyrik 1955-1965:
Cecil Bødker: Græs
Malinovski: Disjecta membra, Poetomatic
Rifbjerg : Solsort
Benny Andersen: Damer, Herrer
Peter Seeberg (af: Eftersøgningen)
Hullet
Helten
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Dansk Svensk:
Fredmanns Epistel 49
Geijer: Vikingen
Hemsöborna
Far och ¡ag
Trappan
Frisöndagen
Gârdsmusikanterna

Norsk:
Knut Hamsun : Pan
Tarjei Vesaas: Det store Speiet

Anden udenlandsk litteratur i oversættelse:
Mølbjerg: Verdenslitteratur 1:
Marcus Aurelius
Verdenslitteratur II:
Rolandskvadet
Tristan og Isolde
Williams moder
Montaigne: At det at filosofere er at lære at dø
Molière: De ziirlige damer
Verdenslitteratur III :
Madame Bovary
Sisyfos-Myten

3 mx (Mølbjerg)
Forsøgseksamen, ordning 3. Ingen pensaopgivelser

3 my (Johan lørgensen)
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur l-lll
Mølbjerg: Verdenslitteratur l-lll
Roikjer: Svensk læsebog
A. K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie

Til eksamen opgives:
Erasmus Montanus
En Landsbydegns Dagbog
Ved Vejen

1:
Sønnetabet
German Gladensvend
Ebbe Skammelsen
Keed af Verden
Om mig selv
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Dansk Rungsteds lyksaligheder
Manheim
Hakon Jarls død
At sige verden ret farvel

II:
Licentiaten
Adams bryllup
Nattergalen
En ¡øde

III:
Hovedstrømninger
Marie Grubbe 1
Det forjættede land 1
Claussen: Herman Bang
Kirstens sidste rejse
Tom Kristensen: Morgen
Torden i Syd
De blå undulater
Wivel: Til den vandrende
Graven i sne

Svensk:
Vikingen
Hemsöborna
Hans Högvördighet
Skalden Wennerbom
Far och jag
Jag är en prins

Norsk:
Gengangere
Peer Gynt (413-17)
Pan 1
Juvikfolke (452-55)

Anden udenlandsk litteratur i oversættelse:
Don Quixote
Rødt og sort
Madame Bovary
Raskolnikof

3 mz (Annemarie Vesterdal)
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur l-lll 
Borup Jensen: Håndbog i verdenslitteratur
Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur l-lll
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Dansk Roikjer: Svensk antologi
Dansk Lyrik 1915-1955 og 1955-1965 
Jørgen E. Tiemroth: Dansk litteratur

Til eksamen opgives:
Gunlaug Ormstunges Saga 
En Landsbydegns Dagbog 
Borgmester Hoeck og Hustru 
Løgneren 
Germand Gladensvend 
Keed af Verden 
Om mig selv 
Den kiedsom Vinter 
Arendse 
Manheim
Perspektivkassemanden 
Strandbakken ved Egeløkke 
Jens Hansen 
Tidlig Skilsmisse 
Klokken
Adam tager sit Parti 
Det uendeligt Smaa 
Engelske Socialister 
To Verdener 
Frøkenen 
Symbolisme 
Bekendelse (Jørgensen) 
Kirstens sidste Rejse 
Columbus 
Fusijama 
Landet Atlantis 
Det blomstrende Slagsmaal 
Henrettelsen 
Fred og dog Fare 
De blå Undulater 
Blomsten og Sværdet 
Credo 
Til minde om en sommer 
Den fortryllede by 
Tavle

Svensk:
Hemsöborna
Atlantis
Ett gammalt bergtroll 
Briljantsmycket 
Far och jag 
Gårdsmusikan terna
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Dansk Norsk:
Pan (1. og 2. kap.)
Vi overlever alt
Det store Spelet

Anden udenlandsk litteratur i oversættelse:
Tristan og Isolde
Williams Moder
Ossian
Werther
Rumleskaft
1 Dagestán
Saaledes talte Zarathustra
Om jeg’et
Mindreværdsfølelse og magtstræb
Af Galileis liv (14. billede)

Engelsk 3 nsa (Hunosøe)
Laboratorielæsning: Langston Hughes’ Mulatto
King Lear (Penguin): p. 24-29, 43-50, 108-114, 125-129
Alving, etc.: Two Centuries of English Poetry: p. 22-24, 55-58, 
141-147, 151-155, 174-178
Yeats: September 1913, Easter 1916
Hunosøe og Mouridsen: Aspects of British Life and Thought: 
p. 20-29, 105-114
Miller: Death of a Salesman: p. 76-86, 88-107
Langston Hughes: Three Negro Plays (Penguin): Mulatto: p. 24- 
32, 37-48, 55-61
Hunosøe og Mouridsen: Braine: Room at the Top: p. 33-42, 70-78 
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction II: p. 65-70

3 nsb (Astrup Madsen)
MacBeth (Verity): Act 1: sc. 5, 7; Act 2: sc. 3; Act 3: sc. 2, 4;
Act 5: sc. 1
Bodelsen: A Dickens Reader: p. 100-120 (Gyldendal)
Sillitoe: The Loneliness . . .: p. 18-24 (Pan)
Golding: Lord of the Flies: ch. 8, 9 (Faber)
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction: p. 52-60
Hunosøe etc.: Two Centuries of English Poetry: Essay on Cri
ticism, Elegy written, Tintern Abbey, West Wind, Grecian Urn, 
Refugee Blues, Prayer before Birth
Samt:
Keats: Ode to a Nightingale
Keats: A. Prayer for my Daughter
McGough: Icarus Allsorts
Dalsgaard: Tanzania, A Country in the Making (Topics of our 
Time): p. 33-48
Frost, Jay: To England with Love (Hodder): ch. 7.
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Engelsk

Tysk

1 mx (Annelise Dam)
Hunosøe og Mouridsen: Four Modern Writers (1964): 
Appointment with Venus: p. 9-23, 44-60
The Old Man and the Sea: p. 61-71
Ring Hansen og Mouridsen: On England and America: p. 9-24, 
107-115
Animal Farm (Penguin): II, V, IX

1 my (Lone Minzly)
Ring Hansen og Mouridsen: On England and America: p. 87- 
103, 107-114, 117-123
Kjeldsen og Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction II: p. 104-112 
Hunosøe og Mouridsen: Four Modem Writers (1964): p. 82-87 
Animal Farm (Penguin): kap. 2, 5
Greene: Our Man in Havana (Penguin): p. 15-22, 138-143 
Sillitoe: Uncle Ernest (Pan): p. 56-ud

1 mz (Astrup Madsen)
Ring Hansen og Mouridsen: On England and America: 
Gibbons: Saturday Afternoon
Bates: Colonel Julian
O'Flaherty: A Shilling
Hunosøe etc.: Four Modern Writers:
Tickell: Appointment with Venus: p. 49-60
Charles Webb: The Graduate (Penguin): ch. 4
John Updike: Ace in the Hole (Gjellerup)

3 nsa (Dannemand Jensen)
Faust I: V. 1635-1711, 3073-3194, 3414-3465, 4405-4612
Werther-, Brev af 10. Mai, 26. Mai, 16. Juni s. 22m-24, 30. Juli.
Der Herausgeber an den Leser: s. 105-106, 113m-114m 
Deutsche Klassiker (1950): s. 110 (Die ganze Zeit) - 113 
Ostergaard :Tyske digte (6. udg.): Willkommen u. Abschied, 
Mailied, Adler u. Taube, Der Zauberlehrling
Christiansen: Deutsche Gedichte II (1967): Römische Elegien. 
Novalis: Sehnsucht nach dem Tode. Heine: Die schlesischen 
Weber. Brecht: Grosser Dankchoral. Vom Flicken und vom Rock. 
Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters (Ausgewählte Gedichte, 
edition suhrkamp 1970: s. 49-50)
Brecht: Mutter Courage (1958): s. 1, sc. 2, sc. 3, s. 52-59, sc. 11 
Dichtung und Bericht (1968): s. 28-34 (Vorhang), s. 70-80 (Kasch- 
nitz), s. 112-114 (Frisch), s. 155-160 (Böll) s. 246-250 og 256-261 
(Lenz)
Ich lieg in der bessren Hälfte (1971): s. 50-53 (Kant) og 84-85 
(Biermann)

44



Tysk

Fransk

E. Runge: Reise nach Rostock (1971): s. 105-109, 114 (LPG in 
Jakobsdorf)
Thurich und Endlich: Zweimal Deutschland (1970): s. 224-225 (Ein 
Flüchtling berichtet)

3 nsb (Annemarie Vesterdal)
Goethe: Werther (Editiones Helveticae) Erstes Buch, 10. Mai, 26. 
Mai, 30. Mai, 16. Juni (til s. 20n.), 30. Juli, 10. Sept. Zweites Buch, 
29. Juli, 4. Sept., 12. Okt. Herausgeber: s. 102n-l03n, 104n-106n, 
113m-1l7ø
Willkommen und Abschied, Mailied, Adler und Taube, Promet
heus (Tyske Digte v. Ostergaard, 1964)
Eichendorff: Die zwei Gesellen, Sehnsucht (Ostergaard)
Brecht: Leben des Galilei (v. Harald Jacobsen og Henrik Lange, 
1965): s. 26m-32m, 49m-57, 92-97, 139n-146.
Von der Kindesmörderin Marie Farrar, Schlechte Zeit für Lyrik, 
An die Nachgeborenen
Frisch: Homo Faber (rororo, 1972): s. 16-19, 33n-36 ø, 91-92, 
I28m-133m, 149n-151
Biermann: Warte nicht auf bessre Zeiten, Grosses Gebet der 
alten Kommunistin Oma Meume
Deutsche Kultur u. Charakterbilder (Sigtryggsson og Rossen), 
Romantische Kunst
Dichtung und Bericht (Wohlfahrt Andersen u. Esben Pedersen, 
1968):
Alexander: Die Insel Berlin
Sommer: Zwischen Mauer und Plakatwand
Kaschnitz: Wer kennt seinen Vater: s. 72m-79ø

1 mz (Eva Kaiberg)
Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame: s. 49-65, 79-84
Lenz: Das Feuerschiff: s. 15-23, 29m-32, 69-75
Böttcher: Grosse Freiheit Nr. 1 (Zehn DDR-Erzähler, Haase) 
Zettl: Deutschland in Geschichte und Gegenwart: nr. 26-30 
(Hueber Verl.)

3 nsa (Anita Garde)
l.g:
Mauger: Cours de langue et Civilisation françaises I
M. Aymé: L'Eléphant (Lectures faciles)
Simenon: Un certain monsieur Berquin (Nous les jeunes)
La vie scolaire (Heurlin: Pour comprendre la France)
Guy Béart: Je me suis engagé
Guy Béart: Le petit garçon
Boris Vian: Le déserteur
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Fransk Prévert: Déjeuner du matin
Prévert: Familiale
Prévert: Les feuilles mortes
Brassens: Le parapluie

2. g:
Saint-Exupéry: Le petit prince
Camus: L'Hôte (Nouvelles lectures faciles):
Astérix - La Serpe d'or
Klassisk fransk poesi: pp. 7-13, 17-18, 26, 32-34
Anonyme barokviser: Et la mer et l’amour, Ode, Sonnet du 
miroir, Les leçons du miroir
Guy de Maupassant: Deux Amis (Skoleradio forår 1966)
Aage Grønkjær: Interview avec des lycéens (Apprenez le 
français)
Boris Vian: Le temps de vivre
Boris Vian: Ne me quitte pas

3. g:
Satre: L’engrenage
Camus: L’étranger, 4. kap. (Le livre de poche Université)
S. de Beauvoir: Skoleradiohæfte efterår 1971: p. 10-14
Guy de Maupassant: Une Famille (Le Horla, novellesamling)
Choix de contes modernes:
Noël: L’oeuvre du sixième jour
Lindon: Triomphe de l'Innocence
Ionesco: Oriflamme
Moderne fransk poesi: pp. 7-8, 11-12, 22-23, 30, 40-41
Simenon: L’Ombre Chinoise: p. 5-80

Ekstensivlæsning m. m.:
1-g:
Simenon: Les petits cochons sans queue

2. g:
Anouilh: Antigone
Guy de Maupassant: La parure
Ionesco: La Cantatrice chauve

3. g:
Eleverne har parvis læst følgende værker ekstensivt på dansk 
eller fransk til genfortælling i klassen:
Niels Egebak: Eumeniderne, de første 60 sider
Sartre: Existentialisme est humanisme
Sartre: Le mur, La Chambre, Erostrate
Sartre: Les jeux sont faits
Camus: La mythe de Sisyphe
Camus: La Nausée

46



Fransk Camus: L'Étranger
Camus: La Chute
Ionesco: Délire à deux, læst ekstensivt
Simenon: L’Ombre Chinoise, ca. halvdelen læses ekstensivt

3 nsb (Dannemand Jensen)
l.g:
Hellström, Johansson: On parle français: l-ll (Gjellerup 1969) 
Eggli: La vie en prose: s. 7-20 (G. B. 1957)
Skoleradio: Boris Vian

2. g:
Laugesen: Nouvelles lectures faciles (Ascheh. 1959): s. 26-67, 
79-94
Svanholt: Franske tekster (G. B. 1957): s. 40-47, 55-60, 64-72
P. Fourré: Médecin sous les tropiques (Didier, Lire et savoir)
Sempé-Goscinny: Le petit Nicolas (Denoel 1960)
Pangol (tekstserien): Uddrag af Gloire de mon père samt Les 
secrets de Dieux, i ait 54 s.
Maupassant: La parure (Henriques-udvalg 1950 s. 133-141)
La famille Dupont: 1. optrin

3. g:
Hellström, Johansson: Choisi pour vous (Gjellerup 1971) nr. 1-6, 
10, 24, 44
Sartre: Les jeux sont faits (G. B. 1959)
Camus: L’étranger (Livre de poche) s. 7-38
Vercors: Silence de la mer (Henriques-udv. 1950 s. 361-382)
Vi tænker os i den resterende tid at læse uddrag af Mølbjerg: 
Moderne fransk poesi samt af Ring Hansen og Husum: Choix 
de contes modernes

Ekstensivlæsning m. m.:
Le médecin sous les tropiques, Le petit Nicolas samt visse afsnit 
af Lex jeux sont faits

3 mx (Olesen)
1 . g:
On parle français I, II, III
La famille Dupont I-V

2 .g:
Eggli, La vie en prose: Odyssée du dr. Bombard
Hugo: Les Misérables (Henriques, Willemoës)
Svanholt: Franske tekster (Daudet, France)
Camus: L’Hôte (Nouvelles Lectures Faciles)
Sartre: Les jeux sont faits - med overspringelser
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Fransk 3. g;
Sartre: Les ¡eux sont faits - med overspringelser
Mølbjerg: Moderne fransk poesi
Castillo: Tanguy - med overspringelser
Lectures humoristiques: La Communale
Maupassant: La Parure (H. og W.)
Simenon: Les petits cochons sans queue (Lect. faciles)

Ekstensivlæsning m. m.:
Skoleradio, Brèves Nouvelles de France, Le Nouvel Observateur. 
Visse afsnit af Sartre: Les jeux sont faits

3 my (Olesen)
1- g:
Mauger 1

2. g:
Svanholt: Franske tekster
Sartre: Les jeux sont faits - med overspringelser

3. g:
Hougron: Voyage inutile (Lectures faciles)
Camus: L'Hôte (Nouvelles lectures faciles)
Anouilh: Bal des Voleurs
Lectures humoristiques: La Communale
Simenon: Maigret et la Grande Perche

Ekstensivlæsning m. m.:
Simenon: La grande Perche, ca. 30 ns.

3 mz (Janine Wulff)
1 - g:
Mauger: Langue et Civilisation françaises 1
Atke og Hyllested: Fransk begynderbog fra s. 25

2 .g:
Atke og Hyllested: Fransk begynderbog (fortsættelse)
Eggli: La Vie en Prose. L'Odyssé du Dr. Bombard: s. 62-85
P. Hersay: Les Messagers mystérieux (Didier)
Skoleradio: La famille Dupont l-V ved Fl. Olesen
O. Svanholt: Franske tekster i uddrag (tekster af Perrault, Mau
passant, Daudet, A. France) s. 7-14, 23-40, 55-61, 64-73 
Simenon: Les vacances de Maigret

3 . g:
Laugesen: Lectures faciles. Hougron: Le Voyage inutile s. 87-97 
Sempé-Goscinny: Le petit Nicolas - med overspringelser 
Sartre: Les Jeux sont faits
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Fransk Digte og sange af Boris Vian og Georges Brassens
M. de Castillo: Tanguy (påbegyndt) med udeladelse af enkelte 
afsnit. - Arbejdet med bogen tænkes fortsat
Endvidere tænkes læst tekster af Henriques og Willemoës:
Fransk litteratur i udvalg

Ekstensivlæsning m. m.:
Ekstensivt klassevis er læst afsnit af Les Jeux sont faits, Tanguy 
og hele Le petit Nicolas

Russisk 3 mz (Lise Bjørset)
Begynderstof:
Filatova-Wahlström: Ryska for gymnasiet. Arskurs 1 
Khavronina

Ud over begynderstoffet er læst: 
Filatova-Wahlström, årskurs 1 og 2 
Tjekhov: Tre søstre, 1. akt.
Jevtusenko: Selvbiografi
Tolstoj: Anna Karenina
Aljonka (Russian readers for beginners)
Dostojevskij: Breve
Gorkij: Min barndom
Raskin: Hvordan far gik i skole
Lette overgangstekster, ved Poulsen og Reelsbo
Okudzava: Digte
Løse tekster
Skoleradio: »Hvordan lever studenterne . . .«
Skoleradio: »Revolutionssange«
Skoleradio: »Majakovskij« (ekstensivt)

Suppl, læsning:
Blade og børnebøger
Dele af Ruslands og Sovjets historie (på dansk)

Latin 2 nsa (Lone Minzly)
Caesar IV: 20-38
Amphitryo: IV
Krarup og Nielsen: Latinsk læsebog: 541-56’°, 591-26, 61'-14, 24-35, 
627-25, 6317-641, 748-7823, 224‘-22611
Krarup: Romersk Poesi: Catul 7, 11
Ovid 2, 6
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Latin 2 nsb (Hunosøe)
Caesar: I, 31-34, IV, 20-31
Amphitryo: III akt til p. 49ø, IV akt
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog: Sextus Roscius p. 54-58ø,
Verres p. 74-78, Monumentum p. 229m-234
Europæisk Latin: p. 24-26, 67-72
Krarup: Romersk Poesi: Caful 1, 2, 3, 4, 5, 7

Oldtidskundskab 2 nsa og 2 mx (Johan Jensen)
Medea
Illaden: 1, VI: 116-236, 369-529
Odyséen: V!
Græske historikere: s. 9-33, 67-82
Platon: Forsvarstalen, Menon

Følgende kunstværker er specielt gennemgået:
Tronsalen i Knossos
Vafiobægrene
Løveporten
Kleobis
Kalvebæreren
Vognstyreren
Poseidon
Diskoskasteren
Ludovisitronen
Dipylonvase
Exekiasskål
Hermes
Attisk gravmæle
Laokoon
Parthenon
Erechteion
Teatret

2 nsb (Ivan Jensen)
Sofokles: Antigone, efter Thor Lange
Illaden: 1
Odyséen: IX
Hesiodos
Kragelund: Græske historikere: s. 27-33, 46-66
Foss og Krarup: Platons skrifter: s. 7-89

Følgende kunstværker er specielt gennemgået:
Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas
Knossos: fig. 4, 4a, 5, 10, 11, 1
Mykene: fig. 18-21, IV
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Oldtidskundskab Olympia: fig. 53-60, XIV-XVI a og b
Akropolis: fig. 61-80, XVIII, XIX, XXI, XXII
Teatret: fig. 90, 90a
Samt enkeltværker: fig. 24, 36a og b, 37a og b, 42a og b, 44, 45, 
46a og b, 91

2 my (Mølbjerg)
Ødipus
Odyséen: 1 (-220, V, VI, XI, 1-333, 385-640 (Kragelund)
Pindar: 6. pythiske og 11. oplympiske ode
Martial: Støj og Stilhed, Slavens Kaar og Herrens (Mølb. Ve. 1)
Herodot: Perserkrigene
Kragelund: Græske historieskrivere: s. 9-27
Platon: Menon
(Udv. V. Voss og Krarup: s. 97-126)
Platon: Symposion
(Klass.foren.): s. 15-33, 46-86
Lukian-. Gudesamtaler (Mb. Ve. 1)

Følgende kunstværker er specielt gennemgået:
Tidl. helladisk lertøj og kamaresvaser
Klassisk Kunst, 6. udg.: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
(Der er foretaget en ekskursion til Kreta)
Arkitektur:
Knossos
Dorisk og jonisk stil (Akropolis)
Vaser:
Bundg. 15, 45-46, Kl. k. 99, 101, 102, 110
Skulptur:
Kleobis
Vognstyrer
Spydbærer
Mølbjerg: Billede og ord: 22-23, 29-43

Historie 3 nsa (Johan Jensen)
Før 1900:
Hellas: 1100-323, Lund: 1
Verdenshistoriske billeder, nr.: 51-52, 55, 49-50
Frankrigs store århundrede, Lund III: s. 177-382
E. Bach: Ludvig XIV: s. 18-29, 61-66, 113-115
Barfod: Merkantilismen, sp.: 113-120, 156-164
Danmarks historie i billeder, nr.: 163, 172, 192, 203, 220

Efter 1900:
Den internationale politik siden 1945, Reske Nielsen: VH siden 
1945

51



Historie Bay: S. U. og vestmagterne: s. 27-32, 56-68, 81-93
Artikel om Landwirtschaftliche Betriebsstruktur in DDR
Bundestagswahl nov. 1972 (»Die Zeit«)

Samfundslære:
Danmark i 70’erne: s. 15-26, 27-31, 40-70, 120-149, 182-192
Familien
Frihed og ret
Statsmagten
Nordisk samarbejde
Europæisk samarbejde
Internationalt samarbejde
Arbejdsmarkedet

3 nsb (Ivan Jensen)
Annette Balling opgiver i stedet for periode 1 :
Latinamerika fra 1800-1972
Staternes politik og USA's indflydelse
Hovedvægten er lagt på Cubas politiske og revolutionære 
problemer
Lise Henriksen opgiver i stedet for periode 1 og
Jens Ahrengot, Vibe Hansen og Søren Hertz i stedet for 
periode 2:
Roms historie fra 264 f. Kr. til 14 e. Kr.
Lise Henriksen opgiver i stedet for periode 2:
Frankrig 1660-1815

E. Lund: Verdenshistorie 1, 1963, II 1964, III 1966
Gads historie for gymnasier og seminarer III 1964, IV 1 og 21966
Peter llsøe: Nordens historie 1960
Askgaard, Barfod og Kauffeldt: Danmark i 70’erne 4- tekster 
og tal, l-IV 1970

Før 1900:
1. Europas og Nordens historie 1492-1555
Billeder:
Michelangelo: Loftet i det sixtinske kapel
Michelangelo: Dommedagsbilledet (Lund III, 36-38)
Rafael: La disputa’, Parnasset (Lund III, 33)

2. Rusland 1800-1917
Kalnin: Ruslands historie og statsform samt duplikeret materiale
Kilder:
Duplikeret materiale
Kilde 1-21 a : Martsrevolutionen
Kilde 22: Lenins aprilteser
Kilde 32-44: Novemberrevolutionen
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Historie Efter 1900:

Kilder:
Bay: s. 36-39 Churchills Fultontale
Bay: s. 40-43 Trumans budskab til kongressen
Bay: s. 81-93 Kilder til Koreakrigen
Duplikeret materiale
Kilder til Suezkrisen

Samfundslære:
Danmark i 70'erne
Familien: s. 15-26
Frihed og ret: s. 27-31
Statsmagtens tredeling: s. 40-71
Nordisk, europæisk og internationalt samarbejde: s. 120-149
Arbejdsmarkedet 3: s. 182-192

3 mx (Johan lørgensen)
Lund: Verdenshistorie I4, II3, III4, IV4
Gad: Historie for gymnasier IV, 1-23
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 70’erne, 3. udg.

Før 1900:
1. England og Frankrig i det 17. årh.: s.216-244, 325-353, 382-
389 (bd. Ill)
Bach: Ludvig XIV: s. 26-37, 63-72, 73-78, 87-92 (2. udg.)
2. Verden og Norden 1815-1848: s. 46-176 (bd. IV)
Danmarks historie i billeder, nr.: 78, 79, 82, 86, 88, 92, 145-148, 
150, 193, 220, 258.

Særpensum for Dorte Jacobsen, som kom ind i 3. g fra Vejle 
Gymnasium :
1. Vikingetiden - speciale
2. Englands historie fra 1066-1688: s. 130-134, 181-182, 216, 259- 
261, 319-329 i bind II, s. 65-66, 95-97, 132-138, 235-242, 342-348 
bd. Ill

Efter 1900:
Verden og Norden 1950-1970: s. 485-749
Bertelsen og Jacobsen: Cubakrisen: s. 19-28, 49-65, 85-92

Samfundslære:
Befolkningsforhold
Frihed og ret
Statsmagtens tredeling
Den lovgivende, udøvende og dømmende magt
Offentlige finanser og skatter
Internationalt samarbejde
Penge og økonomi
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Historie 3 my (Barfod)
Erik Lund: Verdenshistorie I, II, III og IV
Gads historie bd. 4, 1. og 2. del
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 70’erne

Før 1900:
Hellas indtil 323 f. Kr.
Merkantilismen :
Tekster i Barfod: Merkantilismen: s. 156-193
Billeder samme sted: s. 81-82 (Canton) og 175-178 (skibet Disco)
Særopgivelse for Karsten Meier: I stedet for Merkantilismen 
opgives:
England, Frankrig, USA og Danmark 1750-1805, tekster i Lund
III: s. 612-615, og kilder til Danmarks historie V: s. 16-26
Billeder i Danmarks historie i billeder, ved Andrup, llsøe og
Nørlund, nr.: 223, 225, 230 og 231

Efter 1900:
Historien 1929-1953
Tekster i Barfod og Kruchow: Danmark under 2. verdenskrig 
bd. 2, dokument nr. 250-275
Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie: s. 
87-90
Sv. Aa. Bay: Sovjetunionen og vestmagterne: s. 44-47

Samfundslære:
Befolkningsforhold
Familien
Frihed og ret
Statsmagtens tredeling
Den lovgivende, udøvende og dømmende magt
Grønland
Færøerne
Landsplanlægning
Erhvervslivets problemer

3 mz (Ivan Jensen)
Pernille Frahm opgiver i stedet for periode 1 :
England 1625-1815

Bo Balstrup og Bent Soling opgiver i stedet for periode 3c:
Vesttyskland 1945-1972
Eva Korntved opgiver i stedet for periode 3c: 
Mellemøsten efter 1945 med særligt henblik på Israel

E. Lund: Verdenshistorie I 1963, II 1964, III 1966
Gads historie f. gymnasier og seminarer III, 1964, IV 1 og 2 1966
Peter llsøe: Nordens historie 1960
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Historie Askqard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 7O’erne - tekster og tal
I-IV 1970
Før 1900:
1. Hellas fra den ældste tid til 404 f. Kr.
Kilder:
Damsgaard-Madsen
Solons og Kleisthenes’ reformer: sp. 72-85
Perikles: sp. 86-98
Mytilenedebatten : sp. 99-100, 150-156
A. Kragelund
Herodot
Slaget ved Salamis: s. 46-63

2. Frankrig 1661-1795
Kilder:
Bach: Tilbagekaldelsen af Nantesediktet: s. 61—66
Efterladt brev til Ludvig XV: s. 113-115

Efter 1900:
3a. De russiske revolutioner 1917
Kalnin: Ruslands historie og statsform: duplikeret materiale
Kilder:
Duplikeret materiale
Kilde 1-21 a : Martsrevolutionen
Kilde 32-44: Novemberrevolutionen

3b. Nazismen 1933-1939
Kilder:
Hofer kilde nr. 14, 27 og 110
Bøgebjerg-Elmelund: s. 60-89 (Tjekkoslovakiet)

3c. Den kolde krig 1945-1963
Kilder:
Bay: s. 81-93. Krigen i Korea

Samfundslære :
Familien: s. 15-26
Frihed og ret: s. 27-31
Statsmagtens tredeling: s. 40-71
Nordisk, europæisk og internationalt samarbejde: s. 120-149
Arbejdsmarkedet: s. 182-192

Geografi 3 mn (Halaburt) 
Danmark 
USA
Japan 
Indien 
Bellona
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Geografi Inden for regionerne er behandlet emnerne:
Befolkningsforhold
Klima- og plantebælter
Landbrug
Minedrift og industri

Andre emner:
Jordbundsudvikling
Pollen analyse og diagram
»De ydre kræfter« set i relation til det danske landskab (måle
bordsblade)
Selvvalgt emne

Geografi for matematisk gymnasium. Hellner m. fl. 1963
Gjellerups Atlas II, HF-geografi
Biogeografi af Jonassen og Mogens B. Lange
Duplikeret materiale

Ekskursion :
Amosen

2 mx (Halaburt)
Danmark
Sovjetunionen
Ceylon
Selvvalgt region (eller emne)

Inden for regionerne er behandlet emnerne:
Jordbund
Klima
Landbrug
Kunstvanding
Befolkningsforhold (herunder bl. a. affolkning af landdistrikter)
Bebyggelse
Byfunktioner
Industri
Handel

Udleveret:
Duplikeret materiale
Hellner: Geografi for matematisk gymnasium
Viggo Hansen: Kulturgeografi
Gjellerups Atlas II
Brug af international og dansk statistik samt håndbøger og 
speciallitteratur

Ekskursion :
En uges rejse til Mallorca
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Geografi 2 my (Halaburt)
Danmark
Japan
Sovjetunionen
USA
Selvvalgt U-land (eller emne)

Inden for regionerne er behandlet emnerne:
Jordbund
Klima
Landbrug
Demografi
Bebyggelsesgeografi
Bygeografi
Industri
Handel

Udleveret:
Hellner: Geografi for matematisk gymnasium
Viggo Hansen: Kulturgeografi
Gjellerups Atlas II
Endvidere er der arbejdet med en mængde håndbøger og spe
ciallitteratur til selvvalgte emner
Duplikeret materiale

Ekskursion:
Planlagt 3-dages ekskursion til Tønder

1 sa, 1 sb, 1 sc (Halaburt)
Danmark
Sovjetunionen
Nordamerika
Selvvalgt U-land

Inden for regionerne er behandlet emnerne:
Befolkningsforhold
Klima- og plantebælter
Jordbundsforhold
Landbrug
Minedrift
Håndværk og industri
Trafik
Handel
Øvrige service-erhverv
Bebyggelsesgeografi
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Geografi Udleveret materiale:
Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium (1963)
Gjellerups Atlas II
Duplikeret materiale
1 klasselokalet er anvendt dansk og international statistik med 
en række håndbøger og speciallitteratur

Ekskursioner:
1 sb planlagt 3-dages ekskursion til Tønder
1 sa og 1 sc planlagt bustur på Sjælland (1 dag)

Biologi 3 nsa og 3 mfx (Bendt Pedersen, vikar for Clemens Petersen) 
Krogh m. fl: Menneskets fysiologi, 17. udg.
Simonsen: Biologi, 12. udg. v. Mogens Lund
Bregnballe: Naturen og mennesket, i serien Orientering

Følgende emner opgives til eksamen:
Mennesket:
Genetik in extenso
Ernæring og hygiejne
Intern sekretion og forplantning
Sansefysiologi
Cytologi og vævslære
Bakterier:
Livsytringer på forskellige organisationstrin
Økologi in extenso
Speciale i aim. cellelære og mikroskopi + øvelser

3 mn (Bendt Pedersen, vikar for Clemens Petersen)
Biologisk forskning
Graae: Biokemi med øvelseshæfte
Krogh m. fl.: Fysiologi + håndbøger

Følgende emner opgives til eksamen:
Levende organismers variation
Evolutionslære
Systematik in extenso
Livsyttringer på forskellige organisationsniveauer
Formering og fosterudvikling
Økologi
Etologi
Genetik
Miljøproblemer
Menneskets fysiologi in extenso
Specialer i embryologi og limnologi m. m.
Biokemi svarende til eksamenspensa + øvelser
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Biologi 3 nsb, 3 mfy og 3 mfz (Houmark)
Mogens Lund: Biologi, 1970
August Krogh og P. Brandt Rehberg: Lærebog i menneskets 
fysiologi, 1970
B. Overgaard Nielsen: Stof og energi i naturen, 1969

Følgende emner opgives til eksamen:
Livsytringer på forskellige organisationsniveauer: 
Stofoptagelse, -transport, -omdannelse og -udskillelse 
Energiomsætninger
Bevægelse
Forplantning
Genetik
Økologi :
Habitat
Økosystemer
Stofkredsløb
Energetiske forhold
Stofproduktion
Fødenet
Populationsbetragtninger
Menneskets formering:
Forplantning
Prævention
Fostrets udvikling
Fødsel
Barnets første leveår
Kønssygdomme
Mennesket:
Arbejdsfysiologi
Specialer:
3 nsb: Økologi, blod, gæring og arbejdsfysiologi
3 mfy: Arbejdsfysiologi (fælles klassespeciale)
3 mfz: Økologi, blod, gæring og arbejdsfysiologi

Kemi 2 mfx og 2 mfy (Brun Hansen)
Lærebøger:
G. Østrup: Kemi for gymnasiet, 1967
Rancke-Madsen : Øvelser i kemi
Kai Christiansen: Reaktionskinetik
Periodic Table of the Elements (Sargent, Chicago)
Diverse duplikeret materiale vedr. opgaver og øvelser
G. Østrup: Kemi for gymnasiet: s. 64-97, 118-123, 135-146n, 169-
200, 268-2730, 280m-320n
Kai Christiansen: Reaktionskinetik: s. 9-25, 28-39
Tilhørende noter og journaler vedr. øvelser og demonstrationer
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Kemi 2 mnxy (Østrup)
Lærebøger:
G. Østrup: Kemi for gymnasiet, 1967
Rancke-Madsen: Øvelser i kemi
Periodic Table of the Elements (Sargent, Chicago)
Diverse duplikerede noter

G. Østrup: Kemi for gymnasiet: s. 81-89, 153-201, 221-222, 264- 
273ø, 280m-335ø
Noter og journaler vedrørende øvelser og demonstrationer

Fysik 3 mfx (Østrup)
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet 1, 5. udg., 1963
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet II, 6. udg., 1969
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet III, 4. udg., 1965
Eriksen og Sikjær: Fysiske øvelser, 5. udg., 1966
Vejledende eksempler på eksamensopgaver i fysik, 1965 
Samling af eksamensopgaver i fysik, 1966-1972
Diverse duplikerede øvelsesvejledninger
Stig Obel m. fl.: Eksperimentel kernefysik, 1970
Niels Bohr Institutet: Atomkernernes verden, 1971
J. K. Bøggild: På jagt efter partikler, 1972
R. Pinnell : Determination of the Half-life of Thorium-234, J.
Chern. Education 47 (1970): p. 459-460

Til eksamen opgives:
Fysik 1: s. 55-98m
Fysik II: 28-36, 56-65, 75-85, 116-129, 140-143
Fysik III: 13-36, 190-229
Samt fra valgfrit emne (udvidet atomfysik):
R. Pinnel: Determination of the Half-life of Thorium-234
Obel: Eksperimentel kernefysik: s. 23-25, 78-80

Dorte Jacobsen, som har gået i anden skole i 1. og 2. g, op
giver i stedet for Eriksen og Sikjær: Fysik 1 og II tilsvarende 
pensum fra Pihl og Storm: Fysik 1 og II

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser:
1. Varmeudvidelse af faste stoffer
2. Lufttermometeret
3. Atmosfærisk lufts normalmassefylde
4. Faradays elektrolytiske love
5. Galvanisk elements konstanter
6. Elektromotorisk kraft målt ved kompensation
7. Stemmegaffels frekvens (»faldplade«)
8. Harmoniske svingninger
9. Inertimomenter af ring, cylinder og kugle

10. Radioaktivitet
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Fysik 11. Gitterspektrometer
12. Absorptionsspektre og deres anvendelse
13. Elektronrør
14. Halvledere
15. Isolering og halveringstid af Thorium-234

Dorte Jacobsen opgiver i stedet for øvelse 3-9 følgende:
Mariottes lov
Oscillografen
Magnetfelter
Wheatstones bro
Lydens hastighed
Atwoods faldapparat
Joules lov

3 mfy og 3 mfz (Pedersen)
Lærebøger:
Eriksen og Sikjær: Fysik I, 6. udg.
Eriksen og Sikjær: Fysik II, 6. udg.
Eriksen og Sikjær: Fysik III, 4. udg.
Gyldenkerne og Lorensen: Astronomi, 1. udg.

Til eksamen opgives:
Fysik I: s. 36-44, 64m-68, 74—84, 92m-96
Fysik II: s. 28-350, 41-69, 75-85, 151-159m
Fysik III: s. 29m-35ø, 53n-58, 66-70, 83-89ø, 121-130ø, 166-167, 
174n-181, 183-186, 197m-208m, 222-229
Valgfrit emne:
J. K. Bøggild: På jagt efter partikler: s. 1-37

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser:
1. Isens smeltevarme
2. Faste stoffers udvidelse ved opvarmning
3. Lufttermometret
4. Linsesystemer
5. Wheatstones bro
6. Kompensationsmetoden
7. Lydens hastighed (resonansrør og Kundts rør)
8. En stemmegaffels svingningstal
9. Faldrende og timer

10. Penduler
11. Inertimoment og kinetisk energi
12. Goniospektrometer med gitter
13. Elektrometerundersøgelse
14. Treelektroderøret
15. Transistoren
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Fysik 3 mn (Østrup)
Lærebøger:
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet 1, 5. udg. 1963
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet II, 6. udg., 1969
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet III, 4. udg., 1965
Eriksen og Sikjær: Fysiske øvelser, 5. udg., 1966

Til eksamen opgives:
Fysik 1: s. 64-96, 105-114
Fysik 11: s. 19-36, 56-65, 79-82, 151-157
Fysik III: s. 48-56, 59-60, 83-90, 166-169, 197-203

1 elev, Pernille Frahm, der har gået i anden skole indtil 1. fe
bruar 1972, opgiver i stedet for Eriksen og Sikjær: Fysik I og 
Fysik II: s. 19-36, tilsvarende pensum fra Møller Jørgensen og 
Norbølls lærebogssystem

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser:
x) Lysbrydning i glas
x) Jævnt voksende hastighed: »Faldrende«
x) Jævnt voksende hastighed: »Timerforsøg« 
Cirkelbevægelse
x) Stemmegaffels frekvens (»faldplade«)
Harmoniske svingninger
Et galvanisk elements konstanter
Magnetfelter
Absorptionsspektre
Gitterspektrometeret

Pernille Frahm opgiver i stedet for afkrydsede øvelser følgende: 
Faradays love
Joules lov
Kompensationsmetode (måling af elektrom. kraft)

Matematik 3 mfx (Brun Hansen)
Lærebøger:
A. F. Andersen og Poul Mogensen: Matematik for det matema
tiske gymnasium: 1, 8. udg., II, 6. udg., Ill, 5. udg., Ill, 6. udg., 
IV, 5. udg.

Til eksamen opgives:
Bd. 1: §§ 39-40, 66-84, 86, 97-102, 106-111, 113-117, 120-121, 
142-143
Bd. II: §§ 25-28, 30-35, 37, 40-42 (undt. eks. 25-26), 44-46, 48-51 
(undt. eks. 11), 52
Bd. Ill (5. udg.): §§ 1-2, 6-10
Bd. III (6. udg.): §§ 1-8, 11-12, 15-16
Bd. IV: §§ 7-10, 21-24, 32-41
Bd. V: §§ 22-34

62



Matematik Særpensum for Dorte Jacobsen, som kom ind i 3. g fra Vejle 
Gymnasium
Kristensen og Rindung: Matematik 1, 2. udg.:
Kap. Ill: §§ 1-2
Kap. IV: §§ 1-26
Kap. V: §§ 1-13
Kap. VI: §§ 8-11, 25-30, 33-37
Kap. VIII: §§ 7-13
Kristensen og Rindung: Matematik II, 3. udg.:
Kap. IV: §§ 1, 8-23
Kap. V: §§ 1-9, 12-20
Kap. VII: §§ 1-9
Kap. IX: §§ 3-18
Andersen og Mogensen: Matematik III, 6. udg.: 
§§11-12,15-16
Andersen og Mogensen: Matematik IV, 5. udg.:
§§ 7-10, 21-24, 32-41
Andersen og Mogensen: Matematik V, 3. udg.:
§§ 22-34

3 mfy (Prior)
Lærebøger:
A. F. Andersen og Poul Mogensen: Matematik for det matema
tiske gymnasium: I, 6. udg., II, 6. udg., Ill, 5. udg., IV, 5. udg.

Til eksamen opgives:
I : §§ 80-81, 86, 95-102, 129-147, 162-165
II : §§ 30-42, 44-69
III: §§1-2, 6-10, 29-38
IV: §§ 32-39
V : §§ 22-34, 39-47

3 mfz (Vibeke Kristensen)
Lærebøger:
A. F. Andersen og P. Mogensen: Matematik for det matema
tiske gymnasium: 1, Il og III, 6. udg. IV, 5. udg. V, 3. udg.
Brændstrup m. fl.: Tillæg til sandsynlighedsregning (duplikat)

Til eksamen opgives:
1 : §§ 39-40, 66-83, 91-102, 106-117, 143-146, 162-165
II : §§ 30-36, 40-42, 44-51 til ex. 11
III: §§ 1-9, 11-14 undt. ex. 13, 5
IV: §§ 7-18
V: §§ 16-34
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Matematik 3 mn (Vibeke Kristensen)

A. F. Andersen og P. Mogensen: Matematik for det matema
tiske gymnasium: I, 6. udg., IV, 5. udg.
Brændstrup m. fl.: Tillæg til sandsynlighedsregning (duplikat) 
Handest, Mortensen og Vetter: Matematik B, 1. udg.
P. O. Andersen, Bülow og Helms: Matematik 3B, 1. udg.

Til eksamen opgives:
Andersen og Mogensen I: §§ 39-40, 66-84, 106-107, 110-111,
114, 116-117, 120-122, 130, 135, 143
Matematik B: §§ 5-7, 11-13, 16-18, 20-22
Andersen og Mogensen IV: §§ 7-20, ex. 22

Særpensum for Pernille Frahm:
I stedet for Andersen og Mogensen I opgives:
Kristensen og Rindung I, 2. udg.:
Ill, 1-2, IV, V, VII 11-23, 29-31, 33

2 nsa (Vibeke Kristensen
Lærebøger:
Bülow m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium l-ll, 1968

Til eksamen opgives:
I : §§ 15-18, 22, 24-25, 30-30,12, 30,47-31
II : §§ 5-9,13-15,4, 16, 23-25

2 nsb (Brun Hansen)
Lærebøger:
Stig Bülow m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium l-ll, 1968, 
Munksgaards Forlag

I -, §§ 7-11, 13-14, 16-18, 22, 24-25, 28
II: §§ 5-10, 13-14.13, 23-25, 27-28
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Realeksamen
Dansk (lørgensen)

Litteraturprøver:
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3
Poesi :
Ebbe Skammelsen
Posthuset i Hirschholm
Tidlig skilsmisse
Engelske socialister
Oktoberaften
Prosa:
Erasmus Montanus
Hun duede ikke
Hjemmet i Nyboder
Ditte Menneskebarn
Skibsdrengens fortælling
Daglejerne
Kærlighed
Iris

Større værker:
Abell: Anna Sophie Hedvig
Pontoppidan: Borgmester Hoeck og hans hustru

Engelsk (Astrup Madsen)
Ring Hansen og Mouridsen: English of Today, V 
Len. Merrick: A very good thing
Kath. Mansfield: The doll’s house
Ch. Hodges: The Saint who lost
Graham Greene: The case for the defence
Som. Maugham: The verger
John Steinbeck: The moon is down (Pan), ch. 7

Ekstensivt er læst:
English of Today, V: p. 7-17, 39-45, 76-85, 121-126
The moon is down 4- ch. 4 and 7

Tysk (Eva Kraiberg)
Intensivt opgives:
Eva Kraiberg: Tysk til rejsebrug og daglig tale, III, udg. 1966, 
nr.: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 20
P. Nydahl: Tysk for Realskolen, III, nr.: 3, 10, 12, 20, 22, 27, 32

Ekstensivt er læst:
De øvrige stykker af Tysk til rejsebrug og daglig tale
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Fransk (Anita Garde)
Hellström og Johansson: On parle français, 1: stk. 23, 26 og ud 
On parle français, II: stk. 1-7 B incl.

Historie (Barfod)
Historie:
Poul Kierkegaard og Johs. Lomholt-Thomsen: Fra Folkenes For
bund til rumalderen, Hagerup, 1965

Samfundskundskab:
Poul Kierkegaard, Johs. Lomholt-Thomsen og Kjeld Winding:
Borger og samfund, Hagerup, 9. udg.

Geografi (Halaburt)
Fra Hellner, Humlum og Holmelunds Danmarks Geografi med 
afsnit om verdenshandel og regionalgeografi opgives: s. 9-42, 
59-117, 153-179
Endvidere opgives notater foretaget i årets løb inden for de 
emner, der er indbefattet i nævnte opgivelse

Biologi (Ellen Bolt Jørgensen)
Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 2

Naturlære (Tønsberg)
Bo, Pihl, Hanghøj, Larsen, Thomsen: Realskolens fysik og kemi.
3. real : s. 5-111 og 116

Matematik (Vibeke Kristensen)
Det anordnede pensum i regning efter V. Hylling Christensen og
Petrus Larsen: Regnebog for 3. real
Matematik efter duplikat

Emnelæsning:
Axel Nygaard og Risom Pedersen: Rationelle funktioner
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Fag, hvori
Religion

Sang

Formning og 
kunstforståelse

der ikke afholdes eksamen
3 nsa, 3 my, 3 mz (K. A. Berg)
Anvendte bøger:
1. Sv. Aa. Bay og J. Busch: Den romersk-katolske kirke
2. Sv. Aa. Bay: Fremmede religioner i nutiden
3. Helge Bechmann: Kirkehistoriske konfrontationer
4. Iver K. Madsen: Evangelierne synoptisk sammenstillede
5. Den danske salmebog
6. De europæiske ideers historie v. E. Lund, M. Pihl og J. Sløk

3 nsb, 3 mx (Lise Bjørset)
Anvendte bøger:
Hvidtfeldt: Religioner og kulturer
Bay: Fremmede religioner i nutiden (I)
Bay: Den evangelisk-lutherske kirke (II)
Lund, Pihl, Sløk: De europæske ideers historie
Hans Mølberg: Billede og ord
Det gamle testamente
Det ny testamente

(Schousboe)
I alle l.g'er, de eneste klasser, hvor samtlige elever har musik, 
er musikkens historie fra gregoriansk sang til og med Beat, Pop 
og folkemusik blevet belyst gennem en lang række eksempler 
på hovedværker. Denne linje er ført videre i 2. og 3. g med 
gennemgang af større værker.
I korsangstimerne i l.g er der hovedsageligt dyrket visesang 
og folkemusik med anvendelse af instrumenter

(Widerberg)
Elevernes interesse og modenhed har for alle klassetrin været 
afgørende ved valg af discipliner for den enkelte elev.
De grundlæggende discipliner har været tegning og beskæf
tigelse med farve, som har givet forståelse for et nutidigt form
sprog.
Keramikken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har 
været gavnlige for den enkelte elevs initiativ og kreativitet. Foto 
er også indgået som en vigtig disciplin, hvor hele processen fra 
optagelse til det færdige resultat er praktiseret. Nogle elever, 
der inden for denne disciplin har vist stor dygtighed eller har 
haft tidligere erfaring, har arbejdet med fotografik og anden 
mere avanceret fototeknik. Enkelte elever har arbejdet med 
8 mm smalfilm.
Forelæsning støttet af lysbilleder og besøg på kunstudstillinger 
har givet et grundlag til forståelse af og kendskab til kunsten 
i dag.
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Legemsøvelser Drenge (Ivan Jensen, Astrup Madsen, Houmark)
1 sommerhalvåret er dyrket boldspil, væsentligst fodbold. I vin
terhalvåret har eleverne kunnet vælge mellem svømning, red
skabsgymnastik, basketball og bordtennis. Især viste svømnin
gen sig at være en populær disciplin.

Piger (Annelise Dam, Anita Garde, Helen Madsen)
Pigerne har i sommerhalvåret spillet basketball, langbold, vol
leyball og nogle enkelte fodbold.
I vinterhalvåret har de dyrket forskellige former for gymnastik, 
spillet bordtennis og løbet udendørs.
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Ferier og fridage 1973-74
Undervisningsministeriet har fastsat følgende ferier og fridage for skoleåret 
1973-74 (de nævnte dage medregnet):

Mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober: efterårsferie.
Mandag den 24. december til fredag den 4. januar: juleferie.
Torsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 8. april til tirsdag den 16. april: påskeferie.
Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 24. juni til fredag den 9. august: sommerferie.

Denne ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilladelse fra mini
steriet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået i ganske særlige 
tilfælde.

Ved skoleårets slutning
Årsafslutning for hele skolen finder sted lørdag den 23. juni kl. 10 i Lyngby Tennis
hal, Engelsborgvej 93. Skolen bringer Lyngby-Taarbæk kommune en hjertelig tak 
for sædvanlig velvilje og hjælp ved translokationens afholdelse i tennishallen.
Alle, der har lyst til og interesse i at overvære afslutningen, indbydes venligst til 
at komme til stede.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10. Den første skoledag ud
leveres de nye bøger. Eleverne må medbringe rummelige tasker, eleverne i de nye 
l.g'er kufferter.

Statsskolen i Lyngby, maj 1973.

TAGE C. DALSGAARD
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