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I • Almindelige oplysninger

Skolen består af en 5-6 sporet gymnasieafdeling.
Den sproglige linje fortsætter som nysproglig gren i 2. og 3. g.
Den matematiske linje spaltes op i to grene efter l.g.
matematisk-fysisk gren
matematisk-naturfaglig gren
matematisk-kemisk gren (tilbudt som forsøgsgren, men der meldte sig ikke de
nødvendige 16 elever).

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. Til mk-grenen, som er forsøgsgren,
kræves der 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 1974

Til studentereksamen
indstilledes 77 elever, der alle bestod (40 spr. + 37 mat.).

Den sproglige linje:

3 aN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anette Bjerrum
Ralf Bremsner
Ingrid Casse
Carsten Due
Pia Elvius
Ivar Heltberg
Helle Lis Hodal
Jørn West Larsen
Pernille Munch
Lene Møller
Michael Nørbæk Nielsen
Janne Grønvold Olsen
Connie Palle
Henrik Aa. Poulsen
Tine Riis-Vestergaard
Cathrine Sølling
Susanne Thorsen
Eva Widding
Jette Wolf

3 bN

1.
2.
3.
4.
4

Michael Drud
Nina Flindt
Jette Helweg-Mikkelsen
Vibeke Hornbak

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lise Jensen
Inga Jessen
Vivi Kramme
Peter Langebæk
Lene Larsen
Anne Loddegaard
Anne-Marie Madsen
Lill Nielsen
Lise-Lotte Nielsen
Henrik Olesen
Annette Ramsøe
Birgit Rasmussen
Pernille Schou
Birger Slagelse
Jørgen Stepputat
Lars Sølling
Lone Sørensen

Den matematiske linje:

3 X
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abelone Alstrup (mk)
Ole Andreasen (mk)
Per Boil (mf)
Lis Christensen (mn)
Jens Fauring (mf)
Niels Heering (mf)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vivi Jensen (mk)
Janne Johansen (mn)
Henrik Kapler (mk)
Michael Lassen (mn)
Bjarne Lyngvåg (mf)
Peter Møller (mf)
Finn Clemens Petersen (mf)
Jan Strøyer Schmidt (mn)
Pernille Skaaning (mk)
Mikkel Sørensen (mn)
Eva Wolfson (mn)
Per-Johan Ørmen (mk)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jørgen Jaco'bi (mk)
Nina M. Jensen (mk)
Merete Knudsen (mk)
Jens Krogsgaard (mf)
Peter Normann (mf)
Christian Olesen (mk)
Bente Poulsen (mf)
Peter Sandøe (mk)
Lene Slot (mn)
Susanne Spliid (mn)

3 y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Christian Bach (mk)
Martin Bendsøe (mf)
Henrik Christensen (mn)
Sejer Christensen (mf)
Anders Clausen (mf)
Claus Dahl (mk)
Pia Danielsen (mf)
Lise Dyhr (mn)
Per Gernow (mk)
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Ill • Eleverne

Pr. 1. april 1975 var elevtallet 302 (145 drenge og 157 piger).
1 pige fra USA, Alice Bethke, har gået i skolen i dette skoleår (2 bN).

Fordelingen i klasserne er følgende:
3aN
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 Olsen
13. Marianne Olsen
14. Jette Snoer
15. Jens Teglbjærg
16. Mads Toubro
17. Helle Zachariassen
18. Marie Zelander

3 bN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mette Andersen
Inge Blond
Elsebeth Borch
Poul Kristian Ege
Per Steen Hansen
Birgitte W. Jensen
Vibeke Jørgensen

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Thomas Kaiser
Merete Madsen
Elisabeth Molnar
Lene Petersen
Lis Rosenberg
Peter Strøyer Schmidt
Ulla Wogensen

3 cN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anne Mette Andersen
Bodil T. Andersen
Yvonne Bekner
Eva Berents
Anna Bundgaard
Charlotte Dener
Martin Djurhuus
Oliver Eskildsen
Helle Feddersen
Hans Geyer
Birgitte Hansen
Vibeke Jensen
Birthe Johansen
Jannie Nielsen
Karin W. Petersen
Michael Schmidt
Erik Stürup
Lise Vestergaard
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3 X
1. Søren Andersen (mn)
2. Claus Bertram (mn)
3. Tove Bomholtz (mf)
4, Poul Botner (mf)
5. Søren Bredkjær (mf)
6. Carsten Clausen (mn)
7. Inge Dyhr (mn)
8. Josefine Fuchs (mn)
9. Marianne Hansen (mn)
10. Birgitte Hertz (mf)
11. Eva Jensen (mf)
12. Jens Friis Jensen (mf)
13. Lone Jensen (mf)
14. Charlotte Kelbæk (mn)
15. Bo Kähler (mf)
16. Henrik Lange (mf)
17. Anne-Margrethe Manniche
(mf)
18. Liselotte Mosbæk (mn)
19. Christian Skov (mf)
3y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ellen Bache (mn)
Søren Bertram (mn)
Henrik Christiansen (mf)
Torsten Faber (mf)
Merete Grøn (mn)
Jørn Halskov (mn)
Ole Sander Hansen (mn)
Peter Schiønning Ibsen (mf)
Dorte Jørgensen (mf)
Jens Haack Madsen (mf)
Helle Mathiasen (mf)
Bente Mundt (mn)
Thue Nielsen (mn)
Mette Pedersen (mn)
Michael Poulsen (mn)
Lærke Ribergaard (mn)
Finn Salomonsen (mn)
Søren Spok (mf)
Lars Peter Wang (mn)

3 z

1. Niels Peter Astrupgaard (mn)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Carl Løye Jensen (mf)
Christian Kehler (mn)
Jesper Kempel (mn)
Janne Knudsen (mn)
Charlotte Lindhardt (mf)
Johnny Madsen (mf)
Jytte Nielsen (mn)
Pia Nielsen (mn)
Lasse Petersen (mf)
Lone Petersen (mf)
Anne Rasmussen (mf)
Lone Rasmussen (mf)
Allan Rømeling (mf)
Lene Walthers Schmidt (mf)
Preben Stokkendal (mf)
Michael Sølling (mn)
Per Søndergaard (mn)
Lars Sørensen (mf)
Jan Valeur (mf)

2 aN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bolette Balstrup
Hans Bundgaard
Elisabeth Buntzen
Helle Christensen
Jørgen Bo Christensen
Anne Cordtz
Lene Floris
Arne Hermann
Connie Hermansen
Vibeke Jacobi
Birgitte Johansen
Henrik Karsbøl
Charlotte Krog
Pernille Kylling
Eva Meinertz
Vibeke Schjødt
Caroline Skeller
Marianne Svensson
Christine Thorsen

2 bN
1. Lif Christiansen
2. Hans Ege
3. Birgitte Eller

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ulla Flindt
Flemming Jakielski
Lene Jensen
Charlotte Kirkegaard
Hanne Kirstein
Tomas Kvæde
Helle Larsen
Mette Magnussen
Rikke Mehlsen
Margrethe Mortensen
Tonni Flemming Olsen
Berit von Rosen
Annemette Sloth
Gunvor Starheim
Kirsten Vistisen
Hans-Henrik Westrup

2 X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ole Hasse Birch (mf)
Jesper Britze (mf)
Niels Henrik Bundsgård (mf)
Anne Benedicte Gernow (mf)
Annette Ginsbak (mf)
Stig Gregersen (mf)
Henrik Gundorph (mf)
Casper Gyrsting (mf)
Hanne Nyrup (mn)
Eva Petersen (mf)
Finn Petersen (mf)
Vibeke Rosenløv (mn)
Henrik Schrøder (mf)
Else Skov (mf)
Susanne Støier (mn)
Aksel Trige (mf)
Søren Tversted (mf)
Jesper Weiergang (mf)
Christian Warning (mf)
Per Østergaard (mf)

2y

1.
2.
3.
4.
5.

Jørgen Baarts (mf)
Peter Koefoed Bjørnsen (mn)
Anne Mette Dahl (mf)
Lars Fjeldhoff (mf)
Klaus Havelund (mf)

Lone Bechmann Jensen (mf)
Michael Langebæk (mn)
Hans Henrik B. Larsen (mf)
Jørn Larsen (mf)
Mette Lindgaard (mn)
Lars Lindvold (mf)
Anne McNair (mn)
Steen Hartvig Møller (mf)
Bendt Ole Pedersen (mf)
Kirsten Gement Petersen
(mn)
16. Torben Rilfer (mf)
17. Palle Dannemand Sørensen
(mn)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lone B. Andreasen (mn)
Berte Asmussen (mn)
Peter Michael Bernt (mn)
Hanne Espersen (mn)
Michael Fahlgren (mf)
Bodil Hansen (mn)
Steen Hansen (mn)
Karen Kirk (mn)
Flemming Lund (mn)
Torben Michelsen (mf)
Birgitte Nielsen (mn)
Lone Nørgaard (mf)
Bent Pedersen (mn)
Christian Pedersen (mf)
Finn Møller Pedersen (mn)
Nina Pringler (mf)
Martin Rohde (mf)
Lene Sørensen (mn)

1 a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gitte Andersen
Kirsten Andersen
Lisbeth Andersen
Hannah Berthelsen
Niels Buhl
Merete Ersgaard
Hanne Fjeldhoff
Jeanette Folkmar
Annette Herbst
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jens Koefoed
Søren K. Larsen
Ulla Maare
Jette Olsen
Susanne Petersen
Pia Poulsen
Eva Sørensen
Ragnhildur Thorlacius
Ulf Thorsen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anette Andersen
Dorthe Anthonsen
Tine Astrupgaard
Jytte Hale-Helps
Bente Hornbak
Gerd Reinholdt Jensen
Hanne Marup Jensen
Lisbeth Jørgensen
Birgitte Koch
Kirsten Lunøe
Lis Møller
Henrik Nielsen
Susanne Olsen
Susanne Poulsen
Klaus Povlsen
Vibeke Simonsen
Flemming Slagelse
Susanne Slot
Suzanne Thorball
Lise Vinter
Ulrik Wilbek

iy

Kirsten Kristensen
Ole Kähler
Gitte Larsen
Jesper Bendix Madsen
Klaus Møller
Carsten Nielsen
Jacob Würtzen Nielsen
Henrik Olsen
Niels Sandøe
Henrik Thomsen

1 b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1 X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jesper Andersen
Erik Andkjær
Ulrik Bing
Christian Bredkjær
Michael Eghoff
Peter Gerstoft
Jesper Han'berg
Birgitte Hansen
Jens Hansen
Hanne Henriksen
Mads Hurup-Andersen
Anne Jarløv
Anders Kofoed
Lene Møller Nielsen
Jens Pedersen
Jesper Smith
Flemming Søderquist
Søren Thomsen
Jørgen Vestbo
Eivind Wieth-Knudsen

1 z

Klaus Berggreen-Klausen
Per Bergmann
Per Bergstrøm
Nina Chidekel
Peter de Jong
Jesper Delà
Birgitte Frandsen
Per Hendriksen
Tyge Jensen
Jørgen Friis Jepsen
Birgitte Moos Knudsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Charlotte Anthonsen
Marl Christiansen
Charlotte Clausen
Vibeke Dalsgaard
Stig Eilenberg
Hanne Houmøller
Estrid Jensen
Susanne Jensen
Kristine Keiding
Tore Knack
Peter Lund

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Søren Milner
Helle Nielsen
Signe Nielsen
Thomas Nielsen
Jens-Peder Rasmussen
Nina Hau Rasmussen
Bo Schmidt
Hans Starheim
Michael Sutherland
Jens Erik Wang
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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. 750 kr.
Christian X’s mindelegat

Til minde om Hans Majestæt Kong Christian X har Lyngby-Taarbæk kommune
stiftet et legat til understøttelse af gymnasieelever, der er hjemmehørende i kom
munen. Ansøgninger indgives, efter bekendtgørelse hvert efterår, til legatets be
styrelse. Portioner på 800-1600 kr.
Speculum Scholae’s Fond

Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles i december. Ansøgning indgives til
rektor ca. 1. december efter nærmere bekendtgørelse. Beløb: ca. 300 kr.
Landbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat

Renterne af legatkapitalen uddeles som legat ved translokationen. Legatet kan
søges af nysproglige studenter fra Lyngby Statsskole, som har taget første del af
skoleembedseksamen. Uddelingen skal iøvrigt ske efter et kombineret skøn over
dygtighed og flid. Under iøvrigt lige forhold skal en engelskstuderende foretræk
kes. Der søges, efter opslag, inden 1. maj. Uddelingen finder sted ved skolens
translokation. Legatportion: ca. 1.100 kr.
Lektor Ellen Margrethe Berggreeens legat

Fhv. lektor ved skolen, Ellen Margrethe Berggreen, har gjort os den glæde at
skænke 25.000 kr. til indstiftelse af et legat. Renterne af kapitalen skal hvert år
udbetales som et legat til en velbegavet og ubemidlet elev i Lyngby Statsskole,
fortrinsvis i 3. g, med anlæg for videregående studier. Legatportionen kan uddeles
ved skolens translokation og kommer til udbetaling første gang ved transloka
tionen 1976.
Skolen takker frk. Berggreen på det hjerteligste for den smukke gave.
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 1974 uddeltes følgende legater og gaver:
Rektor Thomsens legat: Michael Lassen, 3 x.
Landinspektør Christensens studielegat: Michael Nørbæk Nielsen, 3aN.
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Landbrugslærer S. Holm og hustrus legat: stud. mag. Kirsten Lambert, student 1970.
Landinspektør Christensens bogpræmier: Henrik Olesen, 3 bN, Martin Bendsøe, 3 y.

Gavekort fra Foreningen af gamle elever ved Lyngby Statsskole: Peter Sandøe, 3y.
Boggave (anonym) til »en elev med fut i«: Peter Sandøe, 3y.

Boldspilbægre: Niels Heering, 3 x, Lene Møller, 3 aN.

Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra Speculum Scholae’s fond til Char
lotte Lindhardt, 3 z. I januar tildelte bestyrelsen for Christian X’s mindelegat føl
gende elever stipendier: Lis Rosenberg, 3 bN, Jannie Nielsen, 3 cN, Lasse Peter
sen, 3z, Lars Sørensen, 3z, Klaus Havelund, 2 y, Torben Michelsen, 2 z, Jeanette
Folkmar, 1 a, Klaus Berggreen-Klausen, 1 x, Jesper Hanberg, 1 y.
En boggave fra Alliance Française blev i december givet til Morten Lund, 3aN.

Skolerejer
Turen til Holland oktober 1974.

I en del af efterårsferien 1974 - fra søndag den 13. oktober til fredag den 18.
oktober - deltog 38 af skolens elever repræsenterende alle skolens 2. og 3. g-klasser, samt 2 lærere i en ekskursion til Holland. To udgåede elever fra årets studen
terkuld deltog meget aktivt i forarbejde og tilrettelæggelse og tog på eget initiativ
til Amsterdam.
Syv aftenmøder med ialt 155 fremmødte gik forud. På disse møder foretoges en
stor del af den praktiske planlægning af turens program. Ved hjælp af foredrag,
lysbilleder og filmforevisning blev der givet en basal information om en række
emner af geologisk og geografisk art med stor vægt på afvandings- og kystsik
ringsproblemer. Som oplæg til besøg på kunstmuseer var to af møderne afsat til
gennemgang af en række forskellige kunstnere. Her var kunstpædagog B. Wieder
berg så venlig at yde assistance.
Inden vi tog hjemmefra havde alle deltagere bundet sig til et program, således at
der var nogen klarhed over, hvor den enkelte var på et givet tidspunkt.
Rejsen foregik med DSB til og fra Padborg; resten af turen foregik med bus, lejet i
Sønderjylland.
Efter at have tilbragt natten i bus på vej ned gennem Tyskland, kom vi endelig til
den hollandske grænse tidligt mandag formiddag. På vejen til Amsterdam gjorde
vi holdt ved Lorerrz-Sluizen ved IJsselmeer, hvor vi fik taget billeder og strakt
benene, og ude på Zuidersee-dam standsede vi og så mindesmærket. Ved 17-tiden
kom vi til Amsterdam, og her havde vi så et par timer til at installere os på 10mands-værelserne, inden vi gik hen på en indonesisk restaurant, hvor vi spiste
rijstafel. Resten af dagen var til egen disposition.
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Tirsdag morgen skulle alle med på bustur. Vi startede kl. ca. 9. Dagens program
var Delta-planen, Rotterdam og hjem over Delft og Haag. Vi blev hurtigt forsin
kede, for det viste sig, at det tager meget lang tid for 40 mennesker at komme ud
af en bus, tage et billede og komme ind på plads igen. Alligevel nåede vi Rotter
dam med kun et par timers forsinkelse, efter at have studeret hvordan man nu
har sikret kysterne i det syd-vestlige Holland for at undgå katastrofer som den i
1953. Vi var tilbage i Amsterdam omkring kl. 20.
Onsdag var de fleste med på en kort(ere) bustur om formiddagen. Vi så de nye
poldre i IJsselmeer, kørte gennem Lelystad og så Usselmeer-museet på den tid
ligere ø Schokland i Noordoostpolder. Desuden studerede vi med interesse det
meget righoldige og afvekslende fugleliv omkring de endnu uudnyttede arealer, og
fik set, hvordan en sluse fungerer.
Om eftermiddagen var nogle på byvandring, nogle på kunstmuseer (Stedelijk- og
Rijksmuseum) og nogle på Tropen Museum. Desuden var der nogle, der ville på
diamantsliberi, men de konstaterede, at når der blev sagt, at man kunne komme
kl. 14.30, var det præcis 14.30 og hverken 1, 2 eller 5 minutter senere. (De blev
ikke lukket ind!). Efter middag gik næsten alle ud for at opleve »Amsterdam by
night«.
Torsdag formiddag var de fleste på Van Gogh-museet. Derefter havde vi et par
timer, der for nogles vedkommende blev brugt til kulinariske opdagelsesrejser til
malaysiske og indonesiske spisehuse, mens andre foretrak at gå på loppemarked.
Vi sluttede med en kanalrundfart, som alle deltog i. Her blev vi vist rundt af en
»smart pige«, der i hvert fald kunne sige »klick-klick« på både tysk, engelsk og
fransk, når der var et af de obligatoriske fotomotiver i nærheden.
Kl. 18 forlod vi Amsterdam. På vej tilbage gennem Holland spiste vi middag på
en meget hyggelig restaurant; tilbage var kun endnu en nat i bussen.
4 uger efter hjemkomsten (alle kom hjem) rundedes turen af med lysbilledaften og
punchebord for deltagerne.
Halaburt; Jan og Lotte, 3 z.
3 bN's rejse til Wien 14.-23. september 1974

Vi ankom til Wien søndag morgen efter en underholdende 20-timers lang togtur,
og efter at have fundet vores hotel, foretog vi en spadseretur gennem Wiens cen
trum og smagte på Wiens særlige specialiteter så som Mozartkugler, flødeskums
kager, kapuzinerkaffe - og den udmærkede vin og øllet. Aftenen tilbragte vi på
galleriet i Burgtheater, hvor vi så et meget moderne stykke »Die Jagdgesellschaft«.
De følgende dage foretog vi rundture i Wien, hvor vi bl. a. så seværdigheden
Stephansdom, Karlskirche og Belvedere og på den måde fik belyst de forskellige
stilperioders særpræg. I Stephansdom besteg vi endog tårnet! (Den eneste, der
ikke fik hjertebanken, krampe i benene eller lignende var Kraibergll). Tirsdag
aften tog vi til Grinzing for at smage et enkelt glas af deres »Hewigen«, hvad der
gav Kraiberg og Per mod til at forsøge sig med en Wienervals.
Om onsdagen fulgte vi hele formiddagen undervisningen på et Wiener-gymnasium
og fik et godt indblik i undervisningsmetoderne, skolens disciplin og elevernes liv
og interesser. Resultatet blev, at vi egentlig synes, vi har det meget godt på Lyngby
Statsskole. Onsdag aften så vi Spanische Hofreitschules opvisning og sluttede afte
nen - det var Lenes fødselsdag - med middag i Augustinerkeller.
14

Vi foretog tre udflugter til Schönbrunn, Stift Melk - sejltur ned ad Donau - og
til Burgenland, hvor vi bl. a. så den ejendommelige Neusiedler See og det romer
ske stenbrud St. Margarethen, der i dag tjener som værksted med gratis materialer
for kunstnere fra hele verden. Vi så også nogle af de små vinbyer og lod os ikke
nøje med synet - de har en udmærket vin på den egn!
Vores talefærdighed fik vi bl. a. opøvet gennem interviews med folk på gaden. Vi
havde medbragt kassettebåndoptagere, så disse interviews blev optaget på bånd.
Vores fonmål med rejsen var at se det gamle Wien med dets arkitektur, da vi har
valgt Wien som emnekreds for undervisningen. Det blev en udbytterig tur trods
enkelte genvordigheder, og vi vil hermed gerne sige Kraiberg tak for alle tiders tur!
3bN.

3 X i Strasbourg og Bruxelles

Europabevægelsens informationsrejse til Europaparlementet i Strasbourg og EFkommissionen i Bruxelles i dagene 10.-17. november 1974.
Se Frankrig, ta! tysk eller engelsk og slip godt fra det, tag til Strasbourg. Dette
indebærer uanede muligheder for en matematikerklasse, dog forsøgte man sig af
hensyn til den medbragte fransklærerinde, Eva Steinø, også ud i det franske, tit
med stort held: »Garçon, un verre de bière, s’il vous plaît«.
Barfod viste sig som en rigtig levemand med vid og humor foruden en stor portion
tyske sprogkundskaber, efterhånden med en vis historisk værdi, hvilket dette lands
konduktører, som fulgte os på udrejsen til Strasbourg erfarede. Indkvarteringen i
Strasbourg skete på Hotel National - Place de la Gare, hvor portieren, en ind
tagende - men gravid - ung dame introducerede os i den franske hotelstandard
med bløde senge og veludstyrede badeværelser.
Europaparlamentets åbning den 11. oktober blev en ganske interessant, men også
noget trættende oplevelse på grund af d’herrer medlemmers notoriske begavelse.
Senere blev vi konfronteret med nogle af de på daværende tidspunkt danske med
lemmer af Europaparlamentet: Kaj Nyborg (Z), Ivar Nørgaard (A), den danske
informationschef for EF og en repræsentant for den danske presse. Her blev der
lejlighed til at få stillet de spørgsmål, vi ikke selv havde besvaret under vor fore
dragsrække før turen. Aftenerne blev benyttet ti! at forsøge sig ud i »des specialitées Alsaciennes« på de små intime »Wynstubb's«.
I hovedkvartererne for EF og NATO blev vi ligesom i Strasbourg informeret og
havde derefter lejlighed til at stille spørgsmål om de respektive organisationer.
Under EF hører Europaskolen, hvis danske afdeling var et sødt lille eksempel på
dansk kulturs vilkår i samspil med sydeuropæisk. Oven på dette væld af indtryk
og ny viden fejrede vi Henrik Langes fødselsdag på behagelig vis med tale af
Barfod.
Hjemkomsten foregik ikke uden luftforurening i form af medbragte ostespeciali
teter. Denne tvivlsomme vellugt trængte igennem adskillige plasticposer og en
defekt kuffert. Under påvirkning af dette og andre euforiserende stoffer blev Lone
Jensens fødselsdag fejret.
Søndag morgen blev vi 18 elever og vore to for turen så uundværlige støtter af
hentet af familie og venner.
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3 y’s Romtur 16.-23. september 1974

Luften var trykkende og velkomsten ikke overvældende behagelig, da vi - med
undtagelse af stakkels Helle - ankom til Roms lufthavn i Ciampino efter en fin
flyvetur: vi måtte gå over en hed landingsplads, nøje overvåget af italienske sol
dater iklædt maskinpistoler og stenansigter. Både varmen og den store mængde
politi/militær var imidlertid noget, man hurtigt måtte vænne sig til. Efter told- og
paskontrol blev vi transporteret til vort hotel, hvorfra vi efter indskrivning flygtede
ud på byvandring - og da oplevede vi for første gang Rom som det indbegreb af
skønhed, hæslighed og mennesker, byen vitterligt er; for Romkendere vil eksempler
som Piazza Venezia (Vittorio-Emanuele-monumentet) og Pantheon vel være til
strækkelige.
De følgende dage jokkede vi så byen rundt og erfarede i fællesskab, at Rom både
har for mange seværdigheder og for mange barer... det var faktisk helt frustre
rende at skippe den ene stærkt tiltrængte drink efter den anden for at overholde
Bertils vel tilrettelagte og indholdsrige program, og så opdage, at vi ikke fik set
en tiendedel af, hvad der var værd at se - men vi kunne jo heller ikke alle være
lige så faste i troen som de tre fulde amerikanske marinere, nogle af os mødte
den sidste aften: De havde brugt to dage af deres orlov på at se »all the old
rocks and stuff, you know« - og noget kunne tyde på, at de havde haft tid til
overs.
Torsdag var vores officielle fridag. Nogle af os tog til1 Nemi, hvor man kunne få
jordbær med fløde på 4 sprog - dansk inklusive - og tilbragte en herlig dag med
at spise, fotografere firben og i øvrigt vade rundt om Lago di Nemi gennem
delvist uvejsomt terræn. Andre benyttede dagen til at gøre indkøb og slappe af.
3 y’s Romtur.
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Blandt vore mange oplevelser huskes især Lateranerkirken, Peterskirken, Vatikanmuseet, Via Appia Antica (med frokost og firben og andre mærkelige dyr for alle
nysgerrige), katakomberne, Forum Romanum, det »pittoreske« og stinkende marked
på Piazza Vittorio Emanuele, Pavens velsignelse søndag kl. 12 (hvor måske 1000
præster blandt »publikum« sang vekselsang med Paven) og en helt uforglemmelig
opførelse af »La Traviata«, hvor man især bemærkede den mandlige hovedperson
(et lille olivenfarvet individ med smørtenor), den kvindelige ditto (cirka dobbelt så
høj som sin partner - og hendes karriere var i hvert fald ikke gjort ved hjælp af
hendes stemme/teknlk), og et ikke just velspillende orkester.
Men folk fra klassen bidrog også til at gøre turen spændende: de første fire dage
gik ens medfølende tanker til Søren B., der lå på et lurvet hotelværelse med feber
og »den kroniske uskyld«; Ole smed i et ubesindigt øjeblik »Maria« (chefen) ud fra
sit værelse, d'a hun flere gange havde været inde for at lægge ham i seng; Thue
afslørede uanede evner som stifinder ved, efter at være blevet væk på verdens
største isbar, selv at finde hjem ved hjælp af et kort, indkøbt på fingersprog - i
øvrigt fornægtede han disse evner totalt ved næste aften at måtte gå tre-fire
gange rundt om hotellet for at finde indgangen; og hele klassen var vist medvir
kende til, at hotellet under vort ophold havde gentagne besøg af »La Polizia« på
grund af støj.
Uden undtagelse af Søren B. (cit.) kan vi vist alle blive enige om, at vi havde en
overmåde vellykket tur; og det kan vi takke Bertil - som med konstant ildhu først
fik organiseret store forberedelser til turen (man husker især et ark med nyttige
italienske vendinger og tilbud om et kursus i gestikulering) og derefter drev 18 par
ømme fødder til seværdighed efter seværdighed - og hinanden for. Selv om man
siger: »En gang Rom - altid Rom«, bliver det nok på en lidt anden måde, man
eventuelt kommer tilbage.
Torsten Faber, 3 y.

2 aN med Ivan i Rom den 23.-30. september

Efter en god arbejdsindsats af alle hjemmefra mødtes hele klassen proppet med
viden mandag morgen i Kastrup Lufthavn. Da vi steg ud af flyet i Ciampino Luft
havn, måtte vi hurtigt gemme vores bomber m. m. væk, da det vrimlede med svært
bevæbnede soldater. Vi blev indkvarteret på »'Hotel Louisiana« i spartansk møble
rede værelser - forholdene var ikke de bedste, men da vi ikke stillede så store
krav, var vi alt i alt godt tilfredse.
Vi havde knapt stillet vores kufferter, før Ivan energisk førte os gennem byen ned
til Forum Romanum og Palatinerhøjen, som var en oplevelse at se. Om aftenen
oplevede vi den imponerende Spanske Trappe med alle dens »trappesælgere«, som
tydeligvis var interesserede i at købe de piger, som Ivan ville prakke dem på Ivan fortrød dog, da prisen var for lav.
Den følgende dag så vi Vatikanet og Peterskirken, som vi alle fandt storslåede.
De fleste knoldede op til kuppelen og videre helt øverst op, og herefter fortsatte
mange til Capitol.
Vi havde også en byvandring på Marsmarken, hvor vi så utallige kirker (bl. a. II
Gesu, S. Andrea della Valle og Santa Maria Sopra Minerva), og frokosten indtog
vi ved Piazza Havana. Om aftenen soppede klassen i lange kjoler og gevandter
gennem Rom i silende regn til »Teatro Eliseo« for at se og høre (hm. hm....)
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operaen »La Traviata«. Her blev flere af de søvnige vækket ved sufflørens sang og
gestikuleren, hvilket morede os en del, så noget fik vi da for pengene.
Vi var også en dag ude på Via Appia Antica - Cecilia Metehas gravmæle, San
Callisto-katakomberne, Fosse Ardeatine, Quo Vadis-kapellet. En fridag var der
også blevet plads til i vort travle program, og den blev naturligt nok brugt til at
sove længe samt at gøre indkøb.
Næste dag hed »slentretur med Ivan«, men vi konstaterede hurtigt Ivans opfattelse
af at slentre afviger en del fra vores. Der var ikke det, vi ikke nåede at se - ad
skillige kirker, Mosesbrønden og Tiberøen, hvorefter vi i en temmelig overfyldt bus
kørte lidt uden for Rom til byen Tivoli. Her nød vi de mange springvand og fon
tæner i Villa d’Este, hvor Ivan sang opera, og mange fik skyllet deres ophovnede
fødder.
Den sidste dag så vi de 2 imponerende kirker Santa Maria Maggiore og San Piétro
in Vincoli og fortsatte til det store circus fra kejsertiden, Colosseum. De utrættelige
tog videre med Ivan til et ægte romersk loppemarked i Trastevere, hvor det også
regnede.
Mandag var hjemrejsedag, og alle var kede af at skulle tage afsked med denne
skønne by, selv med hotelværtinden, som gik under navnet »Mama Mia«. Hjemme i
det kolde Danmark blev vi modtaget af glade forældre samt Peter, der på grund
af sygdom ikke var kommet med. Vi takkede nu Ivan for denne vellykkede og ud
bytterige tur, som i høj grad har fremmet kammeratskabet mellem os alle.
Arne, Birgitte, Henrik, Pernille.

2 x’s tur til Rhodos 23. oktober-1. november 1974 under ledelse af lektor Ivan
Jensen og frue

Efter at klassen havde haft et par forberedende foredragsaftener på skolen, med
te og hjemmebag, rejste vi fredag morgen fra det elendige danske efterårsvejr til
et vidunderligt sommervejr med sol og 25° C. Da vi fløj ud over det græske øhav,
så vi Rhodos mindst 20 gange, men piloten fandt dog den rigtige ø uden vores
hjælp. Vi blev udmærket indkvarteret på Hotel Irene.
Om aftenen samledes klassen på et af værelserne til nogle hyggelige timer. De
allestedsnærværende kakerlakker var ikke ligefrem populære, og man forsøgte
alle våben fra træsko og til biologisk krigsførelse med deodorant spray, og det
lykkedes da også at tynde noget ud i bestanden.
Den første eftermiddag slappede vi af og slentrede rundt i byen. Den bar et tyde
ligt præg af turismen, men det skulle senere vise sig, at kom man blot nogle kilo
meter væk fra Rhodos by, kunne man opleve et mere normalt græsk liv, da det i
landsbyerne ikke vrimlede med hoteller eller forretninger med billig »sprut«. Rejsen
foregik iøvrigt på et tidspunkt, hvor den alvorlige Cypern-krise var på sit højeste,
men vi oplevede intet i retning af uroligheder eller optøjer, kun fik vi at vide, at
turen, vi havde forberedt til det berømte Filerimosbjerg, måtte aflyses, da bjerget
var midlertidigt afspærret. Fra toppen af bjerget har man fin udsigt til Tyrkiet,
der på dette sted kun er 18 km væk, og svært skyts er anbragt deroppe, så øen
kan forsvares ved et evt. tyrkisk angreb.
Den anden dag så vi Rhodos Akropolis, hvor resterne af templet er originale,
mens teatret og stadion er meget stærkt restaureret. Om eftermiddagen så vi rid
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derkvarteret og var på vandring på borgmurene. Det kolossale fæstningsanlæg
blev oprindelig bygget af Johanitterne i det 14. årh., og regnedes dengang for et
af verdens bedste forsvarsanlæg. Det nuværende er for en stor del genopbygget
af italienerne for ca. 40 år siden.
Den 3. dag kom klassen for alvor på prøve. Vi havde lejet nogle cykler, (tandem
til dem med hård hud på bagen) og kørte ført til det naturskønne parkområde
ved Rhodini, hvor vi bl. a. så Ptolemæergraven. Derefter kørte vi videre til lands
byen Koskinou, og fortsatte mod Kalithea. Vi forvildede os her ud på nogle frygte
lige bjergveje, hvor feltet blev spredt for alle vinde, og de førende nåede adskil
lige kilometer ned ad østkysten, før de opdagede, at Kalithea var passeret for
længst. En sådan dag skulle naturligvis ikke gå uden uheld, og det lykkedes da
også at molestere en tandem så kraftigt, at 3 mand måtte køre hjem på én cykel.
Af yderligere, uforglemmelige oplevelser kan kort nævnes: Lindos med det fan
tastiske Akropolis, rejselederen, sommerfugledalen (uden sommerfugle), keramikfabrikken Nassos, nattelivet i Rhodos (bl. a. discoteket »Step by Step«), svenske
turister, oldtidsbyen Kamiros, hvor det meste af ruinerne er mere end 2000 år
gamle, og fortovsrestauranten »Dimitris-Adam«, der ligger på markedspladsen i
Rhodos.
Det bør i øvrigt nævnes, at den 5. dag var til fri disposition, og her benyttede en
del af klassen sig af lejligheden til at gentage tredje-dagens succes. Man lejede
nogle tandemer og begav sig i adstadigt tempo ned ad øens vestkyst, badede,
kørte væk f.ra kysten ind mod nogle fredfyldte bjerglandskaber og passerede her
øens afsidesliggende flyveplads. Et enkelt medlem af klassen glemte i sin cykel2 X på Rhodos.
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glæde, hvad der var landevej og hvad der var landingsbane, og først da en be
væbnet græsk lufthavnsbetjent kom styrtende, blev han klar over, at der »vist var
noget galt«!
Den sidste dag brugte vi til de sidste (mere eller mindre nødvendige) indkøb på
Sokrates-gaden i den gamle bydel, og ved 14-tiden afgik årets sidste Spies-fly fra
Rhodos. Alle nåede det og kom godt hjem, og mens tolderne i Kastrup gik glip af
»årets fangst«, takkede vi Ivan og hans kone for en vidunderlig uge.
Jesper W. og Vibeke, 2 x.

2 mz’s tur til Athen 3.-10. april 1975

Vores ledere på turen var Anna-Lise Malmros og hendes gemal, Jesper Hoffmeier.
Hjemmefra havde vi i samarbejde med Ivan lagt et detaljeret program for turen.
Torsdag den 3. Vi lettede fra Kastrup ved 11-tiden og landede kl. 15.30 lokal tid i
Athen. Fra lufthavnen kørte vi til Hotel Epidauros nær Omonia-pladsen. Vi fik til
delt vores værelser, som alle var rene og sobre, hvilket desværre ikke helt var til
fældet for alle klassens medlemmer efter den muntre flyvetur.
Kl. 19 gik vi til Hotel Nestor, hvor vi hver dag spiste aftensmad. Om aftenen gik
vi en hyggelig tur rundt i byen sammen med Anna-Lise og Jesper. Vi fandt en
lille fortovscafé, hvor vi fik smagt på den specielle græske retsinerede hvidvin.
Fredag den 4. Vi stod tidligt op og fik for første gang den afskyelige morgenmad,
som vi skulle trækkes med samfulde 7 dage.
Derefter begav vi os i den tidlige morgenstund på vandring gennem Athen mod
Akropolis' højder. Hjemmefra havde Ivan forberedt os på den store oplevelse, og
forventningerne blev indfriet til fulde. Det var virkelig et fantastisk og imponeren
de syn. Vi tilbragte hele formiddagen med at studere de forskellige templer. Om
eftermiddagen gik vi på en orienterende byvandring i Athen, hvor vi bl. a. så
det gamle slot, nationalbiblioteket, stadion og gik gennem Nationalparken.
Om aftenen gik vi i smågrupper rundt i byen, hvor nogle af drengene med stor
fornøjelse forsøgte at sælge pigerne til grækerne.
Lørdag den 5. Turen den dag gik om formiddagen til Kerameikos, hvor der ikke
var så forfærdelig meget at se. Derfra gik vi videre til den græske agora, som
ligger lige neden for Akropolis. Her tilbragte vi et par timer med at se museet og
gå rundt i selve agoraen. Vi sluttede med at se det meget velbevarede Theseiontempel. Om eftermiddagen havde vi fri, og vi benyttede alle chancen til at gå
rundt i tyrkerkvarteret, hvor der var fantastisk mange spændende forretninger. Alt
kunne købes fra nazihjelme til hunde og kaniner.
Søndag den 6. Om formiddagen var vi på Nationalmuseet, hvor vi så en del af de
ting, vi kendte fra bøgerne; det mest fascinerende syn var nok Poseidon i bronze.
Efter museumsbesøget havde vi fri til kl. 15, hvorefter vi fra Sintagma-pladsen tog
rutebussen til Kap Sounion. Størstedelen af klassen gik direkte op til Poseidontemplet, mens en lille flok vikinger tog en dukkert fra klipperne. Alle nåede dog
tidsnok frem til at se den betagende solnedgang, som vi havde hørt så.meget om.
Kl. 19 tog vi bussen tilbage, og vi var ikke de eneste, der havde fået det indfald.
Vi fik et kursus i ægte græsk buskultur. Bussen var stoppet med mennesker, og til
græske toner fra radioen hang nogle i en strop, mens andre sad mast op ad fårehyrder med en mindre behagelig odeur.
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Mandag den 7. Om formiddagen var vi på Akropolismuseet, hvor vi bl. a. så »den
glade Emma«, Kritiosdrenge og flere af metoperne fra Parthenon. Om eftermid
dagen havde vi fri til kl. 17, hvorefter vi besteg højene Pnyx, Areopagos og Philopappos, hvorfra vi så den fantastiske solnedgang over Athen.
Tirsdag den 8. Til denne dag havde vi lejet en græsk bus, som skulle føre os til
Delfi. Da bussen omsider ankom en halv time forsinket, begyndte vores 3 timers
lange bustur. Landskabet, som vi kørte igennem, var meget malerisk og bleve mere
og mere bjergrigt, jo nærmere vi kom Delfi. Først så vi Marmaria, hvorefter vi
kørte til byen for at spise frokost. Da vi var færdige med maden, tog vi tilbage til
det hellige område, hvor vi gik ad den hellige vej forbi alle skatkamrene op til
Apollontemplet. Vi fortsatte op til teatret, hvor vi fik afprøvet den gode akustik til
tonerne af »Skorstensfejeren gik en tur«. Derpå gik vi til museet, hvor vi så De
delfiske Tvillinger, Naxiernes sfinx og Vognstyreren. Inden vi vendte hjemad igen,
besøgte vi den hellige kilde, Kastalia, som viste sig udmærket til både fodvask,
drikkevand og afkøling af den græske vin.
Onsdag den 9. Denne dag tog vi på heldagstur til øen Aigina, der ligger et par
timers sejlads fra havnebyen Piræus. Straks efter ankomsten til byen Aigina tog vi
en bus til den anden ende af øen, hvor vi til en forandring så et af de utallige
templer, der findes i Grækenland. De fleste tog derefter ned til byen Marinos,
hvor folk gik i vandet, og alle blev mere eller mindre solskoldede. Den tilbage
blevne flok tog taxa tilbage til Aigina, hvor de nød et måltid mad.
Torsdag den 10. Det var sidste dag i byen og alle stod tidligt op for at købe de
sidste gaver til familie og venner, og kl. 14 blev vi hentet af bussen og kørt til
lufthavnen. Bortset fra at flyveren var en time forsinket, forløb alt planmæssigt, og
vi ankom til Kastrup kl. 20. Gensynsglæden var stor, selv om omvæltningen fra
25° til 6° var lidt voldsom. For første gang i en uge så vi regnvejr efter 7 dage
med klart solskin.
Alle sagde farvel til Anna-Lise og Jesper og takkede for den dejlige tur.
Lone N, Finn og Karen, 2 mz.

Prisopgaver
Jan Valeur, 3 z, har indleveret en opgave om »DSB’s Designprogram«. Da ingen

på stedet mente sig kompetent til at bedømme opgaven, henvendte skolen sig til
DSB’s salgs- og reklamesektion, hvor man erklærede sig villig til at gennemlæse og
kommentere opgaven.
DSB’s chefdesigner Jens Nielsen udtalte sig bl. a. sådan: »Jeg har gennemlæst
prisopgaven, som jeg finder ganske overordentlig godt gennemarbejdet og vel
dokumenteret. Faktisk er det den første samlede fremstilling af designprogrammet,
jeg endnu har set, i hvert fald den første, som er så dækkende som Jan Valerus
arbejde«.
Herefter var det klart, at skolen ville belønne Jan Valeur for hans fine arbejde.
DSB har ladet os forstå, at man også fra deres side gerne vil vise Jan en erkendt
lighed.
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Elevrådet 1974 - 75
Elevrådet startede i fin stil med at løse en del praktiske opgaver. F. eks. fik vi
oprettet et festudvalg under elevrådet. For også at få 1 g’ere til at deltage i dette
arbejde, blev der valgt en repræsentant fra hver klasse. Denne sammensætning
har dog ikke holdt hele året, idet der er kommet nye kræfter til.
Det var meningen, at elevrådet skulle give festudvalget besked på, hvad de skulle
lave, men det har fungeret af sig selv, så det ikke har været nødvendigt. Endvidere
blev slikboden og sodavandssalget fortsat fra sidste skoleår, da det var en vældig
succes. På grundlag af disse to forretninger har det været muligt for elevrådet at
skrabe mere end 1.000 kr. sammen, som kan bruges til næste år, til arrangementer,
som elevrådet finder passende. Udover de penge, vi selv har tjent, har vi fået
1200 kr. af staten til elevarbejdet. Disse penge er brugt til gave til hr. Iversen,
støtte til juleafslutningen, forsyninger til slikboden, Lyngby Statsskoles Venner og
til materialer til elevrådslokalet.
Vi har også været med til at finde emner til studiekredse og fællesarrangementer,
og vi har prøvet på at få skolebladet fra i fjor udgivet på ny, hvilket har været
umuligt, da der overhovedet ikke indkom nogen indlæg, selv om jeg nok så mange
gange har spurgt efter dem. Det er meget kedeligt, især da vi sidste år fik stablet
nogle fine blade på benene.
DSG har vi også ha'ft på programmet, idet vi fik arrangeret en afstemning, efter
at vi havde givet en behørig oplysning, specielt til 1 g’erne. Men traditionen tro
var der et overvældende flertal imod medlemsskab af denne organisation.
Hvordan har elevrådet så arbejdet?
I det daglige, synes jeg, at elevrådet startede godt med en forholdvis fin møde
deltagelse, hvor vi fik behandlet de små problemer og forslag, der nu var. Vi blev
enige om at holde et møde hver uge, så vi hele tiden kunne holde os orienterede
og følge med i, hvad der skete. Forudsætningerne var altså gode nok.
Men det kan vel ikke være nogen hemmelighed, at elevrådet på det sidste har
fungeret særdeles utilfredsstillende. Jeg har måske selv haft en del af skylden, idet
jeg sikkert ikke har formået at holde sammen på diet hele, så det til sidst løb ud i
sandet. Men det er også utilfredsstillende at indkalde til et møde, hvor der kun
kommer fem mennesker, og det er de samme, der kommer hver gang. En del
initiativer udgået fra elevrådet er også flydt ud af mangel på interesse. F. eks.
skolebladet, hvor der ikke er kommet et eneste indlæg, trods gentagne opfordrin
ger. Nogle gange har det været sådan, at jeg ikke har følt at elevrådet var be
slutningsdygtigt, fordi der var så få, at de ikke repræsenterede skolen. Det er endt
med, at jeg til tider har kørt det som et one-man-show, bare for at der skulle ske
noget. Hvis folk er sure over, at elevrådet ikke har fungeret, så mener jeg, at det
er deres egen fejl, da de ikke selv har engageret sig nok i elevarbejdet.
Søren Tversted, formand.
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Festudvalget
Festudvalgets aktiviteter påbegyndtes i år af de tilbageblivende medlemmer plus
frivillige fra de øvrige klasser, således at der stort set var en repræsentant fra
hver klasse. Festudvalget bestod således af: Thomas Kaiser, 3 bN, Finn Salomonsen, 3 y, Inge Dyhr, 3 x, Michael Soiling, 3 z, Bodil Andersen, 3 cN, Casper Gyrsting,
2 X, Lene Floris, 2aN, Finn Møller Pedersen, 2 z, Anne Mette Dahl, 2y, Stig Gre
gersen, 2 x, Hannah Berthielsen, 1 a, Gitte Knudsen, 1 x, Lise Vinter, 1 b, og Jesper
Schmidt, 1 y.
Der blev i årets løb afholdt 4 fester, der forløb uden problemer. Første fest forløb
tilfredsstillende med akkompagnement af beat-rockorkestret »Kapellet«. Til anden
fest spillede P. Nissens Pick up Band, et muntert jazzorkester, og her var stemnin
gen virkelig fin. Næste fest var en »økonomistabiliserende« discoteque-fest med
mange dansende. Efter denne fest var overskuddet i kassen stort nok til at vi
kunne engagere det kendte o.rkester »Culpepers Orchard« til sidste fest. Dette
orkesters humørfyldte og gode musik gjorde festen til en virkelig succes, og be
viste samtidig at budgettet kan bære mere kvalitetsbetanede, men samtidig også
dyrere orkestre
Thomas Kaiser, 3bN.

Sporten
Antallet af sportsaktiviteter øges fra år til år. I år har skolen kunnet tilbyde
eleverne et varieret udvalg bestående af bl. a. diverse fodboldturneringer, volley
ball, basket-ball, svømning, bordtennis og trampolinspring.
Året 1974’ var et begivenhedsrigt år på flere områder. Det var f. eks. året, hvor de
»gamle« elever chokerede ved at vinde den årlige dyst mod skoleholdet med 6-4.
Det var året, hvor den interne klasseturnering endelig vandtes af 3 cz, og endelig
var det året, hvor jule five-a-siden vandtes af et hold, der kunne bære både rektor
og Klaus Berggreen. De øvrige vindere var Helen Astrup, Søren Milner og Martin
Djurhuus.
Den nordsjællandske gymnasieturnering er endnu ikke helt færdigspillet, men med
en kamp tilbage mod Rungsted Statsskole ligger det til en endelig sejr for Lyngby.
Også det er noget helt nyt.
Interne klasseturneringer i henholdsvis basket-ball og volley-ball viste sig at være
populære indslag i skolens dagligliv. Volley-ball turneringen vandtes af 1 ax og i
basket mangler endnu finalerunden.
Der er grøde i sporten på Lyngby Statsskole.
O. A. M.

Fritidsaktiviteter
Efter skoletid er der mulighed for forskellige aktiviteter. Man kan dyrke skak, hvis
der er interesse for det, og låne remedierne på skolen.
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Fritidssporten omfatter:
redskabsgymnastik, fodbold, basketball, volleyball, langbold og trampolinspring.
Skolen råder over to bordtennisborde med tilbehør, som kan stilles til disposition.
Aftaler om deltagelse i fritidssport træffes med gymnastiklærerne, og eleverne må
naturligvis rette sig efter de regler, som gælder for deltagelse i de nævnte fritids
aktiviteter.

Fællesarrangementer

og studiekredse
»Balladen om Carl Henning« vistes i Lyngby Bio for hele skolen.
Pianisten Mogens Dalsgaard spillede klassisk og moderne musik.
Hele skolen var inviteret i Det kgl. Teater, hvor vi på ny scene overvæ
rede en åben prøve på Peter Shaffers »Hesteguden«.
20.-2.
Forfatteren Jens Bjerre viste sin Indien film »The Soul of India«.
12.-3.
Benny Andersen og Poul Dissing underholdt med »Svantes Viser«.
Birgit Juul Nielsen har haft en studiekreds i filmorientering og Mogens Tønsberg
en i programmering.

4.-10.
3.-11.
29.-11.

Ekskursioner og lejrskoler
1974

Adj. Halaburt med 2 xyF til Hillerød. Rundvisning på Nordsten (større
industrivirksomhed, specialiseret i fremstilling af såmaskiner). Kortlæg
ning af den centrale dele af Hillerød.
19.-21 .-4. Adj. Halaburt med 1 b til Frederiksværk. Hovedvægt på bygeografi. Felt
arbejde bestående af kortlægning efterfulgt af diskussion. Udflugt til
Melby, hvorunder terræn, jordbund og udnyttelse blev iagttaget.
26.-4.
Adj. Halaburt med 1 a på Toms chokoladefabrikker. Rundvisning, smags
prøver, filmforevisning.
29.-4.-4.-5. Adj. Halaburt på lejrskole med 2 xyN til Vester Anflod. Opdelt i småhold arbejdede man en halv dag med hvert af følgende emner: 1) Mikro
klima belyst ved måling af temperatur- og vindvariationer fra jordover
fladen til et par meters højde. Målingerne foretaget mange gange i løbe*
af dagen på steder med forskellig vegetation. 2) Forsøg på ved primitive
hjælpemidler (håndniveau, tommestok) at lave en opmåling med efter
følgende kortudtegning. 3) Jordbundsundersøgelse med det formål at få
demonstreret nogle forskellige materialer og få en forståelse af marsk
dannelsen. 4) En kortlægning af arealanvendelsen. Ved sammenstykning
af de fire holds optegnelser ses forskellig udnyttelse af arealer med

17.-4.
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forskellig oprindelse. De øvrige dage blev anvendt til en Vadehavstur,
besøg på Nolde museet og en bustur til Rømø og Ribe.
19.-24.—8. Adj. Halaburt på lejrskole med 3 yzN til Vester Anflod. Program som
ovenfor med 2 xyN.
27.-8.
Adj. Houmark til Nordsjælland med 3xyN. Undersøgelse af faunaen ved
kysten.
3.-9.
Adj. Houmark som ovenfor med 3yzN.
19.-9.
Lektor Mølbjerg med 2 UN til Nationalmuseet.
10.—10. Lektor Mølbjerg med 2 bN til Ordrupgårdsamlingen.
16.-18.-10. Adj. Halaburt med 2 xyN til Gilleleje. Emner: landskab, jordbund, ud
nyttelse. Besøg på et mindre landbrug. Sammenligning mellem byerne
Græsted og Gilleleje med hensyn til serviceudbud og bystruktur.
31.-10.
Lektor Mølbjerg med 2 bN til Glyptoteket.
30.-11.
Adj. Halaburt med 2 zN til Møens Klint og Fakse Kalkbrud. Emne: geologi.

1975

23.-1.
28.-1.
5.-2.
13.-3.

20.-3.
5.-4.

Lektor Mølbjerg med 2 bN til Kunstindustrimuseet.
Lektor Barfod med 3 cN til Frihedsmuseet.
Lektor Barfod med 3x til Frihedsmuseet.
Adj. Halaburt med 2 yzF til Frederiksværk. Besøg på Stålvalseværket og
kortlægning af Frederiksværk.
Lektor Brun Hansen med 2zN til Mølleå Kloakværkets Renseanlæg.
Adj. Tønsberg til RISØ med 3 xyF.
Desuden har adj. Anna-Lise Malmros været med 1 y og z til Mekanisk
Musik Museum og med 1 b på Musikhistorisk Museum.

Studieteknik, studie- og erhvervsorientering
Studieteknik i 1 g’erne i september måned.
Vi belyste nogle af indlæringsprocessens mange aspekter, så som koncentration,
forståelse og systematisering af det læste stof ved praktiske eksempler. Under
hele arbejdet indøvede vi notatteknik i praksis.
1 g’erne fik udleveret »Grenvalget« i februar-marts måned.
I denne forbindelse blev Arbejdsdirektoratets »Studie- og Ehvervsvalget« del 1 ud
leveret på skift (efter de nye spareplaner) og gennemgået i disse klasser.
I april måned bliver det 2 g’ernes tur til at låne del 1 og få udleveret som person
lig ejendom del 2. I gennemgang og diskussion vil vi tage problemstillingen »Ud
dannelse og samfund« som det helt centrale, da den aktuelle situation kræver en
indsigt i disse mekanismer.
Det har været den samme opfattelse, der har været ledende i 3 g’ernes timer i
februar.
Ved siden af uddannelsespolitiske diskussioner og oplæg, har eleverne fået og
fremskaffet alt tilgængeligt materiale om deres studieudvalg. I flere klasser har
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vi med held afsluttet timerækkerne med at eleverne har informeret hinanden om
deres ønsker og studieforløb.
Arbejdsdirektoratets mange studieorienterende møder har, trods oplysning og op
fordring, ikke fået den fortjente opmærksomhed fra elevernes side - beklageligvis.
Lise Bjørset.

Formning og kunstforståelse
Elevens interesse og modenhed har for alle klassetrin været afgørende ved valg
af discipliner for den enkelte elev.
Grundlæggende discipliner har været tegning, maling, collage og diverse andet
materiale, som har givet gode muligheder for at beskæftige sig med kunstens
elementære principper og problemer, som så har givet forståelse for nutidigt
billedsprog.
Keramiken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har været gavnlige
for den enkelte elevs initiativ og kreativitet, og har skabt interesse for også at
arbejde med emaille og porcelænsmaling.
Foto har været en søgt disciplin, hvor hele processen fra optagelse til det fær
dige resultat er praktiseret. Nogle elever, der inden for denne disciplin har vist
stor dygtighed eller har haft tidligere fotoerfaring, har arbejdet med fotografik
og anden mere avanceret fototeknik.
Enkelte elever har arbejdet med 8 mm smalfilm.
Forelæsning støttet af lysbilleder og besøg på kunstudstillinger har bidraget til
kendskab til1 og forståelse af kunst og dens ismer helt frem til i dag.
Bertil Widerberg.

Re-eksamination
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 g eller 2 g har opnået årskarak
teren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen i
faget ved udgangen af 1 g eller 2 g har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange
ab blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1 g eller 2 g, hvor undervisningen
i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget
til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august/
september.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er det den ved re-eksaminationen
opnåede karakter, der gælder.

Transportgodtgørelse
Elever, der har en samlet skolevej på over 14 km, kan få deres transportudgifter
godtgjort. Oplysning herom bliver givet ved skoleårets begyndelse.
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IV • Lærerkollegiet

Ved skrivelse af 25. april 1974 ansattes cand. mag. Eva Steinø (fransk og legems
øvelser) fra 1. august.
Adjunkt Anita Garde har haft orlov i indeværende skoleår.
Fra skoleårets begyndelse overtog musikstuderende Jørgen Nielsen sangtimerne
for Anna Lise Malmros under hendes barselsorlov. Hendes dansktimer blev læst af
stud. mag. Birgit Juul Nielsen. Jørgen Nielsen har desuden forestået undervisnin
gen i frivillig sang og musik.
Ved skrivelse af 17. maj 1974 meddeltes der lektor F. Hunosøe afsked pr. 31. juli
1974. Lektor Hunosøe underviser dog vedblivende ved skolen.

Lektor J. Barfod:
Oldtidskundskab: 2 y, 1 y
Historie: 3 cN, 3 x, 2 y, 1 y ........................................................................

16 timer

Pastor K. Berg:
Religion : 3 y, 3 z ........................................................................................

4

Adjunkt Lise Bjørset:
Religion : 3 bN, 3 cN, 3 x, 2 aN, 2 x, 2 y, 2 z
Russisk: 2 az
Erhvervsorientering ...................................................................................

13

Rektor T. C. Dalsgaard:
Engelsk: 3 dN ............................................................................................

6

Lektor Anne-Lise Dam:
Engelsk: 1 z
Legemsøvelser: 2 ax, 2 by ........................................................................

9

Adjunkt J. Halaburt:
Geografi: 3 xyN, 3yzN, 2xyF, 2 yzF, 2xyN, 2yzN, 1 a, 1 b ................

20

Lektor H. Brun Hansen:
Kemi : 2 yzN,1z
Matematik: 3yzF, 2 yzF, 2yzN, 1 a, 1 z ...................................................
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Adjunkt B. Houmark:
Biologi: 3 xyN, 3 yzN, 3 cN
Legemsøvelser: 3 cz, 2 by, 2 ax ...............................................................

23

Lektor F. Hunosøe:
Engelsk : 2 aN ............................................................................................

4

Lektor J. lørgensen :
Dansk: 3 y, 2 x, 1 b
Oldtidskundskab: 1 b, 1 z
Historie: 3 bN, 1 z .....................................................................................

18

Lektor E. Reinholdt Jensen:
Dan.sk: 3 bN, 3 cN, la, 1 x, 1 z ...............................................................

17

Lektor Ivan Jensen:
Oldtidskundskab: 2aN, 2 x, 2 z
Historie: 3 a'N, 2aN, 2 x, 1 b
Legemsøvelser: 3 ax, 2z, 1 by .................................................................

24

Lektor Johan Jensen:
Oldtidskundskab: 1 a, 1 x
Historie: 3 y, 3 z, 2 bN, 2 z, 1 a, 1 x ..........................................................

20

Lektor Aa. Dannemand Jensen:
Tysk: 3 cN, 2 aN, Ib .................................................................................

11

Lektor Eva Kraiberg:
Tysk : 3 aN, 3 bN, 2 bN, 1 a ......................................................................

16

Adjunkt Vibeke Kristensen:
Matematik: 3 xyF, 3 xyN, 2 aN, 2 bN, 1 b, 1 y .........................................
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Gymnastiklærerinde Helen Astrup Madsen:
Legemsøvelser: 3 ax, 3 by, 3 cz, 2 z, 1 ax, 1 by, 1 z..................................

14

Adjunkt Orla Astrup Madsen:
Engelsk: 2 bN, 1 a, 1 y
Legemsøvelser: 3by, 1 ax, 1 z
Fritidssport .................................................................................................

19

Adjunkt Anna Lise Malmros:
Dansk: 2 z
Sang: 3 cxyz, 2byz, 1 a, 1 b, 1 x, 1 y, 1 z .................................................

16

Adjunkt Lone Minzly:
Engelsk: 3 bN, 3 cN
Latin : 2 aN, la ........................................................................................

20
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Studielektor, dr. phil. H. Mølbjerg:
Religion: 3 oN, 2 bN
Dansk: 3 aN, 2 bN, 1 y
Fransk: 3 cN
Oldtidskundskab: 2 bN .............................................................................

18

Adjunkt Annemarie Vesterdal Nielsen:
Dansk: 3 x, 2 aN, 2 y
Tysk: 1 z .....................................................................................................

15

Stud. mag. Birgit Juul Nielsen:
Dansk: 3z .................................................................................................

4

-

Studielektor Flemming Olesen:
Fransk: 3aN, 2 a'N, 2 y, 1 x
Latin : 2 bN, Ib ........................................................................................

22

-

Lektor H. P. Pedersen:
Kemi : 2 yzF
Fysik: 3 yzF, 3 xyN, 3 yzN, 2 yzF, ly ........................................................

18

Studielektor Ib Clemens Petersen:
Biologi: 3 aN, 3 bN, 3 xyF, 3 yzF, 2xyN, 2zN .......................................

18

Lektor A. Prior:
Matematik: Ix ..........................................................................................

5

Adjunkt Eva Steinø:
Fransk: 3 x, 3 y, 2 bN, 2 x, 1 a, 1 y, 1 z ....................................................

TI

-

Adjunkt Mogens Tønsberg:
Fysik: 3 xyF, 1 z
Matematik: 3 yzN, 2 xyF, 2 xyN ...............................................................

19

-

Adjunkt Hanna Wenzel:
Engelsk: 1 b, 1 x ........................................................................................

9

-

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

16

-

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

14

-

Lektor G. Østrup:
Kemi: 2 xyF, 2 xyN, 1 x, 1 y
Fysik: 2 xyF, 2yzN, 2 xyN, 1 x .................................................................

20

-

-

-
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Lærerkandidater

Følgende kandidater har gennemgået praktisk/pædagogisk kursus her ved skolen i
dette skoleår:
Efterårshalvåret:
Mag. art. Jørgen Spodsberg i dansk (Mølbjerg, lørgensen, Annemarie Vesterdal,
Reinholdt Jensen).
Cand. scient. Sv. Erik Svenningsen i kemi og fysik (Østrup, Brun Hansen, Tønsberg).

Forårshalvåret:
Cand. scient. Ebbe Asmussen i kemi og fysik (Østrup, Brun Hansen, Tønsberg).
Cand. fheol. & mag. Tyge Woetmann Nielsen i historie (lørgensen og Barfod).
Cand. mag. Erik Rønnow i dansk og legemsøvelser (Annemarie Vesterdal, Reinholdt
Jensen, Ivan Jensen, Astrup Madsen, Benny Houmark).
Cand. scient. Kirsten Schrøder i biologi (Clemens Petersen og Benny Houmark).
Inspektion m. m.

Skriftlig inspektion: Brun Hansen - for lønningernes vedkommende Østrup.
Ydre inspektion: Ivan Jensen.
indre inspektion: Olesen og Reinholdt Jensen.
Bibliotekar: Dannemand Jensen. Assistent: Gitte Eller, 2 bN.
Bogudlån: Matzen.
Sekretærer: Inge-Merete Møller og Anni Tversted. Fru Møller fejrede 10-års jubi
læum som sekretær den 1. april i år og får en hjertelig tak for de 10 års gode
hjælp, humør og hjælpsomhed.

Lærerrådets virke 1974-75
Ved skoleårets begyndelse genvalgtes formand (Østrup) og næstformand (Eva Kraiberg). Som sekretær valgtes Eva Steinø. I løbet af skoleåret afholdtes (indtil 23.
april) syv møder. Til nogle af disse var indbudt elevrepræsentanter. Bl. a. er føi
gende emner blevet behandlet:
Fastsættelse af nye ringetider pr. 1. december 1974 som følge af den forkortede
skoletid. Under hensyn til elevønsker begynder skolen fortsat kl. 8.00.
Skolerejser har som sædvanlig været diskuteret flere gange bl. a. med henblik på
tilslutning og elevers (forældres) økonomi. Under hensyn til cirkulærebrev fra
direktoratet må disse rejsers antal og omfang være stærkt begrænset.
Studiekalenderen fortsætter og er udflyttet til de enkelte klasser.
Grendeling. Det vedtoges at tilbyde 2 gm tre grene i 1975-7'6: matematisk-fysisk,
matematisk-kemisk og matematisk-naturfaglig gren.
Studiekredse har været tilbudt i maskinregning og programmering (Tønsberg),
filmkundskab (B. Juul Nielsen), dramatik (Erling Larsen), ¡drætshygiejne (Houmark)
og italiensk (Olesen). De tre førstnævnte studiekredse blev gennemført.
Gymnasiale suppleringskursus. Efter forespørgsel fra undervisningsministeriet har
skolen tilbudt at afholde et halvårskursus i fysik og kemi.
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Budget. De bevilgede beløb er som sædvanlig blevet fordelt og ansøgninger om
ekstrabevillinger formuleret. Ansøgningerne blev i år stort set imødekommet af
direktoratet.
Endvidere har man diskuteret antallet af nye klasser, som 'kan modtages i det
kommende skoleår, introduktionsdag for de nye 1 g'ere, årsprøvernes omfang,
juleafslutning, prisopgaver, sidste skoledag m. m.
Gregers Østrup.

Samarbejdsudvalget
Lærernes repræsentanter i samarbejdsudvalget er lektor Østrup, som er lærerråds
formand, lektor Reinholdt Jensen, adjunkt Tønsberg og rektor Dalsgaard, som er
formand for udvalget.
Fra elevside er repræsentanterne Søren Tversted, 2 x, som er elevrådsformand,
Thomas Kaiser, 3 b, og Carsten Clausen, 3x.
Udvalget har afholdt en del møder i årets løb og drøftet mange forskellige ting,
fortrinsvis angående elevernes forhold. Desuden har man drøftet og planlagt de
største aktiviteter på skolen, som skolefest, juleafslutning, introduktionsdag, fælles
arrangementer, 3 g’s sidste skoledag og translokationen.
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V • Diverse

Dagbogen
7. maj 1974:
8. maj:

22. juni :
13. august:

23. august:
1. oktober:

4. oktober:

9. oktober:
23. oktober:
5. .november:
6. november:
8. november:
11. november:

13. november:
29. november:
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En fodboldkamp mellem et lærerhold og et udvalgt 3 g-hold
endte uafgjort 2-2.
3 g havde sidste skoledag. Om morgenen blev dimittenderne
modtaget på rådhuset af borgmester Harkjær. Derefter mar
cherede de i et festligt optog til skolen. Efter forskellige virke
lig morsomme optrin fulgte oplæsningen af eksamensskemaet.
Sidste punkt på dagens program var en særdeles hyggelig fro
kost for lærere og elever.
Translokation i tennishallen.
Introduktionsdag for de nye 1 g’er. Dagen begyndte med fælles
morgenkaffe for hele skolen. Derefter var der orientering og
rundvisning.
Fest for de nye 1 g’er.
Skolens pedelpar, hr. og fru Iversen, fejrede 25-års jubilæum
ved skolen. Flaget blev hejst om morgenen og en gave fra ele
verne blev overrakt af elevrådets formand, Søren Tversted. Kl.
11 var der reception på lærerværelset, hvor hr. og fru Iversen
blev hyldet og takket for deres enestående gode arbejde gen
nem de 25 år. Rektor Dalsgaard overrakte ministeriets diplom
og gratiale, og lærerrådsformanden, lektor Østrup, talte også
og overrakte lærerkollegiets gave.
Fællesarrangement i Lyngby Bio, hvor »Balladen om Carl Hen
ning« blev vist.
Forældremøde for 2 gs.
Forældremøde for 2 gm.
Fællesarrangement. Pianisten Mogens Dalsgaard spillede.
Forældremøde for 1 gs.
Lærernes fodboldhold slog de gamle elevers hold med 4-1.
Vinderne af den interne fodboldturnering, 3 cz, udfordrede læ
rerholdet til en kamp om skolemesterskabet. Lærerne vandt 4-1
og er stadig ubesejrede.
Forældremøde for 1 gm.
Fællesarrangement. Hele skolen var til åben prøve på Peter

12. december:
21. december:

15. januar 1975:

22. januar:
29. januar:
30. januar:
4. februar:
5. februar:
6. februar:
7. februar:

Shaffers skuespil »Hesteguden« på Det kgl. Teaters ny scene.
Halv fridag til juleindkøb.
Juleafslutning. Dagen begyndte kl. 9 med fælles morgenbord.
Her blev der sunget julesange, læst op og uddelt præmier til
det hold, der havde vundet den store jule five-a-side. Efter en
pause sang et kor under ledelse af Jørgen Nielsen. Elever fra
2 g opførte en sketch af Soya »En skefuld katharsis«, og det
festlige disharmoniorkester sluttede af.
Orienterende møde for kommende kandidater til 1 g og deres
forældre.
Forældremøde for 3 g.
Lynkursus i Lanciers for forældrene.
Lynkursus i Lanciers for forældrene.
Lynkursus i Lanciers for forældrene.
Lynkursus i Lanciers for forældrene.
Generalprøve på årets skolekomedie »En forstyrret bryllupsnat«.
Skolefest, afholdt på Virum Statsskole. Rektor Roikjer og pedel
Willy Petersen får en hjertelig tak for al imødekommenhed og
hjælp før og under festen. Elever fra 2 g opførte »En forstyrret
bryllupsnat« iscenesat af Erling Larsen. Adjunkt Vibeke Kristen
sen og lektor Ivan Jensen havde deres store andel i aftenens
succesrige afvikling, og de får en stor tak for deres værdifulde
hjælp. Forældre, lærere, elever og gamle elever deltog med liv

Fra skolekomedien, februar 1975.
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20. februar:
27. februar:
6. marts:
12. marts:

og lyst i lanciers, spisning og dans og var alle med til at gøre
aftenen virkelig vellykket. Til dansen spillede »Kansas City
Stompers«.
Fællesarrangement. Jens Bjerre viste sin film »The Soul of
India«.
Lærkefri den halve dag.
25 elever og fire lærere aflagde besøg på Roskilde Universitets
Center.
Fællesarrangement. Benny Andersen og Poul Dissing underholdt
med »Svantes Viser«.

Skolenævn og forældremøder
Forældrerepræsentanterne i skolenævnet er apoteker K. Dyhr, overlæge E. Gre
gersen, boghandler H. Hertz og fru Helle Nielsen. Skolens repræsentanter er lektor
Johan Jensen, lektor Clemens Petersen og rektor Dalsgaard.
Der har været afholdt 7 forældremøder i årets løb. Datoerne for disse er opført i
»Dagbogen.«.

Lyngby Statsskoles gamle elever
Mange vil - efter endt skolegang - gerne holde forbindelse med »den gamle
skole« hvilket kan ske gennem vor forening Lyngby Statsskoles Gamle Elever. For
eningen blev stiftet i 1967 som et resultat af en succesfuld sammenkomst i 1966
arrangeret af rektor Dalsgaard. En komité, der dengang blev nedsat, fandt det
mest praktisk, at der blev dannet en forening med en bestyrelse til at varetage det
praktiske arbejde med at holde kontakten til medlemmerne og arrangere den år
lige sammenkomst. Denne finder sted hvert år i november måned og arrangeres i
samarbejde med skolen. Vi plejer at mødes over en lille anretning, lidt god under
holdning, megen snak og lidt motion for de danselystne.
Forbindelsen til medlemmerne holdes gennem 3-4 udsendelser med invitation til
deltagelse i vor egen sammenkomst, sportsarrangementet mellem skole og gamle
elever, skolefesten og translokationen. Endvidere udsendes skolens årsberetning til
medlemmerne, så de også på denne måde kan følge med i skolens liv.
I år fandt vor sammenkomst sted fredag den 1. november 1974, med bl. a. under
holdning af visesangeren John Fjeldstad. Ved generalforsamlingen samme dag
blev Leif Modeweg-Hansen (dimm. ’56) indvalgt i bestyrelsen i stedet for Anders
Guldhammer (’69), der på grund af flytning ønskede at trække sig tilbage. I øvrigt
genvalgtes Karen M. Nielsen »Gæthe« (’55) og Jørn Knudsen (’61), sidstnævnte som
formand. Tre medlemmer var ikke på valg, det var kassereren Meiland Gunnergaa.rd (’67), Richard Jensen (’73) og Erik Frobenius (’44).
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Oplysninger om og indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse eller indbeta
ling af kr. 15,00 til: giro 812 28 30

Lyngby Statsskoles Gamle Elever
Erantisvej 23 . 2970 Hørsholm.
Ved translokationen bidrager foreningen med et lille boglegat til: »en elev, der
har vist positive menneskelige egenskaber og særligt initiativ uden for rammerne
af det egentlige skolearbejde«. Eleven udvælges af skolen. Om tildeling af dette
henvises til oversigten andetsteds.
Til slut vil jeg gerne takke skolen for husly ved enkelte bestyrelsesmøder og ved
festen, og især tak til rektor Dalsgaard og pedel Iversen for deres uundværlige
indsats for foreningen.
Jørn Knudsen.

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

Biblioteket
Biblioteket er i årets løb forøget m,ed 163 bind, hvoriblandt følgende gaver;
Fra Folketinget: Nordisk Kontakt 1974.
Undervisningsministeriet: Beretning om atomenergikommissionens virksomhed 1973-

1974.-Aarhus Universitets årsberetning 1973-1974.
Udenrigsministeriet (Danida): U-klip.
Ministerret for Grønland: Meddelelser om Grønland bd. 202,1.
Det grønlandske Selskab: Grønland (tidsskrift), 1974.

Imperial Chemical Industries: Endeavour hæfte 119-121.
Gyldendal: Selvsyn, 1974.
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EF presse- og informationscenter: ef information - ef dokumentation.
EF kommissionen: Europa (tidsskrift), 1974.

Foreningen til Søfartens Fremme: Søfart, 1974.
Rederiet Lauritzen: Frivagten, 1974.

Ud over de nævnte bøger har skolen fra forlagene modtaget en række lærebøger
og andre bøger ti! 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.
2. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspektors til
ladelse.
3. Tobaksrygning er tilladt, men ikke i nogen af skolens bygninger eller på
hovedtrappen. Dette gælder også under eksamen og terminsprøver.
4. Under forudsætning af at ro og orden opretholdes i klasseværelserne, er det
tilladt eleverne at blive inde i frikvartererne. Tavle og kateder skal lades i
fred.
5. Skolens have er forbeholdt 3 g.
6. Handel på skolen og indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse.
7. Bortset fra sygdomstilfælde kan forsømmelser i reglen kun tillades i ganske
specielle tilfælde. Anmodning om sådan fritagelse tilstilles rektor skriftligt i
god tid. Når en elev har været fraværende på grund af sygdom, skal han ved
sin tilbagekomst medbringe en skriftlig meddelelse om forsømmelsens årsag
og varighed. Ved forsømmelser af længere varighed sender hjemmet efter en
uges forløb meddelelse til rektor om sygdommens art.
8. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes ejendele, såsom bøger, gym
nastiktøj o. s. V. Penge o. I. bør aldrig efterlades i overtøj, men kan deponeres
til skoletidens afslutning hos rektor eller inspektor. Alle fundne sager skal af
leveres til inspektorerne. Det anbefales hjemmene at have forsikringer, der kan
dække tab ved eventuelle tyverier, idet skolen ikke kan erstatte sådanne tab.
9. Enhver elever ansvarlig for sin færden og må erstatte enhver af ham forvoldt
skade, hvad enten den er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed. Al sådan
skade må meldes til inspektor eller pedel.
10. Hver gang karakterbogen hjemsendes, forsyner forældrene (eller elevens vær
ge) bogen med underskrift, hvorefter eleven snarest leverer den tilbage til
skolen. Meddelelser eller bemærkninger fra hjemmet til skolen vedrørende
karakterbogens indhold må ikke indføres i bogen.
11. Elever over 18 år kan selv underskrive karakterbogen og selv udfærdige rede
gørelser for forsømmelser og anmodninger om fritagelse.
3Ó

»Lyngby Statsskoles Venner«
Indtægter:

Beholdning fra forrige år ..
Bidrag ..................................
Renter, giro .........................
Renter, sparekassen ...........

kr.
2.203,69
2.548,00
7,94
92,08

Udgifter:

Beværtning v. fodboldkamp.
Tilskud til skolerejser .........
Bogpræmier, prisopgave ...
Juleafslutning, sodavand ...
Giroblanketter ....................
Beholdning at overføre ....

4.851,71

kr.
179,30
1.775,00
520,50
250,60
111,78
2.014,53

4.851,71

Regnskabet er revideret af apoteker Dyhr og lektor Clemens Petersen.
Skolen bringer bidragyderne en hjertelig tak for Deres interesse.
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Ferier og fridage 1975-76
Undervi<sningsmiinisteriet har fastsat følgende ferier og fridage for skoleåret
1975-76 (de nævnte dage medregnet):

Mandag
Mandag
Mandag
Maimdag

den
den
den
den

20.
22.
12.
21.

oktober til fredag den 24. oktober: efterårsferie.
december til fredag den 2. januar: juleferie.
april til tirsdag den 20. april: påskeferie.
juni til fredag d'en 6. august: sommerferie.

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

Ved skoleårets afslutning
Årsafslutningen for hele skolen finder sted lørdag den 21. juni kl. 10 i Lyngby Ten-

nishal, Engeis'borgvej 93. Skolen takker Lyngby-Taarbæk kommune på det hjerte
ligste for 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 11. august kl. 10. Den første skoledag ud
leveres de nye bøger. Eleverne må medbringe rummelige tasker, eleverne i de nye
1 g’er kufferter.

Statsskolen i Lyngby, maj 1975.

TAGE C. DALSGAARD.
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