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I • Almindelige oplysninger

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

Den sproglige linje fortsætter som nysproglig gren i 2. og 3. g.
Den matematiske linje spaltes op i to grene efter 1. 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 sang/musik og
formning.
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Il • Eksaminer 1975

Ti! studentereksamen
indstilledes 108 studenter, der alle bestod (50 spr. + 58 mat.).

Den sproglige linje:

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

Bodil Munk Andersen
Pia W. Andersen
Kirsten S. Andreasen
Lisbeth K. Christiansen
Charlotte Ewald
Dorte Jensen-Holm
Henrik Jørgensen
Jannet Kauffmann
Vibeke T. Kofoed
Morten Lund
Bodil Nielsen
Henrik Olsen
Marianne Olsen
Jette Snoer
Jens Teglbjærg
Mads Toubro
Helle Zachariassen
Marianne Zelander

3 bN
1.
2.
3.
4.
5.
4

Mette Andersen
Inge Blond
Elsebeth Borch
Poul Kristian Ege
Per Steen Hansen

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

Birgitte W. Jensen
Vibeke Jørgensen
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 StOrup
Lise Vestergaard

Den matematiske linje:

3 X

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

Søren Andersen (mn)
Claus Bertram (mn)
Tove Bomholtz (mf)
Poul Botner (mf)
Søren Bredkjær (mf)
Carsten Clausen (mn)
Inge Dyhr (mn)
Josefine Fuchs (mn)
Marianne Hansen (mn)
Birgitte Hertz (mf)
Eva Jensen (mf)
Jens Friis Jensen (mf)
Lone Jensen (mf)
Charlotte Kelbæk (mn)
Bo Kähler (mf)
Henrik Lange (mf)
Anne-Margrethe Manniche
(mf)
18. Liselotte Mosbæk (mn)
19. Christian Skov (mf)

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

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)

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

Jens Haack Madsen (mf)
Helle Mathiasen (mf)
Bente Mundt (mn)
Thue Nielsen (mn)
Mette Petersen (mn)
Michael Poulsen (mn)
Lærke Ribergaard (mn)
Finn Salomonsen (mn)
Søren Spork (mf)
Lars Peter Wang (mn)

3z

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

Niels Peter Astrupgaard (mn)
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)
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Ill • Eleverne

Pr. 1. april 1976 var elevtallet 289 (135 drenge og 154 piger).

Fordelingen i klasserne er følgende:

3 aN
1. Hans Bundgaard
2. Elisabeth Buntzen
3. Helle Christensen
4. Jørgen Bo Christensen
5. Anne Cordtz
6. Lene Floris
7. Arne Hermann
8. Connie Hermansen
9. Vibeke Jacobi
10. Birgitte Johansen
11. Henrik Karsbøl
12. Charlotte Krog
13. Pernille Kylling
14. Eva Meinertz
15. Vibeke Schjødt
16. Carol ne Skeller
17. Marianne Svensson
18. Christine Thorsen
3 bN

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

Lif Christiansen
Hans Ege
Birgitte Eller
Ulla Flindt
Flemming Jakielski
Lene Jensen
Charlotte Kirkegaard
Hanne Kirstein

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tomas Kvæde
Helle Larsen
Mette Hjarne
Rikke Mehlsen
Margrethe Mortensen
Tonni Flemming Olsen
Berit von Rosen
Annemette Sloth
Gunvor Starheim
Kirsten Vistisen
Hans-Henrik Westrup

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

Ole Hasse Birch (mf)
Jesper Britze (mf)
Niels Henrik Bundsgård (mf)
Anne Benedicte Gernow (mf)
Annette Ginsbak (mf)
Stig Gregersen (mf)
Henrik Gundorph (mf)
Hanne Nyrup (mn)
Eva Petersen (mf)
Finn Petersen (mf)
Henrik Schrøder (mf)
Else Skov (mf)
Susanne Støier (mn)
Aksel Trige (mf)
Søren Tversted (mf)
Jesper Weiergang (mf)
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17. Christian Worning (mf)
18. Per Ostergaard (mf)

3 y

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

Jørgen Baarts (mf)
Peter Koefoed Bjornsen (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)
Jørgen Seligmann Nielsen
(mf)
Bendt Ole Pedersen (mf)
Kirsten Clement Petersen
(mn)
Torben Rilfer (mf)
Palle Dannemand Sørensen
(mn)

3 z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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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)
Lone Nørgaard (mf)
Bent Pedersen (mn)
Christian Pedersen (mf)
Finn Møller Pedersen (mn)
Nina Pringler (mf)
Martin Rohde (mf)
Lene Sørensen (mn)

2 aN

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

Gitte Andersen
Kirsten Andersen
Lisbeth Andersen
Hannah Bertheisen
Niels Buhl
Merete Ersgaard
Hanne Fjeldhoff
Jeanette Folkmar
Annette Herbst
Jens Koefoed
Søren K. Larsen
Ulla Maare
Jette Olsen
Susanne Petersen
Pia Poulsen
Eva Sørensen
Ragnhildur Thorlacius
Ulf Thorsen
Helge Werner

2 bN

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

Annette 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

2 X
1. Klaus Berggreen-Klausen
(mf)
2. Per Bergmann (mf)
3. Per Bergstrøm (mf)
4. Nina Chidekel (mn)
5. Jesper Delà (mn)
6. Birgitte Frandsen (mn)
7. Casper Gyrsting (mf)
8. Per Hendriksen (mf)
9. Tyge Jensen (mf)
10. Jørgen Friis Jepsen (mf)
11. Peter de Jong (mf)
12. Birgitte Moos Knudsen (mf)
13. Kirsten Kristensen (mf)
14. Ole Kähler (mf)
15. Gitte Larsen (mn)
16. Jesper Bendix Madsen (mf)
17. Klaus Møller (mf)
18. Carsten Nielsen (mf)
19. Jacob Würtzen Nielsen (mf)
20. Henrik Olsen (mf)
21. Niels Sandøe (mn)
22. Henrik Thomsen (mf)

20. Eivind Wieth-Knudsen (mf)

2 z

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

Charlotte Anthonsen (mn)
Mari Christiansen (mn)
Charlotte Clausen (mn)
Vibeke Dalsgaard (mn)
Stig Eilenberg (mn)
Estrid Jensen (mn)
Susanne Jensen (mn)
Kristine Keiding (mn)
Tore Knack (mf)
Peter Lund (mf)
Søren Milner (mf)
Helle Nielsen (mf)
Signe Nielsen (mn)
Thomas Nielsen (mf)
Jens-Peder Rasmussen (mf)
Nina Hau Rasmussen (mf)
Bo Schmidt (mf)
Hans Starheim (mf)
Michael Sutherland (mn)
Jens Erik Wang (mn)

1 a
2y

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

Jesper Andersen (mn)
Erik Andkjær (mf)
Ulrik Bing (mf)
Christian Bredkjær (mf)
Michael Eghoff (mf)
Peter Gerstoft (mf)
Jesper Hanberg (mf)
Birgitte Hansen (mn)
Jens Hansen (mn)
Hanne Henriksen (mf)
Mads Hurup-Andersen (mn)
Anne Jarløv (mf)
Anders Kofoed (mn)
Lene Møller Nielsen (mn)
Stig Paaske (mn)
Jesper Smith (mf)
Flemming Søderquist (mf)
Søren Thomsen (mf)
Jørgen Vestbo (mf)

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

Axel Agerlin
Merete Christensen
Birgit Crone
Birgitta Guldager
Lisbet Halling Hansen
Karin Klausen
Trine Koefoed
Susanne Larsen
Lene Lindgaard
Henriette Morsby
Carina Mosbæk
Ingelise Moudt
Eva Bing Pedersen
Dorthe Rosing-Schow
Ellen Schaldemose
Marianne Secher
Bent Seidelin
Jørgen Streibig-Pedersen
Anne Lise Wiersholm
Lene Akesson
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1 b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Helle Vibeke Andersen
Kirsten Arup
Merete Ebbe
Susanne Grønvold
Janne Haack-Christensen
Bente Hamann
Annette Hansen
Henrik Hansen
Jack Hansen
Gitte Hindberg
Marianne Kleis
Liselotte Krause
Merete Lassen
Dorthe Møller
Marianne Nisted
Vibeke Pedersen
Lone Sørensen
Hanne Westermann
Ingebjørg Ørmen

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

Niels Ahrengot
Bjørn Arildsen
Kell Christensen
Nicolai Dragsted
Sisser Hald
Jørgen Hansen
Per Hærvig
Pia Jensen
Kirstine Joos
Christina Lund
Jan Løye
Bjarne Manniche
Christian Kurt Nielsen
Gunvor Nielsen
Kirsten Nielsen
Lars Petersen
Jens-Bo Rasmussen
Henrik Skov
Lars Sørensen

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

Steen Fürstenow
Claus Fæster
Stefan Garvig
Britta Halskov
Marianne Hansen
Hans Hærvig
Jakob Jensen
Peter Jørgensen
Ditlev Kudsk-Jørgensen
Vibeke Larsen
Niels Madsen
Jens Niels-Christiansen
Lars Rasmussen
Kamilla Rothe
Anders Sveidahl
Mette Trige
Eva Zelander

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

Anne Grete Carlsen
Peter Christiansen
Eva Hammervig
Hanne Helweg-Larsen
Henrik Ingerslev-Jensen
Per Lüchau Jensen
Anette Larsen
Mette Nielsen
Lars Normann
Jens Preben Pedersen
Michael Pedersen
Niels Pedersen
Kirsten Skaarup
Allan Spork
Ulrik Spork
Nanna Strøyberg
Jesper Støier
Anne Sølling
Susanne Vegh
Sidsel Wolthers

Legater m. m.
Landinspektør H. T. Christensen og hustrus legat

Renterne af legatkapitalen anvendes dels til bogpræmier, dels til et studielegat.
Uddeling ved translokationen. Beløb: ca. 300-350 kr.
Rektor Oluf Thomsen og hustrus legat

Det årlige renteudbytte af kapitalen uddeles ved translokationen. Beløb: ca. 750 kr.
Christian X’s mindelegat

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

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

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

Fhv. lektor ved skolen, Ellen Margrethe Berggreen, har gjort os den glæde at
skænke 25.000 kr. ti! 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

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

Ved translokationen 1975 uddeltes følgende legater og gaver:
Rektor Thomsens legat: Lis Rosenberg, 3 bN.
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Landinspektør Christensens studielegat: Poul Botner, 3 x.

Landbrugslærer S. Holm og hustrus legat: stud. mag. Hanne M. Mondahl, student

1972.
Landinspektør Christensens bogpræmier: Marie Zelander, 3 a, Torsten Faber, 3y.

Gavekort fra Foreningen af gamle elever ved Lyngby Statsskole: Mads Toubro, 3 a.
Boggave (anonym): til »en elev med fut i«: Carsten Clausen, 3 x.
Boldspilbægre: Preben Stokkendal, 3 z, Inge Dyhr, 3 x.

Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra Speculum Scholae’s Fond til Berit
V. Rosen, 3 bN. I januar tildelte bestyrelsen for Christian X’s mindelegat følgende
elever stipendier: Klaus Havelund, 3y, Berit v. Rosen, 3 bN, Klaus Berggreen-Klausen, 2 x, Per Bergstrøm, 2 x, Jeanette Folkmar, 2 aN, Annette Herbst, 2 a, Hanne
Marup Jensen, 2 bN, Flemming Slagelse, 2 bN, Marianne Lyngsaae Hansen, 1 y,
Allan Spork, 1 z og Ulrik Spork, 1 z.
En boggave fra Alliance Française blev i december givet til Nina Pringler, 3 z.

Skolerejser
2 x’s tur til Paris 12.-19. oktober 1975.

Allerede i midten af l.g begyndte de første tanker om en fælles tur til Paris med
vores fransklærer Flemming Olesen at spire frem. Tilladelsen blev hurtigt indhentet
og forberedelserne kunne begynde. Målet var, at alle i klassen skulle kunne finde
rundt i Paris med lukkede øjne, samtidig med at de skulle kunne gøre sig forståe
lige på enhver fortovsrestaurant.
Da vi den 12. oktober følte, at målet var nået, enedes vi om at mødes i lufthavnen
kl. 17.30. Her spredtes rygtet hurtigt, at vores maskine var under reparation på
Mallorca, så afgangen ville blive forsinket 6 timer. Spies ville dog ikke helt borttage
os rejselivets glæder, så i bus gik det på formandens regning mod byernes by:
Solrød Strand. Her stod menuen på Wienerschnitzel og en øl, og ikke som nogle
troede, gratis drikkevarer som f. eks. lumumba.
Da vi var ved at nærme os lufthavnen igen, lød der kraftige udbrud bag i bussen:
Tyge måtte bekende, at han i et anfald af hjemve havde ladet sit pas ligge i Sol
rød, så der blev straks, da vi nåede lufthavnen, ringet efter en taxa, der kunne
hente passet. Mens flyet stod startklar med brølende motorer, gik Tyge hvileløst
frem og tilbage i afgangshallen.
Den næste uge gik med at se den ene seværdighed efter den anden. At prøve at
give et ordentligt referat af samtlige dage ville være en al for stor opgave, men i
stedet kan man give et eksempel på en typisk dag.
Mens man endnu ligger i dyb søvn i sin grand lit larmer en telefon pludselig. Man
12

famler efter den og hører i det fjerne en stemme sige: Godmorgen. Så er det tid at
stå op!«. Man vælter ned til morgenmaden: Croissant og kaffe kogt på en beskidt
gulvklud. En halv time senere går man i samlet flok hen til metrostationen, kun for
at opdage, at der mangler et par stykker. Da de nogle minutter senere er fundet,
kører man hen til en seværdighed, løber op ad 500 trin for at kigge ud over byen
og finder så et sted at spise. Her luftes det franske så med forbløffende velsma
gende resultat.
Efter frokosten deler man sig i kondihold og pensionisthold, der hver især ud
forsker sin del af byen, og derigennem lærer at færdes på egen hånd i byernes
by, Lutetia Parisiorum.
Aftensmaden indtages på en lille hyggelig restaurant, hvor alle det franske køk
kens ypperligheder gennemprøves gerne over mindst 3 retter mad med tilhørende
vine. Enkelte med manglende sans for, hvad der er godt for humøret, har med
bragt dansk brød, smør og pølse, der nydes, hvis det er den rette betegnelse, på
værelserne.
Aftenerne tilbringes på Montmartre eller med fjant på værelserne - ofte med mær
kelige resultater - som jeg ikke skal komme nærmere ind på.
På denne måde fik vi i løbet af en uge set praktisk taget hele Paris, indsnuset den
specielle atmosfære og nydt de skønne franske vine. En herlig tur som vi alle er
Olesen og frue tak skyldige for. Den gode sammenblanding af fællesture og
individuelle opdagelsesrejser gjorde, sammen med Olesens fantastiske gå på mod,
at turen må karakteriseres som absolut vellykket.
Per Bergmann.
Harzen.

Det lykkedes igen i 1975 at få arrangeret en frivillig skolerejse i efterårsferien med
et intensivt forarbejde - dennegang til Harzen.
Ligesom sidste år sørgede DSB for vores befordring i Danmark og Bingo Rejser
fra Vester Anflod med Henry ved bussens rat sørgede for vores transport til
Goslar, og hvad der var af udflugter derfra.
Vi mødtes på Lyngby station søndag den 19. oktober kl. 9.35 med så godt humør,
at det kunne holde, lige til vi kort efter midnat nåede frem til hotel »Der Gilde
hof«. (Ved afskeden lovede jeg forøvrigt værten at anbefale alle, der skulle til
Harzen, ikke at bruge det hotel!).
Mandag var alle tidligt på benene for at komme til Iberg og se drypstenshulen
her. Efter frokost - og en udsigt over et imponerende stort kalkbrud med et ligeså
imponerende stort og overraskende brag - begav vi os ud på en længere vandre
tur, der ad forskellige veje førte frem til Clausthal-Zellerfeld og som for de mest
udholdende varede til efter mørkets frembrud.
Den følgende dag gik med udflugt til Wolfsburg til et noget uhyggeligt møde med
en af Europas største industrier (VW), men de fleste glemte uhyggen, da vi lidt
nord for Wolfsburg muntrede os med en gammel »modelbane« i et tørvegravningsområde.
Onsdag: Besøg på bjergværksmuseet i Clausthal-Zellerfeld - og vandretur fra
Altenau til Torfhaus. Da vi var helt oppe i skyerne den dag, indskrænkedes vores
udsigt desværre til nogle få hundrede meter, men til gengæld bød de stejle dal
sider med lodrette klippeformationer på en egen dyster stemning.
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Den sidste dags formiddag gik med besøg på et vandkraftværk ved Odertalsperre,
og endelig om eftermiddagen fik vi set Goslar - i dagslys. Elever fra 3 a og 3z
havde forberedt en fortrinlig gennemgang af nogle af byens historiske bygninger,
og tog os ud på en spændende rundtur.
Der var nogle, der så trætte ud ved hjemkomsten, men vi havde jo også rejst hele
natten!!
Hal.
Rejsen til Finland 8.-16. november 1975.

Lyngby Statsskole havde fået et tilbud fra Foreningen Norden om udveksling mel
lem 15 finske og 15 danske elever. Den 3. november kom finnerne med deres lærer
til Hovedbanegården, hvor 15 udvalgte fra alle klassetrin hentede dem. I den føl
gende uge var der busture til Nordsjælland (Louisiana, Kronborg (en våd tur, ikke
Nicolai!), Frederiksborg o.s.v.), København (Tuborg(l), Mindelunden, Christians
borg, Danmarks Akvarium, rundtur i Lyngby-Taarbæk kommune med lækker frokost
på rådhuset). En aften var vi i Det kgl. Teater og se Romeo og Julie. De øvrige
aftener samledes vi til private sammenkomster.
Lørdag den 8. om aftenen tog vi toget fra København H. til Stockholm, hvor vi nær
var kommet for sent til båden. På båden mødte vi en masse unge mennesker fra
Sverige og Norge. Båden var superlækker: Badstue, swimmingpool, biograf kunne
vi forlyste os i, hvis vi ikke foretrak at nye udsigten under 8 timers sejlads gennem
skærgård.
Fra Åbo til Helsinki havde vi en særdeles munter tur! Kl. 24 var vi i Helsinki, hvor
vi blev afhentet af de respektive forældre.

Fra Finlandsturen.
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Næste dag, mandag, var vi på en rundtur i Vanda kommune, og om aftenen lærte
vi finnerne bugi-vugi, og de lærte os jenka (hvad nogen iøvrigt kendte i forvejen).
Tirsdag var vi i skole fra kl. 8. Mange af os prøvede de finske fritimer. De var
mere interessante end de fleste andre timer. Om eftermiddagen var der en rundtur
i Helsinki med de andre nordiske gæster. De, som ikke faldt i søvn, kunne høre alt,
hvad der var værd at vide om Helsinkis seværdigheder. Vi sluttede ved det impo
nerende Finlandia bus, hvor vi mødte finnerne.
Næste dag, onsdag, var der igen skolegang fra kl. 8-14. Det viste sig, at undervis
ningsniveauet er noget lavere end i Danmark. Faktisk talte vi en del mere end
finnerne i timerne. Om aftenen var der »Nordisk Ungdomsfest«. Først var der
»underholdning« (hml). Derefter var der orkestermusik, heldigvis afrundet af disko
tekmusik til kl. 22.30!!!
Torsdag gik med skolegang. Om aftenen var der en forestilling på det svenske
teater i Helsinki. Det var såmænd da meget godt.
Næste dag, fredag, fik vi lov at slippe kl. 9 fra skolen og tage til Helsinki for at
købe postkort, souvenirs o.s.v. Da vi skulle op kl. 5 næste dag, begyndte afskeds
festen hos en af finnerne allerede kl. 5. En journalist kom og interviewede os om
rejsen. En del af os kørte dødskørsel og troede, vores sidste time var oprunden.
Og så . . . Censur. Klip. Klip.
På hjemturen sov vi, hvis vi da ikke spiste, svømmede, svedte i badstuen, eller så
en skøn film med Elvis.
Østrup og et hav af forældre tog imod os på Københavns Hovedbanegård på et
så vanvittigt tidspunkt som søndag morgen kl. 6.30!
Tak til Inge, Østrup, en overbærende lærerstab og en hob af kammerater, der har
lidt under Finlandsepidemien. Og fremfor alt Foreningen Norden, som finansierede
rejsen.
Tak til Lyngby-Taarbæk kommune og Lyngby Sparekasse, Bikuben, fordi de mulig
gjorde arrangementerne i Danmark.
Kirsten Arup, Merete Ebbe, Dorthe Møller, 1 b.

2 aN's Englandstur (til Billund)!

Fredag den 2. februar 1976 kl. 18.00 var det meningen at vi skulle flyve til London
med Orla Astrup Madsen og Jan Halaburt - det kom vi bare ikke til. Vi kom til
Dragør og fik aftensmad. Senere på aftenen og natten gik turen i Spies’s »lækre
langtursbusser« til Billund, da der var tåge i København. Efter at have tilbragt det
meste af lørdagen i Billunds transithal, lettede tågen endelig om eftermiddagen,
hvorpå vi gjorde det samme.
Vel ankommet til Londons Stansted Lufthavn, hvor det var sommervejr, blev det
klart, at der var lagt op til 1 uge med sportspræstationer. Helge lagde ud med 6
marcipanbrød på 7 minutter.
Vi kom til hotellet, hvor vi blev indkvarteret. Om aftenen konstaterede vi med be
gejstring, at hotellet havde en TV-Lounge, hvor vi opstillede vort medbragte discoteque. Musikken udgjordes af et bånd med 4 forskellige melodier medbragt af
Merete.
Om søndagen startede vi med at tage ud til Petticoat Lane (stort gademarked). Da
vi kom op fra undergrundsbanen, gjorde Orla os opmærksom på, hvor vanskeligt
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det var at finde rundt i fodgængertunnelerne, hvorefter han tog føringen. Vi begav
os ned i dette veritable Hades for 2 minutter senere at dukke op det selvsamme
sted. Resten af dagen tilbragte vi på Petticoat Lane og Speakers’ Corner i Hyde
Park. Om aftenen gik vi allesammen på restaurant, og senere festede vi hjemme
på hotellet. Hanne og Hannah havde 2 pennevenner, Mick og Mark, som flittigt
aflagde besøg hos os.
Næste dag skulle vi samles på Picadilly Circus, hvorfra vi skulle på rundtur i Lon
don med bus. Bussen var en dobbelt-dækker uden tag. Alle styrtede ovenpå for at
få lejlighed til at se bedst. Om det blev regnvejr? - Naturligvis. Om eftermiddagen
prøvede vi at finde nogle, vi kunne interviewe, da formålet med turen var at kom
me i kontakt med den londonske befolkning. Hertil var klassen inddelt i grupper,
som skulle opsøge forskellige distrikter i London. Om aftenen tog nogle til fodbold
og andre undersøgte omegnens pub'er. Stakkels Jette, hun lagde sig med influenza
og fik smittet en ny hver dag; i hvert tilfælde lagde Kirsten og Halaburt sig også,
og flere da vi var kommet hjem.
Tirsdag gik turen til Courtauld Gallery (museum med malerier af impressionister).
Uheldigvis var det lukket, så vi tog til National Gallery. Eftermiddagen blev brugt
til at finde nye ofre for interviewene. Om aftenen var de fleste til endnu en fod
boldkamp.
Onsdag så vi St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, Old Bailey og Parlamentet.
Om aftenen var vi i the Apollo Theatre, hvor vi så »Table Manners«. Bagefter
prøvede vi den vanskelige disciplin 100 m Pub-crawl på tid.
Den næste dag tog vi på bustur til Windsor Castle, Eton og Oxford. Om aftenen

2 aN’s Englandstur.
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Foto: Hannah Berthelsen, 2 aN.

havde vi alletiders »Farewell dinner«. Orla havde bestilt bord på »Flanagans«. Un
derholdningen blev serveret af Orla og en klaverbokser henholdsvis syngende og
spillende. Aftenen flaskede sig for alle, og der var ingen skår i glæden. Da »Fla
nagans« lukkede, tog vi på Discotheque La Poubelle.
Fredag var hjemrejsedagen, så den blev brugt til at se »Tower of London«, og til
de sidste indkøb. Bussen kørte kl. 16; sidste mand, Ulf, klarede det kun ved at
sætte i et kænguruspring (uden stylte). To svenske gæster udviste ikke samme
sportssans, så de nåede ikke bussen.
Flyet afgik denne gang præcist, og vi landede i Kastrup planmæssigt. At det var
Danmark, vi var kommet til, var der ingen, der var i tvivl om - hørt i paskontrol
len: »Se så at få karkluden ud af ørene, bessemorl«.
Beretningen her skal slutte med en tak til Orla og Halaburt, som var et par gode
ledere, og som gjorde deres til at det blev alle tiders tur.
Lisbeth, Hannah og Helge, 2aN.
2 b's tur til Rom i perioden 22.-29. marts 1976.

Turen var blevet fastlagt engang i efteråret, og vi arbejdede selvfølgelig videre
med planerne lige til sidste øjeblik. De 2 sidste måneder inden vi skulle rejse,
mødtes vi en aften om ugen, til foredrag, og vi var således godt forberedt til
mødet med den verdensberømte by.
Kl. 10 morgen var vi alle i Kastrup og skulle checkes ind. Pludselig skete der noget
meget uforudset: Lise havde glemt billetten. Efter nogle få rædselsfulde øjeblikke,
hvor vi alligevel ikke kunne lade være med at grine, fik hun en ny, og vi kom godt
afsted.
Vi ankom til Roms flyveplads i 10 graders varme, ingen sol, men humøret var
alligevel højt, og alle var helt på toppen, som Ivan sagde.
Efter en times buskørsel ind til selve Rom og efter et kort hvil på hotellet, var vi
klar til at se det Rom, som vi havde beskæftiget os så meget med.
Vi kørte i bus og spadserede rundt i de næste 3 timer og så Emanuelle monumen
tet, Capitol og flere andre interessante steder. Efter middagen på hotellet var de
fleste godt trætte, men alligevel havde nogle kræfter til at feste »velkommen ti!
Rom«, det meste af første aften og nat. - Og vi drillede tjeneren Augustus, som
allerede nu havde bedt os så sødt om at »pass på fuld«.
Næste morgen var stemningen mere afdæmpet, men vi var »på toppen« og ilede
ud af Via Appia, hvor vi så et gravmonument, Catacomberne og senere en lille
kirke »Domine quo Vadis«. - Efter al den renden rundt, fandt vi det nødvendigt at
slappe lidt af, for de færreste af os havde nogen ben tilbage.
På vores ture ude i byen mødte vi mange italienere, som ikke rigtig kunne magte
at se alle de lyshårede piger. I hvert fald blev vi på det nærmeste forfulgt, og blev
masser af gange inviteret ud til Pizza, musik m. m. (taxa).
Næste dag var afsat til Peterskirken og det var en storslået oplevelse. Udsigten fra
kuplen var fantastisk. - Og hele klassen stod og nød den, med deres nyindkøbte
paraplyer, det regnede nemlig i stride strømme, men det ødelagde på ingen måde
indtrykket af og udsigten over denne enorme by med ca. 3 millioner indbyggere.
Vatikanmuseet med det Sixtinske Kapel blev set med åben mund og store øjne,
det var en fantastisk oplevelse, men det var noget overvældende, da vi kun havde
kort tid.
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Torsdag vågnede vi (det var måske for meget sagt) op til det dejligste solskinsvejr.
Alle var helt på toppen, i hvert fald i betragtning af gårsdagens strabadser på et
romersk diskotek, som i øvrigt mindede lidt for meget om et dansk.
Vi spadserede til Forum Romanum, hvor Ivan måtte forlade os med Susanne Ålsen,
der havde glemt sit fotografiapparat på Vatikanmuseet. Foredragene om Forum
gennemførtes, og ved afslutningen mødtes vi igen med Ivanino og Ålsen.
Efter at have spist og slappet lidt af, gik vi op på Palatinerhøjen, hvor der var en
dejlig udsigt, skønne bygninger og en pragtfuld have. Derefter bevægede vi os
over til Colesseum og i en forfærdelig masse kirker.
Efter denne indholdsrige og trættende dag havde vi fridag, og den trængte vi til. Om aftenen fejrede vi Lis’ fødselsdag på et meget fint sted, hvor Ivan gav Cham
pagne og luksusmiddag.
Lørdag var en meget trættende dag, vi gik rundt på Marsmarken, hvor vi så en
masse kirker, søjler, obelisker, fontæner m. m.
Om søndagen var de fleste på Porta Portesa markedet, hvor alle blev grebet af
indkøbsvanvid. Vibeke og Jytte var til messe i Peterskirken, hvor de så Paven.
Denne sidste dag i Rom afsluttedes med en god middag på en restaurant i nær
heden, hvor vi blev kraftigt beskuet af 4 italienere.
Hjemrejsen forløb udmærket, med undtagelse af en del lufthuller og den stærke
kulde, der mødte os i Kastrup, efter at vi havde oplevet over 25 graders varme i
skyggen på en fortovsrestaurant mandag morgen.
Turen var helt igennem fantastisk, og vi siger alle »Ivan-helt-på-toppen« tusind tak
for turen.
X 2 bN.

2i's tur til Paris 27. december 1975-4. januar 1976.

Efter en næsten 2 timer lang bustur ankom vi til Paris’ centrum ved nattetid. Efter en
hård nat (dårlige madrasser) tog vi metroen til les Invalides, hvorfra vi spadserede
op gennem Champs de Mars til Eiffeltårnet. Med elevatoren steg vi til tops og
havde en fin udsigt. Vi blev i kvarteret, hvor vi fik vores første franske »bifteck &
frites« (ellers bestod frokosten af croque-monsieur, søndag dog croque-madame).
Eftermiddagen var til fuld rådighed, og de fleste slentrede ned langs Seinen for at
studere bogkajerne. Mandag gik turen til Ile - de - la - Cité. Vi kom op i klokke
tårnet i Notre Dame, hvor Susanne nær havde mast hovedet mod klokken. I la
Sainte Chapelle så de af os, der kunne se ud af øjnene, de flotte glasmosaikker.
Tirsdag tog vi til Versailles på heldagsudflugt. Slottet var fyldt af turister, hvorved
en del af fornøjelsen gik. Den eneste, der sikkert har fået noget ud af besøget,
var Thomas, der med sin imponerende skandinaviske højde passerede forbi skarer
af japanere o. a. Det var dejligt endelig at slippe ud i slotshaven, hvor vi indtog
vores medbragte frokost. Vejret var netop den dag slået over i dansk vinterkulde,
så vi stod og frøs og stampede i jorden, mens vi åd os gennem vores »baguettes«.
Den følgende dag slæbte vi os - hvad det så end skyldes - rundt på Louvre, og
aftenen, nytårsaften, fejrede vi på restaurant. Vi havde bestilt fælles bord med
papnæser, truthorn og hatte. Efter en ualmindelig festlig aften forlod vi restauran
ten ved 2-tiden, nogle mere vaklende end andre, for at begive os hjem. På gaden
blev klassen inkl. Jeanette overrasket over franskmændenes nytårsspøg. Efter fransk
skik giver alle mennesker hinanden hånden, eller hvad man nu vil, og dette benyt18

2 z’s tur til Paris.

fede de franske herrer sig af ved at omfavne alle piger, de overhovedet kunne
komme i nærheden af, hvilket ikke var så få. Vore stakkels piger forsøgte som små
bjerggeder at undvige de velmenende herrer, men forgæves. Samtidig tuder folk i
hornene (bilernes) og råber og skriger ud af vinduerne.
Næste dag blev hviledag, men inden hjemrejsen fik vi da også stukket hovedet
inden for hos impressionisterne på et af de dejlige museer, vi var på.
Til trods for adskillige »kontroverser« med hotelværten Jean-Pierre, opstået på
grund af lidt vand hist og her, klarede vi skærene på 2z’s sædvanlige humoristiske
og charmerende måde.
Turens succes skyldtes i første række vores lærerpar Jeanette og Ole Mørdrup, der
med sikker hånd ledte os gennem Paris’ gader. Vi takker dem og håber, de har
nydt turen lige så meget som vi.
2z.

3 b i Vest-Berlin 15.-20. januar 1976.

Efter en livlig korrespondance mellem fru Kraiberg og diverse personer i Tyskland,
lykkedes det endelig 3 b at drage af sted til Vest-Berlin. Herberget, vi skulle bo på,
var måske ikke det mest luxuriöse, men vi forlangte såmænd ikke mere end en
dejlig blød seng, efter at Kraiberg hele dagen igennem havde pumpet os for
kræfter.
Allerede den første aften gjorde 3 b sig bemærket i Vest-Berlins natteliv. Vi inva
derede med Kraiberg i spidsen et lystigt sted, og det varede ikke længe, før
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orkestret spillede danske melodier til ære for os, men ikke nok med det, orkestret
blev dirigeret af en dansker, nemlig Ulla, mens vi andre valsede ud, det bedste
vi havde lært.
Næste aften skulle vi på Vaganten Bühne og se »Biedermann und die Brandstif
ter«. Det viste sig desværre, at teatret havde solgt flere billeter, end der var stole
til. Men Kraiberg lod sig ikke sådan slå ud. Hun satte sig op midt på scenen og
sagde: »jo værre desto bedre«. Lidt efter fik Kraiberg anvist en skammel, men den
syntes hun ikke passede til en ældre dame som hende. Damen måtte så hente den
bedste stol, som fandtes på teatret, før fru Kraiberg var tilfreds.
Turens højdepunkt var turen til Øst-Berlin. Det varede en rum tid, inden vi over
hovedet fik lov til at slippe igennem. Den eneste som strøg lige igennem var Hans,
som på sit bedste tysk sagde: Ich bin Diplomat«. Overalt i byen hang propa
gandaplakater og mennesker var der næsten igen af, men det, som chokerede os
mest, var vagterne ved den ukendte soldats grav. Deres ansigter var som hugget i
sten, og de var bestemt ikke til at kimse ad. Vi gøs alle, og det blev ikke bedre, da
de begyndte at gå strækmarch, så hele jorden rystede.
Selv om vi kun var i Vest-Berlin fire dage, nåede vi alligevel takket være Kraiberg
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og hendes ustyrlige energi, at se alt det, som var værd at se, høre og smage. For
eksempel kom vi tilfældigvis til at stå uden for et konditori, som var fyldt med
dejlige kager, og alles munde løb i vand. Men de var dyre og pengepungene
slunkne. Heldigvis kom der en nydelig ældre herrer forbi, og han kunne ikke stå
for vores barnlige glæde over de dejlige kager, så han sagde, at vi bare kunne
gå ind og pege på de kager, vi ville have, så skulle han nok betale.
Vi guffede kager i os så vi »desværre« ikke kunne spise pølse til frokost, men hva’,
det havde vi jo også fået alle de andre dage.
Vi vendte alle hjem med fornyede kræfter (måske med undtagelse af Kraiberg) fra
en dejlig tur, hvor vi fik snakket både engelsk, fransk og endda også tysk.
Tak for nogle dejlige dage, som ikke mindst skyldtes vor energiske og morsomme
lærer - fru Kraiberg.
Annemette Sloth.

Prisopgave
I anledning af 200-årsdagen for grundlæggelsen af Amerikas Forenede Stater ud
skrev The American Bicentennial Committee i Danmark en konkurrence blandt
elever i danske gymnasier og HF. Man bad om at få en skriftlig redegørelse på en
gelsk på maksimalt 1000 ord om følgende emne:
The Declaration of Independence. Has this famous document any relevance for us
today beyond its historical value?
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Omkring 100 besvarelser indkom og blandt disse udvalgtes de fire bedste. Vin
derne fik en tre ugers rejse til USA i skoleferien 1976. Blandt disse fire var Jørgen
Vestbo fra 2 y på Lyngby Statsskole. De tre andre var fra Nyborg, Hørning og
Risskov.

Elevrådet 1975-76
Efter formandsvalget i januar, hvor Per Bergmann afløste Casper Gyrsting, trådte
et forholdsvis ændret elevråd sammen og gik straks i krig med at løse de mange
spørgsmål, der var kommet frem under valgkampen. Man fik startet en filmklub,
der ca. en gang om måneden kunne vise spillefilm som f. eks. »Efter ordre fra Lon
don« og »Klokkeren fra Notre Dame«. For at holde elevrådet orienteret om elev
organisationernes arbejde deltog Per Bergmann i DGS’s landsmøde og Kristine
Keiding i GLO’s ditto.
Et af de spørgsmål, der atter og atter gennem de sidste år var dukket op, var, om
vi skulle nationalisere cacaoautomaten. For at undersøge hvilke muligheder vi hav
de for selv at få del i overskuddet på automaten, henvende elevrådet sig til Scanomat, der gav os et tilbud om at tegne en leasing kontrakt med senere køb til stærkt
reduceret pris for øje. Efter et besøg på fabrikken blev kontrakten, underskrevet og
den daværende ordning blev opsagt. Hr. Olsen, der på operator basis kørte den
cacaoautomat, der stod på skolen, var ikke interesseret i at overlade markedet til
Scanomat, hvorfor han gav os et fordelagtigt tilbud, der dog senere blev gjort
lidt dyrere på grund af nogle kontraktændringer. I skrivende stund foreligger der
altså en uunderskrevet kontrakt, der overlader drift og eventuelt overskud til os.
Man mangler måske at oplyse, at den underskrevne kontrakt med Scanomat blev
annulleret.
Som vores del af de landsomfattende debatter, der løb omkring adgangsbegræns
ningen i foråret, arrangerede vi et møde mellem studenterrådet og moderate stu
denter, hvor dette emne blev gennemdiskueret. Mødet resulterede i, at mange blev
skrevet på lister, så de kunne få tilsendt alt nyt om adgangsbegrænsningen til de
højere uddannelser.
Som rosinen i pølseenden har elevrådet nedsat et udvalg til forberedelse af 1 g
introduktionen. Dette udvalg kører i nær samarbejde med omkringliggende gym
nasier gennem et nyoprettet regionalsamarbejde.
Per Bergmann.

Festudvalget
Festudvalget har i år kørt med balancerende regnskab. Vi har haft 5 fester, hvoraf
de tre var orkester-fester og de to andre med diskotek. Orkestrene var »Buffalo«,
»Gin Sling« og »Swing Jørgens rytme cirkus« i nævnte rækkefølge. Ros til først- og
sidstnævnte, mens der vist er enighed om ris til det midterste.
Vi har varieret lidt med fra 10-15 medlemmer og den største udskiftning skete lige
før juletid, hvor der var nyvalg i alle klasser. Alt i alt har det været et godt år og
samarbejdet med Iversen er gået nogenlunde.
Festudvalget.
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Koret
Vi skat helt tilbage til december måned 1974, da Jørgen blev opfordret til at sørge
for noget sang til juleafslutningen. Fra de forskellige klasser, han havde i sang, fik
han samlet nogle piger, der var villige til at deltage, og vi fik da også stablet
noget på benene i løbet af en måneds tid.
Efter denne store oplevelse (for publikum?) var vi 11 piger, der trods alt gerne
ville fortsætte med at synge i kor for eventuelt at forsøge med et nyt arrangement
senere.
Som tænkt så gjort. Det egentlige kor blev dannet på et møde for alle interessere
de. Vi kom i gang, og vi morede os dejligt - men ak og ve! Efter at have sunget i
koret et par måneder fik vi vort livs forskrækkelse. Vi SKULLE afholde en forårs
koncert!
Vi fik hurtigt stablet et program på benene og begyndte så at øve os systematisk
og målbevidst. (Sådan kan man også bruge sin påskeferie!) Efter et hav af prøver i
sene nattetimer løb det endelig af stabelen torsdag den 24. april. I sandhed en
mindeværdig/grufuld dag for deltagerne (og publikum?) Men den slags småting
skal man jo ikke lade sig slå ud af. Et par dage efter koncerten sammenkaldte vi
atter til møde om korets fremtid, og der var ingen tvivl. Selvfølgelig skulle vi fort
sætte. Det gjorde vi så, og da sommerferien kom, så vi på hinanden og sagde:
»Vi ses den 1. torsdag efter skolen er begyndt«.
Da vi startede efter ferien havde Jørgen store planer (som sædvanlig). Vi skulle
afholde en storslået efterårskoncert (noget helt nyt - hvad!), og desuden skulle
kore have nogle flere medlemmer. Blandt de nye 1 g'er var der masser af oplagte
emner, de skulle bare indfanges! Atter viste Jørgen, at hans formåen er stor.
Pludselig en torsdag, da halvdelen af os som sædvanlig kom dumpende en ad
gangen mellem 19.15 og 20.00 (vi starter officielt kl. 19.00), blev vi alle mødt af
20-30 nye ansigter! Jørgen havde »tvangsudskrevet/indlagt« 1 g’erne. Og det var
faktisk yderst vellykket. Koret voksede til godt og vel dobbelt størrelse, d. v. s. 2030 faste medlemmer. Efter en kort tid skete der atter noget chokerende! Nu mødte
der også nogle drenge op!
Vi begyndte at få hold på planerne for efterårskoncerten. Den blev afholdt den 7.
november, og på programmet var der blandt meget andet en UROPFØRELSE af en
kantate for 3-stemmigt pigekor og orkester, som var komponeret af Erik Andkjær
fra 2y! Hele koncerten gik faktisk mægtig godt, og vi blev også glædeligt over
rasket over det store publikum. (Vi troede, vi havde forspildt alle chancer for at
samle sådan et efter forårskoncerten, men folk er jo alligevel bange for at gå glip
af noget morsomt!). Men det blev en succes. Vi var alle overmåde tilfredse med
vores præstationer og dødtrætte oven på prøverne.
Den følgende torsdag ventede der os atter noget af en overraskelse. Det var »des
værre« blevet arrangeret, at vi skulle synge i Lyngby Storcenter den 4. december
(på Store Torv, rædsom akustik!) og desuden skulle vi holde en koncert i Christiankirken den 18. december. (Sidstnævnte var vi nu allerede nogenlunde klar over
inden efterårskoncerten).
Koncerten i Storcentret var set fra vor side meget god, men som publikum nok
mere tvivlsom, for ham, der skulle passe mixerpulten (det var ikke en fra koret),
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kunne ikke rigtig beherske bastonerne, så de blev mildt sagt noget dominerende.
Den sag var der nu ikke meget tid til at diskutere. Julekoncerten i kirken var nært
forestående, og nu var det alvor. Vi skulle som »hovedværk« opføre MISSA LUBA,
en messe i congolesisk stil, og som solist havde vi operasangeren Jørgen Hviid.
Desuden sang vi et par sange skrevet af Svend Asmussen og selvfølgelig nogle
julesange, og vi bør heller ikke glemme den lange række af instrumentalnumre, der
absolut alle var af meget høj standard. Det hele gik fantastisk godt, og på trods
af at vi denne gang tog 5 kr. i entré (til folkekirkens nødhjælp), mødte der atter et
talstærkt publikum op.
Den 5. marts deltog vi atter i et arrangement. Skolen holdt »Fultondag«, og i den
anledning var der om aftenen fest og talentshow. Da der fra den øvrige del af
skolen kun meldte sig meget få talenter, kom en stor del af showet til at hvile på
korets skuldre, og i betragtning af, at det var med godt en uges varsel, syntes vi
selv, det var storslået! Til gengæld synes vi stadig det var lidt få af skolens øvrige
elever, der deltog, men man kan vel ikke vente, at mere end 10% af skolens elever
overhovedet besidder nogen form for talent?
Da denne beretning er skrevet i marts, kan der desværre ikke aflægges rapport om
vores næste forårskoncert, der afholdes den 23. april, men vi forventer naturligvis
alle, at den vil blive endnu bedre end de foregående koncerter, for indtil nu har
vi da kunnet glæde os over en stadigt stigende standard-.
Idet vi alle håber at kunne fortsætte efter sommerferien med samme dirigent som
nu, og naturligvis med en masse nye »menige« medlemmer af koret, siger vi alle
tak for en enorm velvilje, tålmodighed og arbejdsindsats fra Jørgens side gennem
de l'A år, vi til den tid har arbejdet godt (og hårdt) sammen!
Charlotte Lindhardt.

Studiekredse
Maskinregning

I perioden november 1975-marts 1976 har der været afholdt studiekreds i pro
grammering af skolens regnemaskine (CANOLA 167P). En halv snes elever - for
trinsvis fra 1 z - har her lært at skrive programmer til maskinen, hovedsagelig med
henblik på anvendelse i fysik og matematik.
Mogens Tønsberg.
Studiekreds i spansk.

Fra oktober til april har der på skolen eksisteret en studiekreds i spansk, oprettet
på elevopfordring og ledet af lektor Olesen. Der meldte sig 14 elever, såvel ma
tematikere som sproglige og fra alle tre klassetrin.
Formålet formulerede eleverne selv: »At få mere viden om den spansk-talende
verden og prøve at udtrykke sig på dens sprog«.
Studiekredsen har været samlet på skolen 12 tirsdage i vinterens løb kl. 19-21
(principielt; men klokken blev oftest mere, inden vi fik pakket thermokanderne
sammen).
Den rent sproglige side af sagen ofredes der mest tid på; til hver deltager var der
af skolen bevilget et eksemplar af en moderne indrettet begynderbog (»ESO ES«
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I), som vi stort set nåede igennem. Der noteredes en tydelig lyst og også evne hos
deltagerne til at praktisere sproget i samtale med læreren og ved imitation af
båndoptagelser med indfødte spaniere. Deltagerne overførte herunder på den
selvfølgeligste måde arbejdsvanerne fra 1 g-fransk.
Indblik i den spansktalende verden opnåedes ad vidtforskellige veje gennem ud
valgte interessecentre. Eksempelvis kan nævnes, at vi i forbindelse med en omtale
af Prado-Museet i Madrid havde en »kunstaften«, hvor vi med diapositiver og an
det materiale gennemgik de tre store spanske malere El Greco, Velâzquez og
Goya. Vi har også studeret chilensk folkesang, især selvfølgelig Victor Jara, lyttet
til hans plader og sunget med. I forbindelse hermed gav Lars Rasmussen, 1 y, en
særdeles kyndig og alsidig orientering om Chile geografisk, historisk og politisk.
En gennemgang af Central-Amerika blev effektivt ledet af Lars Petersen, 1 x, som
afslørede indgående sagkundskab, især vedr. Guatemala. - Og ville vi vide noget
om jernbanevogntyper, kunne vi bare spørge Jakielski!
Det faglige udbytte? - Det er vel især af igangsættende art. Deltagerne ved nu en
del om, hvor svært spansk er for danskere (ca. som fransk, måske lidt lettere), og
de er i nogen grad rustede til at arbejde videre, enten ved selvstudium eller på
anden vis.
En fordel ved studiekredse i almindelighed bør noteres: at elever får lejlighed til
at arbejde sammen på tværs af de stive klasseskel.
Olesen.

Sporten
På grund af elevernes store sportsaktivitet i klubber har den tidskrævende nord
sjællandske fodboldturnering ikke været sat i gang i indeværende skoleår. Til
gengæld er der blevet taget revanche i den interne klasseturnering, hvor 2 ax
efter mange spændende kampe løb af med sejren. Klassen besejrede sensationelt
skolens lærerhold-, der ikke rigtig er kommet sig over Dalsgaards fravær. Dette
kom igen til udtryk i kampen mod de gamle elever, hvor lærerholdet måtte lide
den tort at se sig besejret. Kampen mellem de gamle elever og skoleholdet endte
med en sejr til de gamle elever på 4-2.
Årets jule-five-a-side med mixede hold havde atter stor tilslutning, og en masse
herlige kampe fandt sted. Den interne volleyball-turnering afvikledes med stor
deltagelse af såvel piger som drenge. Trampolinspring, bordtennis og svømning
har igen haft stor elevinteresse.
Hou.

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.
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Keramikken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har været gavnlige for
den enkeJte elevs initiativ og kreativitet, og har skabt interesse for også at ar
bejde 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 til og forståelse af kunst og dens ismer helt frem til i dag.
Bertil Widerberg.

Fritidsaktiviteter
Efter skoletid er der mulighed for adskillige aktiviteter. I dette skoleår har eleverne
oprettet en filmklub, som har vist gode ældre film ca. 4 aftener i den store sal. En
bordtennisklub har været flittigt udnyttet året igennem.
Man kan dyrke skak, hvis der er interesse for det, og låne remedierne på skolen.
Der dyrkes adskillige former for fritidssport:
redskabsgymnastik, fodbold, basketball, volleyball, langbold og trampolinspring.
Skolen råder over to bordtennisborde med tilbehør, som kan stilles til disposition.
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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
1975

6.-5.
24.-9.

21.-11.

Hele skolen var inviteret i Det kongelige Teater, nye scene, for at over
være en åben prøve på Edward Bond's skuespil »Havet«.
Det nye skoleårs første fællesarrangement blev igen en teraterinvitation,
denne gang på gi. scene til Beaumarchais skuespil »Figaros Bryllup«.
Lektor J. Barfod holder foredrag om koncentrationslejre, illustreret med
materiale medbragt fra Frihedsmuseet.

1976

26.-2.

5.-3.

24.-3.
5.-4.

Røde Kors-dag i anledning af Dansk Røde Kors’ 100 års jubilæum. Lektor
J. Barfod orienterede, og der forevistes film fra Røde Kors' virke. Dagens
indsamling indbragte et smukt beløb til jubilaren.
»Fulton«-dag til fordel for sejlskibet »Fulton« og dets funktion i ung
domsarbejdet. Et broget program afvikledes: film, auktion, loppemarked,
katten af tønden, smugkro og meget andet. »Dagen« sluttede med en
aftenfest med talentshow. Overskud fra det hele gik til »Fulton«.
Skolens nystiftede filmklub viste for hele skolen filmen »Den røde Pim
pernel« med Leslie Howard.
August Frithiof demonstrerer suggestion og hypnose.

Ekskursioner og lejrskoler
1975

28.-4.-3.-5. Adj. Halaburt på lejrskole med 1 a på Vester Anflod ved Rudbøl. Pro
gram stort set som ved tidligere lejrskoleophold på stedet. Det overord
nede mål er et nøje kendskab til en begrænset region, hvor man kan iagt
tage hvorledes kultur- og naturlandskab er tilpasset hinanden. I ugens
arbejdsprogram er indlagt forskellige opmålingsopgaver, jordbundsunder
søgelser, ekskursioner og et besøg på Nolde-Museet.
1 .-5.
Lærerkandidat Ebbe Asmussen leder et studiebesøg med 2 zN til Dansk
Sojakagefabrik.
17 .-8.-23.-8. Adj. Halaburt på lejrskole med 3 xyzN på Vester Anflod. Mål og pro
gram stort set som ovenfor nævnt. I samarbejde med skolens biologi
afdeling repræsenteret ved lærerkandidat Lars Søgaard Nielsen blev der
indlagt flora og fauna undersøgelser af forskellige af regionens biotoper.
27 .-8.
Timelærer Birgit Juul Nielsen besøger med 1 y og z Sophienholm.
29 .-8.
Adjunkt Benny Houmark på biologisk ekskursion til Hornbæk og omegn
med 3 xF.
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2 X på Louisiana.

Foto: Tyge Musaeus.

Lektor Clemens Petersen på biologisk ekskursion med motorbåd på Fure
søen med 3 xyzN.
25 .-9.
Lektor Mølbjerg besøger med et elevhold malerisamlingen på Ordrupgård.
9 .-10.
Lektor J. Barfod til søfartsmuseet på Kronborg med 3 y.
14.-10.
Timelærer Jeannette Mørdrup besøger Institut Française med 2 z.
29.-10.
Adjunkt Houmark på biologisk ekskursion til renseanlægget i Stavnsholt
med 2 zN og 2 xyN.
30.-10-2.-11. Adj. Halaburt med 2 zN på Sejerø. Efter i timerne at have arbejdet
med. kortblad og statistik som grundlag for geografisk analyse, fandt vi
Sejrø som mål for en sammenligning mellem resultaterne af feltunder
søgelsen og »hjemmearbejdet«. Vi lavede bl. a. en undersøgelse af ser
vice-niveauet på øen, og fik talt med nogle af indbyggerne om ø-problemer. - En tak til familien Clausen for lån af sommerhus.
3.-11.
Adjunkt Inge Reitzel og kunstpædagog Bertil Widerberg med 3 a og 3z
til Møen. Man studerede bl. a. kalkmalerierne i kirkerne i Keldby, Fane
fjord og Elmelunde.
1.-12.
Bertil Widerberg med 3x og 3b til Edvard. Munch-udstlilingen på Loui
siana.
11.-12.
Adjunkt Halaburt med 1 b på Toms chokoladefabrikker. Rundvisning, film
forevisning, smagsprøver.
17.-12.
Bertil Widerberg med 2 x og 3 a til Edvard Munch-udstillingen på Loui
siana.
1 .-9.
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1976

Lektor Jørgen Barfod på ekskursion med 3 y til Frihedsmuseet og Folke
tinget.
18.-3.
Lektor Ivan Jensen med et elevhold til Folketinget.
6.-4.
Adjunkt Halaburt med. 2 yzF til Frederiksværk. Rundvisning på Stålvalse
værket og kortlægning af service-udbud i Frederiksværk by.
29.-4.
Adjunkt Inge Reitzel besøger med 3 a Synagogen, Unitarerne og andre
kirkesamfund i København.
7.-5.-10.-5. Adj. Halaburt med 2 xF på lejrskole på Vester Anflod ved RudbøL Se
ovennævnte ekskursioner til samme sted.
13.-5.
Lektor J. Barfod på ekskursion med 2 y til Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg.
21.-5.
Under ledelse af lektor J. Barfod foretog 1 a en ekskursion til Skåne, hvor
man besøgte Kåseberg, Glimmingehus og Lund domkirke.

14.-1.

Foreningen Nordens udvekslingsprogram
Vanda - Lyngby
I dagene den 3.-15. november 1975 fandt Foreningen Nordens udvekslingsprogram
med den finske venskabsby Vanda sted. Den 3. november modtoges 15 finske gym
nasieelever og deres lærer som gæster hos elever fra Lyngby Statsskole. Den 8.
november rejste både de finske elever og deres danske værter til Finland., hvor
de danske elever var gæster til den 15. november. I begge lande deltog gæsterne i
deres værters skolegang, og der afvikledes begge steder selskabelige såvel som
studiemæssige programmer.
Finsk rejseleder var lektor Holmström fra Helsinge Svenska Samskola i Vanda.
Dansk rejseleder var adjunkt Inge Johansen.
Turbeskrivelse findes andetsteds i denne årsberetning. Udvekslingen var meget
vellykket og har bidraget til gensidig forståelse. Mange varige venskaber blev
stiftet i de to uger.
Foruden Foreningen Norden, som arrangerede udvekslingsprogrammet, er vi me
gen tak skyldig til Lyngby-Taarbæk kommune. Borgmester Harkjær og skoledirek
tør Thormod Thomsen har ikke skyet nogen ulejlighed, for at gøre det danske
arrangement så festligt og udbytterigt, som muligt. Lyngby Sparekasse, Bikuben,
takkes hjerteligt, fordi den gjorde det muligt for os at invitere alle programmets
deltagere i Det kongelige Teater.

Re-eksamination
En gymnasielev, der i et fag ved slutningen af 1 g eller 2g 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
at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
En gymnasielev, der i et fag ved slutningen af 1 g eller 2 g, hvor undervisningen
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i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget
til prøve ti! 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. Tilmelding til re-eksamination skal indgives gennem
rektor inden den 1. juli. Tilmeldingen er bindende.

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

Ved skrivelse fra undervisningsministeriet af 3. april 1975 bevilgedes rektor Tage
Dalsgaard fritagelse for tjeneste i tiden 15. august 1975-15. august 1977, for at han
udsendt af DANIDA i to år kan varetage en post som lærer i engelsk ved univer
sitetet i Lusaka, Zambia. Ved samme skrivelse konstitueredes lektor G. Østrup som
rektor i det nævnte tidsrum.
Fra skoleårets begyndelse ansattes cand. scient. Rudolf Greulich som adjunkt i
fysik og kemi for skoleåret 1975-76. Cand. mag. Inge Johansen (russisk) og cand.
mag. Inge Reitzel (religion) ansattes i kvotastillinger for skoleåret. Som timelærer
ansattes stud, scient. Søren Andersen (matematik).
Adjunkt Anna Lise Malmros (musik og dansk) har haft orlov fra skolen hele året
for at varetage en stilling ved Avedøre Gymnasium. Hendes timer er blevet læst
af stud. mag. Birgit Juul Nielsen (dansk) og musikstuderende Jørgen Nielsen, som
desuden har forestået timer i frivillig sang og musik.
Adjunkt Eva Steinø (fransk, gymnastik) har været fritaget for tjeneste i skoleåret.
Hendes timer har være besørget af timelærer cand. phil. Jeannette Mørdrup og
dels af gymnastiklærerinde Helen Astrup Madsen.
Den 31. juli 1975 forlod adjunkt Lise Bjørset skolen for at flytte til Oslo. Fru Bjørset
blev ansat den 1. august 1967 med fagene russisk og religion, og hun har desuden
fra 1972 varetaget erhvervsorientering og vejledning i studieteknik for hele skolen.
Fru Bjørset har arbejdet ivrigt og med en levende interesse for eleverne, som hun
inspirerede til spændende diskussioner. På lærerværelset lærte vi at værdsætte fru
Bjørset som en god og hjælpsom kollega.

Stud, scient. Søren Andersen:
Matematik: 2xyN, la ..............................................................................

5 timer

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

12

-

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

4

-

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

9

-
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Adjunkt Anita Garde:
Fransk: 3 bN, 2 aN, Ib ............................................................................

11

-

Cand. scient. Rudolf Greulich:
Kemi : 2y, 1 x, 1 y, 1 z
Fysik: 3xF, 3 yzF ......................................................................................

19

-

Adjunkt Jan Halaburt:
Erhvervsorientering
Geografi: 3 xyN, 3 yzN, 2 xF, 2 yzF, 2 xyN, 2 zN, 1 a, 1 b ....................

221A -

Lektor H. Brun Hansen:
Kemi : 2 z
Matematik: 3 yzF, 2 aN, 2 zN, 1 z ...........................................................

20

-

Adjunkt B. Houmark:
Biologi : 3 xF, 3 yzF, 2 xyN, 2 zN
Gymnastik: 3 ax, 3 by, 1 by, 1 z
Fritidssport ................................................................................................

22

-

Lektor F. Hunosøe:
Engelsk: 3aN ............................................................................................

6

Lektor J. Jørgensen:
Dansk: 3 x, 2 bN
Oldtidskundskab: 2 bN, 2 z, 1 x
Historie: 2 z, 1 x ........................................................................................

17

Lektor Aa. Dannemand Jensen:
Tysk:3aN,2bN,la .................................................................................
Lektor E. Reinholdt Jensen:
Dansk: 2 aN, 2 x, 2 z, 1 b, 1 x ...................................................................

11

-

15

Lektor Ivan Jensen :
Oldtidskundskab: 1 b, 1 y
Historie: 3aN, 3x, 2 bN, 1 b, 1 y
Gymnastik: 3 z, 2 by, 1 ax ........................................................................

23

-

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

21

-

Cand. mag. Inge Johansen:
Russisk: 3 az, 1 az .....................................................................................

8

-

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

14

-
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Adjunkt Vibeke Kristensen:
Matematik: 2 bN, 2 xF, 2 yzF, ty .............................................................

18

-

Adjunkt Orla Astrup Madsen:
Engelsk: 3 bN, 2 aN, 1 a
Gymnastik: 2 ax, 2 z
Frivillig sport ..............................................................................................

19

-

Gymnastiklærerinde Helen Astrup Madsen:
Gymnastik: 3 z, 2 ax, 2 by, 2 z, 1 ax, 1 by, 1 z ........................................

14

-

Adjunkt Lone Minzly:
Engelsk: 1 b, 1 x
Latin : 2 aN, 1 a, 1 b ...................................................................................

21

-

Studielektor H. Mølbjerg:
Religion: 3 bN, 2y
Dansk: 3 bN, 2 y
Fransk: 1 z .................................................................................................

15

Cand. phil. Jeanette Mørdrup:
Fransk: 3 x, 2 y, 2 z ...................................................................................

9

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

13

Stud. mag. Birgit Juul Nielsen:
Dansk: 3 z, ly, 1 z ...................................................................................

10

-

Stud. mag. Jørgen Nielsen:
Sang: Hele skolen
Frivillig sang og musik .............................................................................

19

-

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

23

-

Lektor H. P. Pedersen:
Fysik: 2 yzF, 2 xyN, 2 zN, 1 x, 1 y .............................................................

13

-

Studielektor Ib Clemens Petersen:
Biologi: 3aN, 3 bN, 3xyzN ....................................................................

13

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

5

-
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Lærerstaben 1975-76.

Cand. mag. Inge Reitzel:
Religion: 3 aN, 3 z, 2 aN, 2 bN, 2 x, 2 z ..................................................

8

-

Adjunkt M. Tønsberg:
Fysik: 2 xF, 1 z
Matematik: 3xF, 3 xyzN, Ib .....................................................................

17

-

Adjunkt Hanna Wenzel:
Engelsk: 2 bN, ly .....................................................................................

9

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

15

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

11

Kst. rektor G. Østrup:
Kemi : 2 x
Fysik: 3xyzN ..............................................................................................

5

-

-

Lærerkandidater

Følgende kandidater har gennemgået praktisk pædagogisk kursus her ved skolen i
dette skoleår:
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Efterårshalvåret:
Cand. scient. Torsten Meyer i fysik (Tønsberg, Østrup).
Cand. scient. Lars Søegaard Nielsen i biologi (Clemens Petersen, Houmark).
Cand. mag. Ulla Margrethe Krusaa i engelsk (Orla Astrup Madsen, Lone Minzly).
Cand. mag. Peter Knud Lillelund i dansk (Mølbjerg, lørgensen, Reinholdt Jensen)
og tysk (Kraiberg, Vesterdal Nielsen).
Forårshalvåret:
Cand. scient. Helmer Frederiksen i biologi (Clemens Petersen, Houmark).
Cand. scient. Torsten Meyer i matematik (Vibeke Kristensen, Tønsberg).
Cand. mag. Allan Rasmussen i engelsk (Orla Astrup Madsen, Hanna Wenzel, Lone
Minzly) og tysk (Kraiberg).
Cand. mag. Suzanne Wøldike Nielsen i fransk (Olesen, Mørdrup) og dansk (Møl
bjerg, Reinholdt Jensen).
Inspektion m. m.

Skriftlig inspektion: Brun Hansen.
Ydre inspektion: Ivan Jensen.
Indre inspektion: Olesen, Reinholdt Jensen og Eva Kraiberg.
Bibliotekar: Dannemand Jensen. Assistent: Gitte Eller, 2 bN.
Bogudlån: Matzen.
Sekretærer: Merete Møller og Anni Tversted.

Lærerrådet
I slutningen af forrige skoleår valgtes undertegnede som formand, Vibeke Kristen
sen som næstformand og Orla Astrup Madsen som sekretær. I løbet af dette
skoleår har der været afholdt en række møder - alle med deltagelse af indbudte
elevrepræsentanter.
Af de behandlede emner kan nævnes:
Fordeling af de bevilgede beløb til læremidler og samlinger. Ansøgninger om
ekstrabevillinger er blevet indsendt og er i et vist omfang blevet imødekommet.
Skolerejser har været diskuteret under hensyn til de af dire'ktoratet udsendte skri
velser om dette emne.
Endvidere har lærerrådet drøftet årsprøvernes form og omfang, grendeling, antal
nye klasser i kommende skoleår, stillingsopslag m. m.
Mogens Tønsberg.

Samarbejdsudvalget
Lærernes repræsentanter i samarbejdsudvalget er adjunkt Tønsberg, som er lærerrådsformand', lektor Reinholdt Jensen, lektor Eva Kraiberg og rektor Østrup, som
er formand for udvalget.
Fra elevside er repræsentanterne Per Bergmann, 2x, som er elevrådsformand., Finn
Møller Pedersen, 3 z og Niels Sandøe, 2 x.
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, 3g’s sidste skoledag og translokationen.
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V • Diverse

Dagbog
(om fællesarrangementer og ekskursioner, se side 27).
1975

Forårskoncert ledet af Jørgen Nielsen.
3 g’s sidste skoledag. Om morgenen blev dimmittenderne modtaget og
beværtet på rådhuset af borgmester Harkjær. Derefter marcheredes med
meget humør i et festligt optog til skolen. Efter forskellige meget mor
somme begivenheder i skolegården og diverse taler oplæste rektor eksa
mensskemaet. Herefter fulgte i overensstemmelse med traditionen en
særdeles hyggelig frokost for lærere og elever. Rektor Dal-sgaard gav til
forsamlingens højlydte jubel en versificeret gennemgang af skolen og
dens elever.
21.-6.
Tranlokation i tennishallen, Engelsborgvej.
12.-8.
Introduktionsdag for de nye 1 g'ere. Dagen begyndte med fælles mor
genkaffe for hele skolen. Derefter var der orientering og rundvisning.
22.-8.
Elevfest for 1 g'erne.
20.-9.
Lyngby Statsskoles gamle Elevers fodboldkamp mod skolens hold. De
gamle elever vandt 4-2.
8.-10.
Forældremøde for 2 a og 2 b.
27.-10.
Fodboldkamp: gamle elever mod skolens lærere. Også her vandt de
gamle elever.
29.-10. Forældremøde for 2x, y og z.
5.-11. Forældremøde for 1 a og 1 b.
7.-11.
Concert Surprise under ledelse af Jørgen Nielsen.
19.-11.
Forældremøde for 1 x, y og z.
28.-11.
Om aftenen: Gamle elevers fest.
3.-12.
Forældremøde for alle 3 g.
10 .-12.
Juleindkøbsfri fra kl. 11.
18 .-12.
Julekoncert i Christianskirken. Kor og orkester under ledelse af Jørgen
Nielsen.
19 .-12.
Juleafslutning. Om morgenen kl. 9: fælles morgenbord for hele skolen.
Her blev sunget julesange, læst op (hilsner og uddrag af rektor Dalsgaards breve fra Afrika) og uddelt præmier til det vindende hold fra den
store jule-five-a-side. Elever fra 3 a m. fl. opførte en sketch »En pige fra
landet«, hvorefter Lyngby Statsskoles Disharmoniorkester gav en festlig
afslutning på dagen.

24.-4.
7.-5.
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1976

14 .-1.
28
29
3
4
5
6

.-1.
.-1.
.-2.
.-2.
.-2.
.-2.

2 .-3.
11.-3.

17.-3.
31.-3.
22. og
23.-4.
23.-4.

Orienterende møde for elever, der vil søge i gymnasiet i 1976 samt for
deres forældre.
Lynkursus i Les Lanciers for forældre. Ved Inge Rud-Petersen.
Lynkursus i Les Lanciers.
Lynkursus i Les Lanciers.
Lynkursus i Les Lanciers.
Generalprøve på årets skolekomedie.
Skolefest, afholdt på Virum Statsskole. Rektor Roikjer og pedel Willy Pe
tersen får en hjertelig tak for al imødekommenhed og hjælp før og under
festen. Elever fra 2 g opførte en forrygende farce: »Flammedanserinden«
iscenesat af Erling Larsen. Adjunkt Vibeke Kristensen og lektor Ivan
Jensen havde deres store andel i aftenens succesrige afvikling, og de får
stor tak for deres værdifulde hjælp.
Forældre, lærere, elever og gamle elever deltog med liv og lyst i Lanciers’en, spisning og anden dans og var alle med til at gøre aftenen
virkelig vellykket. Til dansen spillede »Ricardos Jazzmen«.
Lærkefri fra kl. 11.
Studieorienterende møde, arrangeret på skolen af Arbejdsformidlingen,
København. Et antal ældre studerende orienterede 2 og 3 g’s elever om
studiemulighederne.
Møde for elever i 1 g og deres forældre om g,renvalg og valgbare fag
fra og med 2 g.
Repræsentanter fra Studenterrådet og fra Moderate Studenter orientere
de 2 og 3 g om de videregående studier og adgangsbegrænsningen.
Udstilling af elevarbejder i formning arrangeret af elever og Bertil Widerberg.
Forårskoncert under ledelse af Jørgen Nielsen.

Skolenævn og forældremøder
I skoleåret 1975-76 holdtes i overensstemmelse med gældende regler nyvalg til
skolenævnet. Forældrerepræsentanterne i skolenævnet er herefter:
Skoleinspektør M. Trige, som har søn/datter i 3xF og 1 y
Fru Dorrit Kähler
,
2 xF
Fru Helle Nielsen
,
1 x
Fru Lis Secher
,
1 a
Skolens repræsentanter er lektor E. Reinholdt Jensen, adjunkt Vibeke Kristensen
og kst. rektor Gregers Østrup.
Skolenævnsmøde holdes den 25. marts 1976. Her blev adskillige af skolens forhold
drøftet, især forældremøder, skolerejser og foreningen Lyngby Statsskoles Venner.
Der har i skoleåret været afholdt 7 forældremøder, som er nævnt i foranstående
dagbog.

Lyngby Statsskoles gamle elever
Den mere end 10 år gamle forening har i det forløbne år på forskellig vis bidraget
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til at bevare og styrke forbindelsen mellem skolen og de tidligere elever og mel
lem disse indbyrdes. Dette er sket ved skolens festdage, men ikke mindst ved for
eningens årlige efterårsfest, som sammen med generalforsamlingen finder sted en
fredag i november.
I år var sammenkomsten arrangeret den 28. november. Mere end 100 gamle elever
samt et beskedent antal gamle og nuværende lærere havde en meget hyggelig
aften. Som noget nyt var forudgående tilmelding ikke nødvendig. Dette blev prø
vet efter overvejelse i bestyrelsen og efter samråd med rektor Dalsgård og til
sigter at komme i kontakt med gamle elever, der ikke regelmæssigt vil deltage i
sammenkomsten, men lejlighedsvis ønsker at bibeholde kontakten på en mere
uforpligtende måde.
Efter mange års virke i foreningen udtrådte såvel formanden Jørn Knudsen og
Gaethe Nielsen af foreningens bestyrelse, som herefter ser således ud:
Erik Frobenius (44) - Fritz Jannik (49) - L. Modeweg-Hansen (56) - Meiland Gunnergård. (67) - Richard Jensen (73) - Birgitte Hertz (75).
Suppleanter blev: Jette Aas Andersen (60) - Ralf Bremsner (74).
Indmeldelse i foreningen kan lettest ske telefonisk til Meiland Gunnergård, tlf.
02-86 62 63, som med stor glæde tillige modtager årskontingentet kr. 20,00.
L. Modeweg-Hansen.

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

Biblioteket
Biblioteket er i årets løb forøget med. 147 bind, hvoriblandt følgende gaver:
Fra Folketinget: Nordisk Kontakt 1975.
Undervisningsministeriet: Beretning om Atomenergikommissionens virksomhed 1974—
75. - Aarhus Universitets årsberetning 1974-75.
Ministeriet for Grønland: Meddelelser om Grønland, bd. 191,9.
Imperial Chemical Industries: Endeavour hæfte 122-124.
Gyldendal: Selvsyn 1975.
EF presse- og informationscenter: ef information, ef dokumentation.
EF kommissionen: Europa (tidsskrift), 1975.
Europa Parlamentet: Informationsbulletin.
Foreningen til Søfartens Fremme: Søfart, 1975.
Rederiet Lauritzen: Frivagten, 1975.
Helsinge Svenska Samskola: Helsinki Rural Commune.
Helle Zachariassen: The United States and China.
Forfatteren Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på
Bornholm.
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Ud over de nævnte bøger har skolen fra forlagene modtaget en række lærebøger
og andre bøger til undervisningen, som er indlemmet i lærebogssamlingen.

»Lyngby Statsskoles Venner«
Indtægter:

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

kr.
2.014,53
660,00
13,20
74,31

Udgifter:

Beværtning af studenter ...
Morgenmad 12.-8, tilskud ..
Gamle elever, fodboldfest..
Tilskud til skolerejse ...........
Kaffebord, finske elever ...
Sodavand, koncertdeltagere.
Juletræspyntningsholdet . ..
Gæstelektorer ,frokost .......
Beholdning pr. 1. maj 1976..

2.762,04

kr.

175,50
602,65
236,30
350,00
85,65
66,90
110,50
19,70
1.114,84
2.762,04

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

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

Ferier og fridage 1976-77
Undervisningsministeriet har fastsat følgende ferier og fridage for skoleåret 197677 (de nævnte dage medregnet):
1976

Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: Efterårsferie.
Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: Juleferie.
1977

Mandag d,en 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 4. april til tirsdag den 12. april: Påskeferie.
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august: Sommerferie.
Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilladelse fra
direktoratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået i ganske sær
lige tilfælde.

Ved skoleårets afslutning
Arsafslutningen for hele skolen finder sted lørdag den 19. juni 1976 kl. 10 i idræts

hallen, Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53. Skolen takker Lyngby-Taarbæk kommune
på det hjerteligste for velvilje og hjælp ved tranlokationens afholdelse i hallen.
Alle, der har lyst til og interesse i at overvære afslutningen, indbydes venligst til
at komme til. stede.
Det nye skoleår begynder mandag den 9. 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 1976.

40

GREGERS ØSTRUP.

Indhold

Almindelige oplysninger ........................................................

3

Eksaminer 1975

4

......................................................................

Eleverne ...................................................................................
Legater m. m................................................................................
Skolerejser ..................................................................................
Prisopgave ..................................................................................
Elevrådet ...................................................................................
Festudvalget ..............................................................................
Koret ...........................................................................................
Studiekredse ..............................................................................
Sporten .......................................................................................
Formning og kunstforståelse ...................................................
Fritidsaktiviteter .........................................................................
Fællesarrangementer .................................................................
Ekskursioner og lejrskoler ........................................................
Foreningen Nordens udveksling ..............................................
Reeksamination .........................................................................
Transportgodtgørelse ................................................................

7
11
12
21
22
22
23
24
25
25
26
27
27
29
29
30

Lærerkollegiet ............................................................................
Lærerrådet ..................................................................................
Samarbejdsudvalget .................................................................

31
35
35

Dagbogen ..................................................................................
Skolenævn og forældremøder .................................................
Lyngby Statsskoles gamle Elever ............................................
Udlån af skolebøger .................................................................
Biblioteket ..................................................................................
Lyngby Statsskoles Venner ......................................................
Af skolens ordensregler ............................................................

36
37
37
38
38
39
39

Ferier og fridage 1976-77 ........................................................
Skoleårets afslutning .................................................................

40
40

