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RYSENSTEEN GYMNASIUM 197



ÅRSSKRIFT
1977

Rysensteen Gymnasium
Tietgensgade 74, 1704 København V

Rektor træffes på skoledage kl. 12-13 eller efter aftale
Telefon: Kontor (01) 24 43 11

Lærerværelse: (01) 24 35 68





Gregers Glahn
f. 2.6. 1922 - d. 1.12. 1976

Den 1. december fik vi på Rysensteen Gymnasium meddelelse om, at G 
Glahn var død. Han havde været sygemeldt fra slutningen af august og havd 
senere år i længere perioder været plaget af sygdom. I Gregers Glahn 1 
mistet en lærer, som mange vil savne.
Gregers Glahn kom til Rysensteen Gymnasium i 1966, efter at han i mar 
havde været Det danske Selskabs kulturudsending i Italien. Årene her har 
været hans lykkeligste. Det kunne man få indtryk af, når han talte om de 
Det meget udadvendte arbejde, kontakten med mange og meget forskellige 
nesker har utvivlsomt harmoneret godt med Glahns alsidige begavelse o 
livlige og charmerende væsen, der kendetegnede ham, mens han endnu var 
I sin tid som lærer ved Rysensteen Gymnasium blev han meget afholdt, bi 
elever og kolleger. Hans store gæstfrihed kom i høj grad også eleverne til 
I hans hjem lige ved skolen kom ofte både nuværende og gamle elever, sor 
omfattede med stor trofasthed.
Hans sprogbegavelse, hans humor og hans beskedenhed og venlighed gjor 
han var en god lærer, som vi savner. Hans fag var fransk og engelsk.

Birthe Christern





Aase Køie

Aase Køie tog sin afsked fra Rysensteen Gymnasium i foråret 1977 efter < 
virke ved skolen. Hendes fag var geografi og biologi.
Aase Køie har altid været levende engageret i sine fag og har et stort foi 
talent, som hun benyttede sig af i rigt mål i sin undervisning, både på skol 
ved talrige ekskursioner. Mange vil fra hendes ekskursioner huske hendes 
ved og evne til at forklare landskabsformerne. Især istidsgeologien havde h 
interesse. Og hendes fornøjelse ved at gøre geologiske fund i grusgrave og i 
kalkbrud husker sikkert mange.
I flere perioder havde hun orlov for at begive sig på rejser til fjerne lande 
kunne hun fortælle levende om rejser til Afghanistan og Peru, hvorfra hur 
medbragte mange smukke ting.
Vi siger Aase Køie tak for mange gode år og ønsker hende et godt otium.

Birthe Christens





Emneugen

I den sidste uge af februar blev der holdt emneuge på Rysensteen.
Mens emneugen sidste år lå i forlængelse af efterårsferien, ville vi i år væ 
senere tidspunkt, hvor alle sikkert ville trænge til en forandring i hverdage 
hvor det ikke var så dyrt at arrangere evt. emnerejser.
Ugens struktur var i øvrigt den samme som sidste år: først blev der fremsat é 
om emner, ganske uforpligtende, dernæst tilmelding til emnerne og form« 
grupperne, hvor man diskuterede målsætning og lagde en nøjere plan for 
forløb. Hver gruppe afleverede en skriftlig redegørelse efter formødet, og ■ 
plan godkendtes derefter af rektor og emneugeudvalget.
Hvis et oplæg ikke forekom detaljeret nok, måtte gruppen atter mødes 1 
planlægge; således skulle grupperne få en vis sikkerhed for, at arbejdet ikk 
af sporet på grund af manglende tilrettelæggelse, når den tid kom.
Følgende emner blev gennemført:

Opera Hypnose Folkedans
Fotolære Selvforsvar Psykologi
Sportsfiskeri Sport, drenge Spil sammen
Shakespeare Dramatik Film
Sproghistorie Slægtsforskning Studieturs
Christiania Religion forberedelse
Keramik Beat Elektronik
Håndarbejde Ud i naturen A-kraft
Gruppedynamik Quindcproblemer Raceproblemer
Retssager Sport, piger

Endelig udsendtes et spørgeskema, som skulle vise, om emneugen havde sva 
de stillede forventninger, eller om der på nogle punkter herskede utilfredshe 
Spørgeskemaerne viste, at langt de fleste havde været tilfredse med emne 
forløb. Et par elever mente dog, at der var behov for flere formøder en 
ene, der blev arrangeret, og andre gør opmærksom på vanskelighederne \ 
lægge de traditionelle lærer-/elev-roller af. En enkelt foreslår, at lærerne 
pelthen skulle stå til rådighed som konsulenter, der opholdt sig fx. på læj 
reiset, mens elverne arbejdede selvstændigt. Mange efterlyser en leder med 
viden, da pågældende hold havde planlægningsvanskeligheder.



)rgsmålet om, hvad emneugens vigtigste formål skal være, svarer eleverne: 
i flere mennesker at kende (altså: andre elever, andre lærere) og at arbejde 
m om et emne, som interesserer alle og ikke nødvendigvis har med skole at 
Flere lægger vægt på at gribe tingene an på en anden måde end den sæd- 
e (nye arbejdsformer).
n halvdelen af de adspurgte synes, at det er en god idé at høre mere om, 
in andre grupper fungerer, men mener samtidig, at det vanskeligt kan lade 
re. De fleste går imod tanken om et overordnet featureemne.
; ville dog godt vide, hvad der foregår rundt omkring, men kontakten skal 
spontant, ikke tvungent.
n alle finder det bedst med en opdeling i formiddags-/eftermiddags- eller 
jsemner, så der er lidt for enhver smag. Flere nævner også, at det er ud
it med en opdeling i mere teoretiske og mere praktiske emner.
r altså ud til, at emneugen har været en succes . . .
ne har afleveret rapporter om ugens forløb. Som eksempler og for at illu- 
alsidigheden i emnevalg aftrykkes her rapporterne fra tre forskellige hold:

forskning
jakta: 20 egocentriske personer forsøgte sig som slægtsforskere. Jacobsen 
modigt an for den urutinerede flok de fem dage, emneugen varede. Vi 
forinden samlet oplysninger om vore familier, som Jacobsen den første dag 
ede. hvorefter han gav gode råd til alle mand.
e dag fulgte nogle almindelige regler for slægtsforskningen.
’ste tre dage boltrede vi os mellem gamle støvede kirkebøger og folketæl- 
på henholdsvis landsarkivet og rigsarkivet.
bsen vandrede fra slægt til slægt og støttede os meget!
idste dag samledes vi på basen (Rysensteen) og udvekslede erfaringer, samt 
smule ekstraviden. Næsten alle har fået et stort udbytte, og er blevet grebet 

. Vores tålmodighed blev mange gange stillet på en prøve.
nåede vi tilbage til 1800. Én nåede endda helt til midten af 1600-tallet. Og 
dt 14 ud af 16 tipoldeforældre.
ir dog ikke alle, der var lige heldige, idet nogle strandede i København og 
blade side op og side ned - andre gik i stå i udlandet.
dt en strålende uge, hvis følger var, at mange ville fortsætte.



Sproghistorie
Den 1. dag: Introduktion til sprogvidenskabens historiske bagrund. 

Påvisning af Rasks Grimm-lov med skema.
Påvisning af kædereaktionen.

Den 2. dag: Om- og af-lyd. Oldhøjtysk lydforskydning. Sprogætterne.
Den 3. dag: Låneord, oversættelseslån, hybrider, arbejde med opdeling i i 

derivativer og fleksiver.
Den 4. dag: Oplæsning af engelske låneord.

Påvisning af latinske lån fra de 3 store indlånsperioder.
2 fremmedordstests (multiple choice).

Den 5. dag: Afsluttede med den svenske slutprov i Allmän Språkkunskap 
1968. Alle bestod med glans!

Studietursforberedelse
Vi fulgte vores oprindelige plan nogenlunde, med undtagelse af, at vi hv 
startede med nygræske sange og læsning. Men det betyder ikke, at vi nåec 
eller halvt til bunds i de emner, vi havde bestemt os for.
Vi kom ganske vist både til Delfi og oraklet, til Mykenes storborg, til Epic 
pragtfulde teater og til Akropolis, Athens gamle byfæstning. Og vi fik også 
på billeder fra disse steder, men kunsthistorie i egentlig forstand fik vi il 
meget af. Vi brugte megen tid på teatrets oprindelse og funktion, og vi s 
noget på Akropolis’ historie gennem tiderne op til vore dage.
Men det gør nu heller ikke så meget, at vi ikke nåede til bunds, for vi har 
at mødes en gang hver 14. dag torsdag aften for at læse nygræsk og for : 
enkelte emner op til en grundigere behandling - emner indenfor den græske 
og kultur i datid og nutid.
Vi er foreløbig 9, som vil rejse evt. i efterårsferien, og vi er meget interesse 
at flere, som har lyst, slutter sig til - nu.
Senere har vi tænkt os at holde et formøde på Tvind engang efter sommer 
Det betyder også noget for evt. rabatter at kende antallet allerede nu. 
Interesserede kan henvende sig hos Birgit, Kirsten eller Berit i 1c.



sefordelingen

har i skoleåret 1976—77 bestået af 14 klasser fordelt på 1.—3. gymnasie- 
(1. gymnasieklasse af sproglig og matematisk linie, 2. og 3. gymnasie- 
af nysproglig, samfundssproglig, matematisk-fysisk, naturfaglig og sam- 
aatematisk gren). Den 1. september 1976 havde skolen 333 elever.

enævnet
976-77 bestået af:
nedlemmer valgt af borgerrepræsentationen: Bente Inger Hansen, Håbets 
é 16, 2700 Brønshøj, og driftsinspektør Mogens Clausen, GI. Carlsberg- 
15, 2500 Valby.

nedlemmer valgt af og blandt forældrene: formand Ingrid Hvolris, Linde
ten 60, 2630 Tåstrup, Ole B. Thomsen, Lindetoften 39, 2630 Tåstrup, Kai

hard Ramsing, GI. Køge Landeve 569, 2650 Hvidovre.
og 2af lærerrådet valgte repræsentanter, lektor Maren Sleth og lektor 

Marie Nielsen, samt 2 af elevrådet valgte repræsentanter, Axel Jensen, 3x, 
is Jacobsen, ly.



EKSAMINER i maj-juni 1976
Folgende bestod studentereksamen:
3a:
Eva Ulfkjær Andersen
Jannie Andersen
Julie Ann Bruhn
Anita Brunstad
Helle Sølvsteen Boge
Birgitte Degel
Peter Frank
Lise-Lotte Friisvang
Eli Gaarder
Else Grete Hansen
Tony Lundby Hansen
Hanne Henriksen
Per Ivar Jacobsen
Birthe Randrup Jensen
Niels Keller
Elsebeth Nielsen
Kirsten Pernille Nielsen
Hanne Olesen
Linda Rohardt Petersen
Liselotte Pedersen
Henning Petersen
Karin Petersen
Jette Starck
Lea Annette Strini
Marianne Tullin.

3b:
Jette Roslyng Andersen
Klaus Baagoe
Jette Christensen
Pernille Egebak
Suzanne Escherich
Pia George
Finn Ingolf Hansen
Lone UllaHoltmann
Annette Jørgensen
Birte Jørgensen
Inge Løber Mortensen
Anne Dorthe Nielsen
Birgitte Nielsen
Gitte Pia Petersen
Leif Rasmussen
Peter Rasmussen
Sven Attrup Rasmussen
Kurt Sandau
Dorte Sejsbo
Pia Skouv
Sally Tautoft
Bente Trane

3x:
Lisbet Lange Andersen
Marianne Andersen

Povl Bjerregaard 
Jan Bode
Kim Dirk Crillesen
Joan Flintrup
Jørgen Jacobsen 
Bo Hoff Johansen 
John Leif Jørgensen 
Mogens Kilstrup 
Per Kragh
Anker Madsen
Henrik Bjorn Madsen
Ole Mariager
Frank Ballieu Petersen
Jørgen Riis 
John Verner 
Pia Verner

3y:
Carl Alstrup
Christian Clausen 
Olav Friis 
Halina Goldstein 
Inga Halldorsdottir 
Soren Vogth Hansen 
Allan Lassen 
Lars Leth
Anne Merete Morsing 
Lennart Moustgaard 
Dan Ehlert Nielsen 
Gitte Eva Olsen 
Carsten Pedersen 
Robert Rochon 
Emmanuil Sandelsztejn 
Anne Scmidt 
Susanne Wennicke

3z:
Brian Bjørk
Jesper Sleth Christiansen 
Jens Rainer Hansen 
Kurt Villads Jensen 
Mette Weiglin Johansen 
John Kaspersen 
Bent Larsen 
Erik Charles Moller 
Lars Ole Nejstgaard 
Inge Nielsen 
Poul Erik Nielsen 
Karsten Pedersen 
Winnie Ramsing 
Ole Teisen
Lene Thrane-Moller 
Peter Vest



ens elever 1976-77
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3x F
Carsten Berger
Poul Egon Bertelsen
Mette Dünweber
Claus Egge
Janne Jensen
Peter Bandholz Jørgensen 
Jørgen Frode Münster 
Allan Schrøder Nielsen 
Henrik Reichstein Nielsen 
Hanne Bak Pedersen
Anni Rasmussen 
Karsten Sørensen 
Jon Juel Thomsen

3x N
Kirsten Heintze Andersen 
Inger Schmidt Hansen 
Ivan Harsdal
Dorte Vindbæk Jensen
Hanne Merete Jensen
Claus Kofoed Nielsen 
Anders Michael Toft

3x S
Erik Bo Vestergaard Hansen 
Kim Henriksen
Axel Jensen
Niels Brink Kristiansen
Harald Jørgen Pedersen

3y F
Grete Hougaard Andersen 
Ole Andersen
Bjørn Michael Bengtsson 
Gert Wretlind Clemmensen 
Lars Dalsgaard
Preben Hansen
Gitte Jensen
Jonna Lerbech
Johnny Petersen
Tommy Westergaard Petersen 
Andrzej Wajn 
Inger-Marie Wiegmann

3yN
Mikael Bonde
Anne Gravesen



Danny Jacobsen 
Pia Jørgensen 
Finn Kristensen 
Michael Brochdorf Nielsen 
Vibeke Paaske-Møller 
Jan Anker Petersen 
Birgitte Haag Sørensen

3y S
Ivan Normann Andersen
Jakob Ries

2a N
Jette Dederding Andersen 
Hanne Bonde
Inge Christiansen
Annelise Hansen
Lene Hjortnæs
Gitte Møller Kristensen
Anita Bundgaard Larsen 
Susanne Larsen
Ulla Højbro Larsen
Ane Munk
Sussie Marianne Nielsen
Ann Dorte Olsen
Lisbeth Arne Pedersen
Lise Pedersen
Britt Pedersen
Ken Rivad
Jimmy Rohardt Sørensen 
Lisbeth Molter Ulriksen

2a S
Anna Marie Faarvang Andersen 
Benedikte Bojlén
Lene Høy Christensen
Kim Haahr
Anette Gerd Reiler

2b N
Mai Britt Axelsen
Anni Bertelsen
Jens Garner
Brigitte Hansen
Jesper Jensen
Marianne Lykke Kruse 
Marianne Larsen 
Dennis Machon
Hanne Sofia Mikkelsen
Birgitte Houkjær Nielsen
Hanne Astrup Nielsen 
Merete Lang Pedersen 
Eva Norremark Poulsen 
Henrik Refsgaard

2b S
Annette Ulla Andersen 
Hans Henning Jacobsen 
Bente Fibæk Jensen

Charlotte Kjersgaard 
Jette Nielsen
Pia Lykke Nielsen 
Bob Hvid Stausgaard 
Gitte Bro Sørensen

2x F
Peter Georg Günther 
Klaus Bruun Hansen
Steen Langvad 
Folke Larsen 
Marianne Lindhard 
Franz-Michael Mellbin 
Lars Edvard Møller 
Glas Pontoppidan Nielsen 
Peter Sandor Oturai 
Jesper William Petersen 
Henrik Chalmer Rasmussen 
René Peter Salomon 
Jørn Therkildsen

2x N
Lene Kirkelund Andersen 
Rikke Gerhard Jensen 
Lone Kielberg 
Grethe Kristiansen 
Merete Lassen 
Kim Bay Nielsen 
2x S
Kim Emil Kristensen
Jan Pedersen
Gunner Liljendahl Sørensen 
Preben Liljendahl Sorensen
2y F
Niels Aaroe
Peter Gravesen
Ib de la Motte Heinisch 
Uffe Pless
Marek Buznicki Polkowski 
Henrik Tholstrup
Janusz Wajn

2y N
Gitte Mariann Andersen 
René Michael Bibæk 
Benni Hansen 
Ea Jensen
Jørgen Frank Larsen 
Kim Larsen
Jette Lone Nielsen
Knud Edgar Striib Nielsen

2y S
Tom Bjerregaard 
Anette Dederding 
Hans Christian Heickendorf 
Kim Jensen
Kim Jonsson
Lene Kirstine Moustgaard
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1b
Marianne Allin
Dorthe Bredesen 
Jens-Erik Bogvad 
Elin Carlsen
Charlotte Maria Dejgaard 
Rita Frandsen 
Margit Grevsen 
Peter Vogth Hansen
Dorthe Hoffmann-Jorgensen 
Nadia Hsu
Eva Karen Lilja Jensen 
Tina Maria Jorgensen 
Linda Jeanette Kristensen 
Thomas Hugh Meredith 
Mette Malling Mortensen 
Dorte Pontoppidan Nielsen 
Lene Nielsen
Jens Christian Norregaard
Anne Margrethe Thorup Petersen 
Hanne Hjortkjær Petersen 
Susanne Charlotte Poulsen 
Janne Demandt Steffensen 
Mai-Britt Sorensen 
Maj-Britt Wronding

1c
Birgit Ellen Andersen 
René Andersen 
Susanne Bech Andersen 
Helle Bjornskov 
Helle Retboll Carl 
Tina Christensen 
Henrik Vincent Falk 
Ann Grünberg 
Annette Hansen 
Annette Norbæk Hansen 
Katja Hansen 
Kirsten Monrad Hansen 
Pernille Hansen 
Susanne Bramming Hansen 
Berit Skov Jensen
Lisbeth Kirkebjerg 
Conny Lene Larsen 
Jeanne Hannah Mikkelsen 
Charlotte Munck 
Anette Tina Nielsen 
Jannie Kruse Rasmussen 
Tina Haag Sorensen 
Anne Wessel Troest

1x
Anne-Merete Erskcv Andersen 
Lars Bjerringfelt 
Susanne Blaabjerg 
Jette Christensen 
Steen Henrik Christensen 
Anne Birkestrom Dannerfjord



Dorte Kornmaaler Hansen
Søren Hansen
Gert Roland Hartvig
Hanne Jacobsen
Kent Winther Jensen
Lene Kinow
Carsten Allan Koch
Birthe Larsen
Lene Specht Larsen
Pierre Maina
Bente Mikkelsen
Kim Mortensen
Jan Nielsen
Per Nielsen
Mai-Britt Olsen
Jim Petersen
Charlotte Lykke Poulsen
Troels Schmitto
Henrik Stage
Michael Stromgreen
Lise Camilla Wandall

iy
Allan Norén Abrahamsen 
Birgitte Erskov Andersen 
Jørn Brundt Andersen

Kim Ingemann Christensen 
Jakob Duvå 
Mikael Fuhr 
Yvonne Fuglesang 
Søren Green 
Pia Schönfeldt Hansen 
Tina Ken Hansen 
Hans Erik Jacobsen 
Kim Erik Jensen 
Nicoline Kalsbeek 
Morten Kaspersen 
Henning Larsen 
Michael Helmer Larsen 
Elisabeth Meyling 
Connie Merete Moller 
Claus Nielsen 
Jesper Erik Partoft 
Lene Vestgaard Pedersen 
Liselotte Rasmussen 
Birthe Skipper 
Kirsten Jane Stevenius 
Susanne Stockel 
Birgitte Kolding Sorensen 
Tommy Sorensen 
Henrik Wiegman



ens lærere 1976-77

el, Steen, cand, polyt., lektor (1973) (Ahr.): 
xyz S, 2yz F, 1y.
xyz S, 2x FN, 1x.

sn, Peter, cand, scient, årsvikar (1975) (An): 
tik: 3y F, 2xyz S, 2yz F, 2b, 1c.

Else, cand, mag., studielektor (1952)

: iy.
3y, 2a, 1x, 1b.

sd, Karl, cand, mag., lektor (1948) (Bl):
3xy N, 3a, 2xyz N.

ave, Chr., stud. mag. (Bu):
;tik: 3y, 3ab, 2z.

. Birgit Bennike, cand, mag., lektor
BBC):
:: 3ab S, 3b N.
2y.

isen, Birthe, cand, mag., rektor (1956) (BC):
i: 3x, 3y, 3b, 2y.

isen, Lone, cand, phil., timelærer
LC):
c.
<unskab: 2z, 2a, 1c.

Hans Henrik, cand, mag., adjunkt
3a):
1a, 1y.
:: 1b, 1c.

Bregers, cand, mag., lektor (1966) (Gl):
: 1x.
3x, 3b, 2b, 1a, 1y.

, Torben Emil, cand, mag., adjunkt
H):
3a, 2z, 2a, 1x.
i: 3a, 2z, 2a.

ton, Mogens, cand, scient., adjunkt
MH):
-77:
fi: 2yz F, 2xyz N, 1a, 1b, 1c.
itik: 3y, 3ab, 2z, 2by.

Haugsted, Helle Vibeke, overlærer (1955) (Hg): 
Gymnastik: 3by, 2xyz, 2a, 2b, 1x, 1y, 1b, 1c.

Herno, Dan, cand, mag., adjunkt (1966) (He): 
Engelsk, 3a N, 2b N, 2ab S, 1a.

Hjerting, Frode, cand. mag. et mag. scient., 
lektor (1943) (Hj):
Fysik: 3xy NS, 2xyz N, 2x F, 1x.

Hoybye, Ernst, cand, mag., adjunkt (1973) (Hø):
Geografi 3xy N, 3abxy S, 2x F.
Historie: 2x, 2z, 2b, 1a.
Oldtidskundskab: 2x, 2b.

Jacobsen, Svend, cand, scient., adjunkt
(1966) (Jac):
Matematik: 2xyz N, 2x F, 2a, 1x, 1a.
Erhvervsorientering.

Jensen, Karen Møller, kunstpædagog (1976) (Je): 
Formning: 3x, 3y, 3a, 3b, 2x, 2y, 2z, 2ab.

Koch, Thomas, cand, mag., adjunkt (1971) (K):
Historie: 3x, 3b, 2a, 1 y, 1c.
Musik: 3by, 2by, 1y, 1c.
Oldtidskundskab: 1y.

Kragh, Helge, cand, scient., adjunkt (1973) (Kr):
Fysik: 3x F, 3y F.
Kemi: 2y FN, 2z FN, 1y.

Køie, Aase, cand, mag., lektor (1936) (Kø):
Biologi: 3x F, 3b.
Geografi: 2yz F, 1a, 1b, 1c.

Laursen, Svend, stud, mag., timelærer (1970) (La)^
Gymnastik: 3x, 2ax, 2by, 1y, 1abc.

Lomholt-Thomsen, Margrete, cand, mag., lektor
(1947) (L-Th):
Tysk: 2b N, 1a, 1b, 1c.

Møller, Helen Sølvsteen, cand, mag., lektor
(1964) (SM):
Gymnastik: 3ax, 1a.
Musik: 3ax, 2xz, 2a, 1x, 1a, 1b.



Nielsen, Karen Marie, cand. mag., lektor 
(1965) (Ni):
Historie: 3y, 3a, 2y, 1x, 1b.
Oldtidskundskab: 2y, 1x, 1a, 1b.
Erhvervsorientering.

Nielsen, Karen Schöbel, cand. mag., lektor 
(1940) (Sch):
Dansk: 3b, 2x, 1b.
Tysk: 1y.

Norby, Holger, cand. mag., adjunkt (1973) (No): 
Samfundsfag: 3abxy S, 2xyzS, 2ab S.
Gymnastik: 1x.
Frivillig idræt.

Rasmussen, K. Annette, cand. mag., adjunkt 
(1973) (R):
Dansk: 2b.
Tysk: 3a N, 3b N, 2a N.

Riis-Olsen, Ole, cand. scient., adjunkt (1971 
Matematik: 3xy NS, 3x F, 1y, 1b.

Roos, Kirsten, cand. mag., adjunkt (1974)
Fransk: 3a, 2x, 2z, 1c.
Russisk: 3by, 2by, 1by.

Rosgaard, Morten, cand. scient., adjunkt
(1975) (Ros):
Biologi: 3xy S, 3y F, fra 1/4-77 også 3x F, 3

Sleth, Maren, cand. mag., lektor (1951) (SI)
Engelsk: 2a N.
Latin: 2a N, 2b N, 1a, 1b.

Sørensen, Judy, stud, scient., (1973) (S):
Geografi: 2xyz N, 2xyz S, 2ab S.

Vig, Mads Laursen, cand. mag., adjunkt (19 
Dansk: 3x, 3y, 2y, 1c.
Religion: 2x, 2b.



øb har følgende vikarieret ved skolen: 
je Kragh stud, scient. Jan Nielsen, stud. 
Lars Lundgren Larsen og stud, scient, 
rik Glunck.
;ten Roos cand. mag Ole Briand Petersen 
. mag. Tine Wedege-Mathiassen.
■gers Glahn cand. mag. Kirsten Kjelland- 
□g cand. mag. Birgit Yttrup.

Inspektionen har i hovedsagen været fordelt så
ledes:
Thomas Koch: indre inspektion.
Karen Marie Nielsen: Administrativ inspektion.
Helge Kragh: boginspektor.
Torben E. Hansen er skolens bibliotekar.
Else Rude Nielsen er skolens sekretær.
Erik Olsen er skolebetjent.

le har i skoleårets løb været lærerkandi- 
:d skolen:
et 1976:
cient. Lizzie Andersen i biologi hos Karl 
d og Aase Køie.
lag. Helle Vibeke Bjorholm i engelsk hos 
enrik Garver og Dan Hernø og i dansk 
ben E. Hansen og Annette Rasmussen, 
nag. Sten Lauring i historie hos Ernst 
og Thomas Koch.

>hil. Annet-Mette Nygaard Nielsen i fransk 
e Barmer og Birgit B. Carlsen.
ohil. Inge-Birgit Thuesen i historie hos 
løybye, Thomas Koch og Karen Marie

i foråret 1977:
Cand. mag: Laila Inge Bacher i fransk hos Else 
Barmer og Kirsten Roos, og i engelsk hos Hans 
Henrik Garver og Dan Hernø.
Cand. mag. Rikke Marianne Helms i russisk hos 
Kirsten Roos og i dansk hos Torben E. Hansen. 
Cand. mag. Aksel Vagn Jørgensen i samfundsfag 
hos Holger Nørby og i engelsk hos Dan Hernø og 
Maren Sleth.
Cand. phil. Mette Løndahl i engelsk hos Else 
Barmer og Hans Henrik Garver.
Cand. phil. Anne-Mette Nygaard Nielsen i fransk 
hos Else Barmer og Birgit B. Carlsen.
Cand. phil. Henriette Prag i historie hos Ernst 
Høybye, Thomas Koch og Karen Marie Nielsen. 
Cand. mag. Hans Rømeling i dansk hos Torben 
E. Hansen og Mads Laursen Vig og i religion hos 
Birthe Christensen og Torben E. Hansen.



Skoleåret 1976-77

lx, ly, 2x, 2y, 2z, 2a, 3x, 3a: Skikursus i Neustift, Østrig, påsken 1977 mec 
sen.
3b: Emil Nolde-udstillingen i Malmö Konsthal (JE).
2a: London d. 20.-27. febr. 1977 med SM.
2b: Paris d. 20.-27. febr. 1977 med Yttr.
2x, 2y, 2z: Carlsberg, 14/12 1976 (S.A.).
2x, 2y, 2z: Korsør Glas og Stignæs Olie, 11/5 1977 (S.A.).
lx: Mineralogisk Museum, 19/4 1977 (S.A.).
ly: Mineralogisk Museum, 2/5 1977 (S.A.).
le, ly: Kirketur Holbæk-Sorø-egnen (K.).
3a, 3b: Deltaget i en udvidet weekend-tur til Berlin sammen med Sch., LC, 
Møller og Anette.
2b, 2x: Glyptoteket, Nationalmuseets antiksamling (Hø).
2b: Bustur - helvedes- og djævelfremstillinger i landsbykirker (Hø).
2x F, 3xyN: Geografisk ekskursion til Odsherreds-buerne, Frederikssu 
Slangerup (Hø).
2z: Nationalmuseets klunkehjem (Hø).
2z: London (An. og S.).
3a: I byretten (Ni.).
Ix: Kirketur i Midt- og Østjylland (Ni.).
Ib: Kirketur i Midt- og Østjylland (Ni. og Sch.).
2b: Så filmen »Die Brücke«, udlånt fra Deutsches Kulturinstitut.
3a N, 3b N, 2a N, 2b N: Så filmen »Lotte in Weimar, udlånt fra DDR’s ; 
sade.
la, Ib, 1c, Ix, ly, 2a N, 2b N, 3a N: Timer med den tyske rejselektor 
Ludwig.
3 xy N: Lejrskole på Røsnæs 23.-27. aug. 1976. Ekskursions til forårsskove 
ly: Tager til Berlin i St. Bedagsferien med Annette og Sch.
3y, 3a, 2y: Efterårsferien. Elever plus lærere til Leningrad, Moskva.
Weekend-tur til Tvind - elever fra mange klasser.
2x, 2b: Louisiana-udstillingen Akhnaton og Nefertifi (V.).
2y: Klunke- og arbejderlejligheder på Nationalmuseet (V.).
3x, 3y: Klunke- og arbejderlejligheder samt udstillingen Sociale Billeder j 
museet (V.).
3x: Christianskirken og Vor Frelsers Kirke (V.).
3x: Landskrona-tur, Sjöwahl og Wahlöö-filmen »Mannen på taket« (V.).



er

nd on-1 ur
; d. 20. februar samledes 2a og Helen Sølvsteen Møller i Kastrup Lufthavn, 
;ik til London og efter flere kropsvisitationer lykkedes det til sidst alle at nå 
il den såkaldte »jetmaskine«, der derefter førte os til Gatwick Airport, 
on blev vi modtaget af to guider som i bus førte os til vort hotel, der i 
omgang ikke så særlig tiltalende ud, men som, efter et par dage og Sølv
forsikringer om at hun havde set meget værre, blev noget mere attraktivt, 
irste dag gik med forhåndsindtryk af Westminster Abbey, St. Pauls Cathe- 
ower, Buckingham Palace og London City; indtryk som senere, efter eget 
kunnne udvides i fritiden, når de i forvejen planlagte ture var overstået. 
Idagene gik med at bese udstillinger, museer, markeder (Portobello Road) 
:e at tale om et besøg i Old Bailey Court, hvor vi overværede indtil flere 
mge, lige fra småtyverier til mordsager. Eftermiddagene gik med indkøbs- 
Oxford Street, King Road, Regent Street og Carnaby Street, og som nævnt 
dvidelse af det tidligere førstehåndsindtryk. Endvidere lykkedes det os at 
fadame Tussauds vokskabinet og Imperial War Museum plus et utal af 
;eværdigheder.
m fordrev vi nogle aftener med diskoteksbesøg, forsamling i hotellets bar, 
enkelt succesfyldt pyjamas bal, hvor det lykkedes nogle ærøboere at mænge 

d selskabet.
le sidste hektiske indkøb, gjorde vi os klar til hjemrejsen. Med pakker, kuf- 
□g toldfri varer tog vi afsked med storbyen, som på dette tidspunkt henlå i 
ejr, og blev i Kastrup modtaget af snevejr, samt vore respektive forældre 
gtninge.

]S og IC, 2a.



Byernes by - Paris, d. 19-2. til d. 27.2.
Som alle andre fornuftige og intellektuelle 2. g’er skulle vi jo også udenfo: 
grænserne, med det formål at få indsigt i andre folkeslags kultur. Og efter 
diskussion, der varede fra august til vi endelig futtede afsted i februar, b 
faldet Paris.
En grå lørdag kl. 16.55 samledes da også skolens pryd 2b, en folk på z 
iblandt vores lærer i fransk, Birgit, og hendes ærede mand, Anders.
At køre i tog til og fra skole hver dag kan være slemt nok, men at sidde i et r 
DSB-tog i samfulde 16 timer er et sandt mareridt. Jeg tror nok for de fles 
kommende, at det både var første og sidste gang, vi ville lade os transpoi 
denne måde.
Paris modtog os dog den efterfølgende dag kl. 8,40 på Gare du Nord 
Paris store hovedbanegårde. Trods et større stifinder-arbejde og udstyr 
diverse kort lykkedes det os alligevel at gå i den modsatte retning end de 
hotellet befandt sig. Dette viste sig dog at være en taktisk manøvre fra B 
Anders side, idet de lige ville afprøve vor stifindersans.
Endelig nåede vi så vores hotel, beliggende i 7. arrondissement - Rue 5 
nærmere betegnet på venstre side af Seinen, efter en dramatisk tur i metroe 
to af os blev temmelig syge og ikke kunne holde på indmaden. Paris n 
ikke bare noget man af finder sig med efter kun en tur. Det er i høj 
spørgsmål om at vænne sig til lynhurtig på- og afstigning, og at stå prop( 
sild i en tønde i myldretiden, hvor mere eller mindre elegante lommet 
fundet en naturlig grobund for deres fags udøvelse.
Den første dag i Paris blev bestemt ikke nogen hviledag, da vi på forhåne 
et stramt tidsskema at overholde. Selvfølgelig skulle vi på denne ene uge i 
alt det, der forventes at man ser, når man er i byen. Men trods tidsproblem« 
4-5 stykker af os sammen på en af vores frieftermiddage, for at opleve b 
af Paris. Dette var måske ikke lige så imponerende som Tour Eiffel, Notr« 
o. s. v., men om end lige så belærende. Det var en utrolig oplevelse. F 
plejer Les Clochards, bumserne, at holde til ved Seinens bredder, men da d 
oversvømmet på det tidspunkt, vi var der, lå de rundt omkring på gader 
metroen uden sko, og med koldbrand i fødderne, hvoraf der flød betændt 
Sådan en tur gjorde, at man fik bekræftet, hvor usselt Paris sociale sikl 
system fungerede. Prostitution og mafia blomstrede også i allerbedste vel 
Og selv om pornoen ikke er frigivet, kan selv ikke Istedgade hamle op r 
Pigalles-kvarteret. Det var også på en af vores friaftener, efter vi havde 
Sacre Coeur på bjerget Montmartre, at vi i samlet flok gik igennem Par 
berygtede kvarter, Les Pigalles, hvor sortbørshandlere og højt avancerede 
holder til. Og tilbud manglede det ikke på.



in blive ved med at fortælle, og selvfølgelig oplevede vi en masse på de få 
befandt os i byen. Og hvor fik vi rørt gå-benene. Det var så slemt, at 

merikanske student, William, nåede at få slidt et par Adidas’er (gummi- 
), og et pragteksemplar af en vabel kunne han også vise frem.
egentlige problem var som sagt tidnøden. Lad hastigt et øje glide det lagte 
na igennem.
d. 20.2.77. Ankomst Paris kl. 8.40.
es skulle ses fra 13.00-16.00. Derefter var der frieftermiddag og -aften. 

5 d. 21.2.77.
imad kl. 8.30 på værelset eller i hotellets spisesal. Notre Dame var herefter 
kl. 12.00 det store trækplaster. Så gik turen til La Conciergerie, et ældgam- 
jngsel; Palais de Justice; Sainte Chapelle; St. Eustache. Denne dag var vi 
jrdige før kl. 19.00.
d. 22.2.77.

imad kl. 9.00. Hotel des Invalides; Ecole Militaire og Tour Eiffel. Omkring 
’ar der fri, bortset fra de folk, der skulle i operaen om aftenen med Birgit 
lers.
d. 23.2.77.
mad kl. 8.30. Jeu de Paume; Egl. Madeleine; den ukendte soldats grav 
umfbuen, Palais de Chaillot, Musée de L’homme og ca. kl. 19, årets næst- 
nesse i Notre Dame.
; d. 24.2.77.
auseet; La Sorbonne og Luxembourghaven. En af de gode dage m. h.t. 
lier i marken.
mad kl. 8.30. Montmartre - Sacre Coeur; Egl. de Madeleine. Om aftenen 
ide vi en fællesspisning i en af de karakteristiske restauranter med musette- 
>g snegle for alle pengene. En meget, på en gang sørgmodig afsked med 
* et festligt punktum på turen.
d. 26.2.77.
mad kl. 9.00. Herefter tog klassen på eget initiativ til loppemarkedet lige 
ten af Paris.
Paris kl. 17.12 og ankomst København kl. 8.59.

n man herefter opfatter Paris, er yderst individuelt, men Paris kan efter 
jrbevisning kun huskes som:
rafikken, et gadebillede fyldt af flute, en tur på Champs Elysées, en neger, 
*er læderting, tiggere og bumser, der ikke har set vand i umindelige tider, 
r, lidt sol, fortovsrestauranter, kvinder, der sælger deres sammentrykte 
kirker, der tit kan minde om overpyntede lagkager, små brostensbelagte 
■n god, krydret bøf til en rimelig pris, masser af turister, at finde en helt 



speciel ting til dem derhjemme og samtidig undgår man ikke at lægge mi 
det skel, der er mellem rig og fattig. Til sidst, et helt personligt minde. S. 
med at vi fik åbnet lidt op for vores snæversynethed, opstod et fantasti: 
kammeratskab, der endnu varer. Man oplevede folk fra alle deres sider, bes 
som sjove og på slap line. Tanken er da også, at vi måske igen senere tagej 
sammen. Hvem ved?
Et er sikkert, byen kan ikke opleves på de obligatoriske 8 dage, man har 
disposition.
Au revoir. Fie

2x’s rejse til Rom
Klassen plus Hjerting og frue mødtes søndag d. 20. kl. 16.50 i Kastrup Lu 
Det var begyndelsen til den rejse vi alle i et halvt år havde set frem til. 
Flyveturen gik godt, hvis vi ser bort fra, at en del fik vådt tøj, da vi hav 
serveret kaffen. Da begyndte maskinen nemlig at »hoppe«. Piloten fortalte 
var »et mindre uvejr« udenfor, så vi skulle spænde sikkerhedsbælterne, 
landede i hvert fald velbeholdne i Rom, hvor en dejlig 14° varm luft tog ir 
da vi steg ud af maskinen.
Fra lufthavnen blev vi i bus transporteret til hotellet, der i den næste uge 
være vores hjem. Vi fik nøgler og vandrede så op til 4. sal, hvor vores være 
Alle var tilfredse, hvis vi ser bort fra »nullermændene« under sengene, 
ned ad væggene, det kolde vand i den varme hane o. s. v.
Det var et skønt vejr hver eneste dag undtagen mandag, hvor vi skulle pi 
tur. Da øsede det ned, og da vi endelig kom hjem var alle mere eller 
sjaskvåde.
Hjemmefra havde Hjerting lavet program for hele ugen, og det blev c 
fulgt. Efter det var samtlige formiddage plus en enkelt eftermiddag, besa 
se en hel del af Roms seværdigheder og så havde vi eftermiddage og aftem 
gøre, hvad vi havde lyst til.
Mandag aften blev der holdt »en mindre komsammen« (næsten hele klass 
et af værelserne. Det var altså en »lag på lag« fest, og den endte med, at 
person måtte bæres i seng.

Det var var jo altså en uge med andet end fester. Vi fik prøvet Roms tra 
midler (taxaer, busser og tog) og fandt ud af, at de var meget forskellige 
danske. Taxaerne var nogle gule skramlekasser, busserne var altid stopJ 
ordets bogstaveligste forstand, og det samme var togene. Naturligvis fik 1 
prøvet at spise spaghetti på flere forskellige måder. Pizza smagte vi også, 
fik næsten alle smag for.
Foråret er som bekendt romantikkens tid, og det var forår i Rom. En del » 



blev indledt, men det vil jeg nu ikke komme nærmere ind på.
ing vi så, kan jeg bl. a. nævne: Ostia Antica, Forum Romanum, Colosseum, 
Venezia, Vatikanmuseerne og naturligvis Peterskirken og Den spanske 
(her var der forøvrigt en del af os, der blev karrikaturtegnet).

n fandt de fleste af os ud af, at vi skulle se »latinerkvarteret«. Vi tog af sted 
It da osse et lille sted. Dog fandt vi også ud af, at det var et underligt sted, 
iden var nemlig dyrere end sprutten og øllet. På denne tur faldt forøvrigt 
jens bedste replik. Der blev spurgt: »Du forsvarer mig, hvis jeg kommer 
eligheder, ikk’?« og svaret var: »Mig? Jeg er totalt umuskuløs, meeen, 
:er mig på min ’intellektuelle’ charme!«
n var der dog et enkelt uheld. Natten til lørdag fik tre nemlig stjålet deres 
tyr (mens de sov) fra deres aflåste( ?) værelse. Så mens vi andre var ude 
i-gå ad Via Appia Antica, var de på politistationen for at melde tyveriet, 
var vi selvfølgelig på loppetorvet, hvor man kunne købe alt lige fra små- 

dlinger, guldfisk og hundehvalpe til tøj, møbler og antikviteter. Og så 
jvis en masse ragelse.
søndag d. 27. tog vi med vemod afsked med hotellet og vores tjenere og 
led bus til lufthavnen. Her skulle vi gå igennem en våbendetektor. De var 
■t bange for at vi skulle begynde at lave ballade derude, men tiden og de 
ire blev af nogle bare brugt i baren.
1. 23.45 tog afsked med hinanden i Kastrup var der almindelig enighed om, 
havde været en god tur, hvor vi alle havde lært alle at kende på en ny 
positiv retning.
t en vellykket tur.
sens vegne

Lene.



2z’s London-tur
Efter adskillige problemer omkring vores rejse kunne vi endelig starte fra K 
søndag d. 20. februar. På grund af DSB’s sædvanlige forsinkelser blev a 
udskudt 20 min. Disse indhentede vi dog på vejen til Esbjerg. Efter at kort 
Esbjerg by var blevet nøje studeret, begyndte alle, på nær nogle få lu 
eksemplarer af 2z, vandringen mod færgen. Denne på kortet så korte str. 
syntes dog mindst firedoblet på grund af kufferternes vægt. Selv om alle 
vist havde bestræbt sig på at tage så lidt med som muligt, måtte nogle få » 
men«, som havde tilbudt at bære pigernes bagage, alligevel give op på hal 
Båden sejlede som planlagt kl. 17.30. Efter inspektion af kahytterne saml 
på en lille bar, men det var utrolig små mængder spirituosa, der blev sat ti 
måske p. g. a. bådens tiltagende vippen. Til restaurantens anden aftenbes 
samledes alle. De fleste benyttede sig af tilbudet om det store kolde b( 
deres mad blev ikke alene spist én gang, men også af de øjne, hvis ejere 
bestilt nogle af spisekortets specialiteter. Værst var det dog for Carsten, son 
vente en hel time på sin halve kylling. Under middagen begyndte flere at 
tænkelig blege ud i takt med skibets stadig hyppigere vippen. Disse persor 
svandt lige så stille ned i deres kahytter og dukkede først op efter et par 
søvn. De som ikke sov gik på bådens diskotek, hvor en gruppe englændere 
fastelavn havde klædt sig ud. Larmen blev dog for streng, så man samlede 
hånden på de mere fredsommelige barer.
Næste dag kom vores anden forsinkelse - denne gang forårsaget af Britis 
ways. Efter en halv times forsinkelse og en begivenhedsløs togrejse fra E 
til London, steg vi ud på Liverpool Str. Station. Her blev det første ind 
London udtrykt gennem Tine: »Puh, her lugter ligesom i Kødbyen!« I bu 
vej til hotellet fik vi en del praktiske oplysninger. Mandag eftermiddag gi 
tur ned ad Oxford og Carnaby Street i et forgæves forsøg på at finde et ste 
vi alle kunne spise. Aftenen forløb for manges vedkommende foran fjerr 
på værelserne.
Tirsdag skulle alle tidligt op - vi skulle mødes kl. 10.00 i hallen. Derfar 
til Tower, hvor der desvære var lukket for kronjuvelerne. Turen fik vide 
nem bank-kvarteret til Set. Paul’s Cathedral, hvor de fleste tog de 362 trir 
kuplen i stiv arm. Tirsdag aften var vi til fodboldkamp med efterfølgem 
kamp. Denne sidste kamp var mellem det overvundne holds og det vindend 
tilhængere. Til tider blev den så heftig, at vi måtte løbe for ikke at blive ii 
det i noget. Da vi endelig var nået hjem til hotellet og havde hvilet von 
hånden hårdt prøvede fødder, fandt vi ved halvottetiden ud af, at vi e 
godt ville besøge et af byens diskoteker. Dette var dog lettere sagt end gj< 
da vi i taxier ankom til Oxford Street var alle diskoteker ved at lukke. 1



>å rundt en times tid i den stille regn, før vi tog taxier hjem.
dag skulle nogle ha’ været på bryggeribesøg, men det var blevet aflyst af 
riet få dage før vores afrejse. En anden gruppe havde aftalt et besøg på en 
hool i Syd-London. Skolen så meget pæn ud udefra, men indvendig lignede 
nedlagt fabrik. Vi blev vist rundt på skolen og fik tilbud om at spise dér 
t besøgs afsluttende volleyballkamp. Det var den mest rædselsfulde middag, 
m sinde har fået. Efter middagen talte vi med nogle elever fra ældste klasse 
ar privilligerede i forhold til de andre, da det kun var dem som måtte 
e sig i et specielt elevrum. Derefter kom volleyballkampen. Peter H. var 
isk til at serve, hvorfor han mente, at hans job var fuldført. Han så i hvert 
nske himmelfalden ud, ftår bolden blev returneret til ham selv. Tommy var 
n til at serve - en enkelt gang lykkedes det ham oven i købet at slå en mod- 
i gulvet.
j aften var nogle i teatret, andre i biografen og atter andre på pubs eller 
jernsynet.
g var der arrangeret en byplanlægningstur med Judy. Den gik til et af Lon- 
attigste kvarterer, et udpræget kontor-, butiks- og forlystelseskvarter. En 
gruppe tog til Greenwich og så lidt på nulmeridianen og dokkerne. Den 
jruppe var på museumsbesøg.
aften skulle vi mødes for at gå ud samlet, men da 2/3 ikke havde spist, blev 
lige om at mødes på en bestemt pub, som Buhier nøjagtigt forklarede hvor 
viste sig imidlertid, at den kære Buhier vist ikke havde orienteret sig helt 

og havde opgivet et sted, som absolut ikke fandtes i London. På vej til et 
ngivne punkter fik Torben den flyvetur, han hele tiden havde snakket om. 
mg på en dobbeltdækker, da den holdt ved et lyssignal, men inden Torben 
nmet op begyndte bussen at køre. De som var kommet op holdt fast i Tor- 
an således var tvunget til at følge bussens acceleration. Dette kunne han 
^vis ikke, så til sidst fløj han næsten vandret efter bussen, men vi fik ham 
ligvis trukket indenfor.
gik turen til Windsor Castle og Eton. Desværre skulle vi vente to timer 

e Eton indvendig fra, så da vi havde studeret elevernes højst ejendommelige 
ning - sorte spidse sko, sorte strømper (disse var synlige, da bukserne på 
var blevet uvenner med skoene), sorte smalle bukser, hvid skjorte med flip, 
;ke med pingvinhale samt for nogles vedkommende høj hat, tog vi tilbage 
for at købe de sidste ting. Karsten fik da også købt sine to store deodoran- 

roede han - thi da han kom hjem til hotellet opdagede han til sin store 
leise, at selv om flaskers umiddelbare udseende er ens, kan der godt være 
rskel på indholdet. De to flasker, som han således havde taget for deodo- 
ir i stedet talkum.



Fredag aften ville vi også have været samlet alle, men da nogle helst ville b 
hotellet og hygge sig, og andre hellere ville på diskotek, skiltes man.
Lørdag formiddag var helliget Portobello Road Market, der dog for mange 
kommende var lidt af en skuffelse.
Lørdag eftermiddag gik turen atter hjemad med bus, tog, båd (denne ga 
det kun Peter Antonsen, som ikke kunne klare skibets lette duvninger), to 
og atter tog, efter en fantastisk god tur, som udbyggede klassens samm 
enormt. Kir:

3a og 3b’s Berlin-tnr d. 13/1—17/1 1977
Torsdag: Vi mødtes på Københavns Hovedbanegård kl. ca. 22.00. Kl. 22.! 
kede vi farvel til det kære København. Vi som havde bestilt sovevogn indtog 
disse »magelige« køjer. Resten måtte tilbringe de 10 timer, som rejsen va 
nogle elendige kupeer. Da vi endelig var faldet til ro (kl. ca. 3.00), blev 
en meget barsk måde vækket af den østtyske paskontrol, som pludselig stod 
kupé. Mer eller mindre forskræmte fik vi fremstammet »navn og nummer« 
Fredag: Efter at vi kl. ca. 10.00 var ankommet til Hotel-Pension Hanseat p. 
fiirstendamm, spiste vi et solidt morgenmåltid, og derefter tog de fleste af 
en planlagt sightseeing.
Lørdag: Om formiddagen tog vi til Øst-Berlin, hvor vi bl. a. besøgte det b< 
Pergamon Museum. Vi var også ved Brandenburger Tor. Da vi hver især x 
nogle forskellige ting, delte vi os i små grupper, og kom derved ud for hvei 
små pudsige oplevelser. Således mødte nogle af os et par unge mænd for 
vi, i den bedste hensigt, vekslede nogle vestmark til østmark (og det m 
altså ikke). Derved kom vi til at opleve det østtyske grænsepoliti på godt o^ 
(mest godt). Sammen med Annette og Schøbel tilbragte vi 3-4 time 
grænseovergangen, før vi fik lov til at gå ud og købe ind for de vekslede 
Vi vendte glade tilbage til hotellet medbringende 8 æsker chokolade og c 
flasker. Kl. ca. 19 var der mulighed for et teaterbesøg.
Søndag: Om formiddagen tog nogle på museum, medens andre gik i Zoo. 
af dagen tilbragte vi henholdsvis i byen og i hotellets fjernsynsstue.
Kl. ca. 23.00 gik toget hjemad. Det blev en hjemtur, som vi sent vil glemme 
på grund af de meget ubekvemme sæder i toget, som vi måtte tilbringe natt 
Mandag: Kl. ca. 9.00 mandag morgen ankom vi dødtrætte til Københavr 
vedbanegård, hvorfra vi med vores bagage marcherede til Rysensteen, h 
efter at have indtaget et dejligt morgenmåltid gik til vores respektive klassevæ 
Alt i alt var det en skøn og begivenhedsrig tur, som vi sent vil glemme. 1 
til de fire lærere, som tog med: Annette, Schøbel, Lone og Karen.

Linda og Britt,



ang

> kor, bestående af elever og lærere, øver en gang om ugen på skolen. Vi 
både ældre og lidt nyere klassiske ting, og vi har sunget folkesange af 
israelsk og græsk oprindelse. Vores vigtigste »opgaver« i løbet af året har 
uleafslutning, korhyggeaften, forældreaften, forårskoncert og desuden af
gen før sommerferien.
ever og lærere er meget velkomne i koret. I behøver ikke at kunne noder 
jen.

Helen Sølvsteen Møller.
Thomas Koch.



Fra kulturudvalget:
FÆLLESTIMER:
Kulturudvalget har i år arrangeret fem fællestimer. Den ene var et foredrag 
fire andre var musikalske arrangementer af forskellig art. Dette er noget r 
end de foregående år. Især har vi savnet et egnet stykke fra en opsøgende 
gruppe. - Ved siden af kulturudvalget har DGS arrangeret én fællestime 
handlede om adgangsbegrænsningen ved de højere læreanstalter.
1. september: Skolens fødselsdag fejredes i år med et besøg af tre folkesa 
Det var amerikanerne Alex Campbell og Tom Paley og skotten Derrol ? 
Den ene af dem mente, at det garanteret var første gang i verdenshistorien, 
folkesangere havde sat hinanden stævne klokken ni om morgenen i en gymi 
sal. - De savnede som vi den tætte tobaksrøg og ølsjatterne på bordet. - 
var det jo heller ikke. — Alligevel blev det et fornøjeligt møde med tre 
meget sympatiske mennesker.
28. oktober: Pastor Sven Aage Bjørkøe fra Mariatjenesten holdt et alsidigt, i 
mentalt foredrag om en privat hjælpeorganisations arbejde i det rå milj 
findes næsten lige uden for vore døre. - Efter timen stillede han sig bered 
til disposition for spørgsmål og diskussion. - Mange elever og lærere ful^ 
fordringen. Diskussionen var lige så spændende og aktuel som foredraget.
1. februar: Gruppen Spinnaker, der består af Bill Hazen (guitar og sang), 1 
Andersen (violin), Peter Vangkilde (trommer) og Niels Vangkilde (bas) unde 
med hårdtslående, elektrisk, amerikansk folkemusik. Stemningen var absoh 
15. marts: Bød på et behageligt gensyn. Et ensemble fra den opsøgende 
opførte numre fra Tryllefløjten. De medvirkende var: Lisbeth Balslev, Bod 
bel, Ulrik Cold, Palle Kibsgaard og Ole Jensen. Det blev på grund af kunst 
veloplagthed og humor en virkelig morsom oplevelse.
22. april: Rapsodia Salajului, en gruppe unge dansere og musikere fra Trai 
nien i Rumænien indvarslede forårets og dermed også eksamenstravlhedens k<

TEATER:
Det årlige tilbud om en forestilling på Det kgl. Teater til en symbolsk ) 
kr. 3,50 blev i år mødt med stor tilslutning, idet vi uddelte 255 billetter.
Den almindelige teatertjeneste ekspederede desuden 287 billetter til fø 
forestillinger: Med lov skal land bygges (Huset) og balletten Cleopatra, 
spillet Jean de France og operaen Cosi Fan Tutte (Det kg. Teater).

Kirsten Monrad Hansen, 1c
Pia Lykke Nielsen, 2b 
Birgit Bennike Carlsen 
Else Barmer

Jakob Ries, 3y
Hanne Bak Pedersen, 3x
Thomas Koch
Ernst Høybye



»TUDVALGETS RAPPORT: 

år manglede vi at indkøbe kunst for et beløb, som Forældreforeningen 
skænket os. Vi tænkte især på noget fornyende til elevstuens vægge. Til 
ormål indkøbte vi i juni 1976 et litografi af Alberto Quintanilla, der giver 
iansk opfattelse af Antoniusmyten. Samtidig anskaffede vi for midler fra 
les Kunstfond et litografi af Jack Kampmann. Det forestiller en færøsk 
Dg det hænger nu i sanglokalet. For de samme midler indkøbtes et fotografi 
Harlekin, udført af Sven Johansen.
mber 1976 anskaffede vi tre sortkunster for midler bevilgede af Køben
kommune. - Det drejer sig om værker af Börje Ottoson, Pia Schutzmann 
le Nielsen. Det er tanken, at de skal indgå i udsmykningen på den vestre

:'otokonkurrencen sidste år udtog vi nogle billeder, som vi fandt egnede 
Dtostater. Maria Nielsen-fonden gav midler til, at vi nu har fået tre for
ser, som vil indgå i udsmykningen på den østre trappe.

Jacob Ries, 3y
Hanne Bak Pedersen, 3*

Else Barnier
Ernst Høybye



Rysensteener Samfundet

Rysensteener Samfundet - foreningen for de fra vor skole dimitterede og 
lærere - fejrede sit 50 års jubilæum i maj i fjor, og dets virke i det nu forlø 
har været således:
19. juni: Efter translokationen overraktes Rysensteener Samfundets legat 
kr.) til Anker Lennart Madsen, 3x N.
28. oktober: Rusmøde. Rustalen skulle have været holdt af adjunkt Hans 1 
Garver, der desværre blev forhindret i at komme på grund af sygdom.
24. februar: Ordinær generalforsamling og hyggeligt samvær.
12. maj: Jubilæumsfest med 3. g’erne samt 5-, 10- og 25-års jubilarer som £ 
I slutningen af juni, lige før afslutningen, sendtes som sædvanligt skolei 
beretning til medlemmerne. Udgiften til denne beløber sig til ca. 2/3 af k 
gentet, der endnu kun er 15 kr.; for dem, der læser denne alsidige rappe 
skolens liv, bliver det forskellige, skolen giver og modtager, levende igen, 
styrelsen fortsætter meget gerne med at sende den til medlemmerne. Disses a 
nu (i foråret 1977) 113.
Formand for Rysensteener Samundet er stud. med. Irene Lassen, Nordre 
vej 165 st., 2000 Kbh. F., tlf. 34 87 30.
Næstformand og sekretær: stud. mag. Kristian Wedege, Hyben Allé 15, 
Kastrup, tlf. 50 54 37.
Kasserer: stud. mere. Mogens Pedersen, Hveensvej 7, 3. tv., 2300 Kbh. 
58 90 43.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: stud. med. vet. Iben Gaarde-Nissen, 
theol. Jan Schmidt, stud, scient Susanne Wennicke og lektor Margrete Loj 
Thomsen (lærerrepræsentant), tlf. på skolen: 24 35 68. Revisorer er: fuldn 
Ann Rask og stud, scient Dan Ehlert Nielsen.
Indmeldelse og meddelelse om adresseforandring kan ske ved henvendelse ti 
bestyrelsesmedlemmerne, helst ved formanden, kassereren eller lærerrep 
tanten, evt. ved en af sammenkomsterne, ellers pr. post eller pr. telefon.

Margrete Lomholt-Thom



Didreforeningen

^976-77 blev et godt år for Forældreforeningen. Der var meget stort frem- 
il alle arrangementer, og de fleste forældre har støttet foreningen økonomisk 
tegne sig som medlemmer.
eneralforsamlingen, der som sædvanlig fandt sted i september, fortalte 
Christensen om skolen og dens undervisning, og derefter viste nogle elever 
;der fra de tre forestillinger fra det foregående skoleår, som forældrefor- 
n havde støttet økonomisk.
ten blev også en stor succes. Der var underholdning af elever og lærere, der 
g spillede. Aftenen sluttede med en pakkefest, der gav et stort overskud.
g havde vi i marts det årlige bankospil, igen med meget stort besøg. Aftenen 
e med, at elever fra en række klasser opførte en »hjemmelavet« revy, der 
vel aktuelle problemer op som skoleforhold, kønsroller, familiemønstre, 
verbot, adgangsbegrænsning, arbejdsløshed og atomkraft. Eleverne havde 
meget stort arbejde i denne revy.
løb har foreningen givet tilskud til elevrådet, skakklubben, fotoklubben, 

samt et stort beløb til en række af emneugens hold.
et for vor hjælp er altså på ingen måde mindsket. Vi siger tak til forældrene 
n store opbakning og tak til alle, elever og lærere, for det gode samarbejde 
len.
• opmærksom på, at oplysninger om foreningens arrangementer vil være at 
; RYSNYT.

Bestyrelsen.



RyBa

Rysensteen Basketballklub, som blev startet her på gymnasiet for tre år sie 
en klub for alle der måtte være interesserede i at spille basketball og mødt 
kammerater efter skoletid. RyBa har hidtil kun haft en afdeling for drenge 
forhåbentlig bliver der mulighed for at oprette en pigeafdeling i den kom 
sæson. RyBa er tilmeldt KBBF og har i oprykningsrækken Herrer klaret s 
derligt. Der skulle derfor med de nye 1. g’ers hjælp og deltagelse være mu 
for at »herrerne« rykker op i Danmarkserien. Men en forudsætning for 
sker og RyBa fortsætter, er at både piger og drenge viser interesse.
Det skal bemærkes, at de fleste af os der nu spiller i klubben aldrig havde 
ved en basketball, da vi startede i 1. g, så kom og vær med!



snsteen Fotoklub

s mørkekammer er i den forløbne sæson blevet udvidet og moderniseret, 
er nu over et førsteklasses mørkekammer og vil efter sommerferien have et 
“t udstyr til fremstilling af farvepapirbilleder fra såvel positiv som negativ 
Im (Cibrachrome og Photocolor).
jrkekammeret, på grund af håndværkere, var lukket det meste af vinteren, 
abbens aktiviteter hovedsageligt været begrænset til lysbilledforedrag (fra 
) og diskussion af medlemmernes billeder.
[ever, lærere og TAP på Ryseensteen kan optages som medlemmer. Klub- 
gentet udgør for tiden 15 kr. pr. kvartal (indmeldelsesgebyr 5 kr.).
ubbens bestyrelse (foråret 1977):

nd: Mikael Bonde, 3y N Møde sekr.: Danny Jacobsen, 3y N
er: Carsten Hansen, 2z F Mørkekammersekr.: Frank Bringstrup, 2z F 
ekr.: Lennart Moiistgaard

gernes sidste skoledag.



Dramatik

I efteråret startede en række elever og et par lærere en dramatisk grupp 
stilede efter en opførelse af en eller anden art. Efterhånden vandt 
ken om en revy frem. Hertil var man i februar nået, da forældreforeningei 
14 dages varsel ønskede en forestilling som optakt til det årlige bankosp 
gruppen ønskede at lave »manuskript« selv, blev der naturligvis travlhed i gri 
og mange af dens medlemmer skippede deres eftermiddagshold i featureugi 
at kunne blive færdige. Resultatet blev revyen »Netes liv i 9 billeder«. Den 
lede om de problemer, en pige kan komme ud for, fra fødslen til hun el 
forliste ægteskaber sætter spørgsmålstegn ved ægteskabet som »livsforsik 
I revyen blev problemer som nedskæringer på børneinstitutioner, Berufsv 
adgangsbegrænsning og atomkraft kritisk behandlet. Der var indlagt mange 
i revyen, heraf var nogle af teksterne og melodierne hjemmelavede, nogle » 
og nogle afspillet fra plader. Revyen blev siden opført for interesserede ele1 
skolen.

' Flong (Inger-Marie),

RyGyFo
RyGyFo betyder Rysensteen Gymnasie Forening. Foreningens formål er at ai 
selskabelige og kreative arrangementer på skolen. Næsten alle skolens eleve 
gamle elever og venner af skolen er medlemmer af foreningen. Foreningen 
nistreres af en bestyrelse på 10 medlemmer, som vælges ved den årlige ge 
forsamling, der afholdes i januar.
RyGoFo har i det forløbne år afholdt 6 skoleballer, hvoraf juleballet og . 
ningsballet var med orkester. Specielt for 1. g’erne var der i begyndelsen af 
året arrangeret en fest. Denne fest skulle gerne være medvirkende til at 1. 
lærte hinanden bedre at kende. I efteråret blev der afholdt en kælderaften 
elever og lærere optrådte for hinanden. Som de foregående år havde vi ved j 
et morgenbord for elever og lærere, efter julefrokosterne i klasserne var 
kælderen åben i et par timer. I februar havde vi en viseaften med to folkesa 
Andrew John og Ann Lissa. I samme måned havde vi et jazz-orkester in 
spille en aften. Desuden har RyGoFo sørget for forfriskninger ved filmal 
teateraftener, forårskoncerten og 3. g’ernes frokost med lærerne.

BestyreL



rådet

det på Rysensteen Gymnasium består af 2 repræsentanter for hver klasse, 
det administreres af et sekretariat på tre elever, valgt af elevrådet. End- 
nedsætter elevrådet udvalg, dels udvalg der kun består af elever, f. eks. 

valg (hvis opgave er at kontrollere og vedligeholde orden i elevkælderen), 
dvalg dannet i forening med lærerne, f. eks. kulturudvalg og samarbejds-
r>•
r del af elevrådets tid er blevet brugt til at diskutere vores faglige organisa- 
'DGS’s) arbejde og hvad vore muligheder er. Et andet spørgsmål som har 
:t elevrådet, er problemerne omkring varmdriksautomaterne som eleverne 
at overtage. Problemet viste sig imidlertid at være større end først antaget.

ralg har i næsten et år arbejdet med sagen. Dette arbejde er nu ved at være 
et. Derudover har vi diskuteret fotografering, emneuge m. v.
det har i det forløbne år bestået af:

3x Hanne, Kim

a, Christa le Berit, Katja ly Hans, Henrik
irthe, Peter Ix Carsten, Hanne 2a Britt

a, Bob 2y Ujje, Kim 3a Michael, Mette
eben, Gunner 2z Carsten 3 b Mette, Susanne

3y Ivan, Fløng

larbejdsudvalget
bejdsudvalget er som navnet så småt hentyder til, det organ, som skal for

samarbejdet og kontakten mellem lærere og elever. Udvalget består af 5 
og 5 elever, valgt af elevrådet. Disse var i år repræsenteret ved følgende: 

er« - rektor, Maren Sleth, Svend Jakobsen, Torben Hansen, Karen-Marie, 
$x, Kim 3x, Mette 3a, Gunner 2x og undertegnede.
gets arbejde har i år berørt såvel interne som externe problemer.
ksempler kan nævnes: misligholdelse af klasselokaler og trapper samt klage
år til undervisningsministeriet på baggrund af udsendte forordninger an- 
e forsømmelseslister i gymnastik.
valgets vegne Gitte, 3y N.



Ordensregler

1) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed ku 
dom.
For elever under 18 år:
Eleven skal altid medbringe skriftlig meddelelse om grunden til fravæ 
og dens varighed, samme dag skolegangen genoptages.
For elever over 18 år:
a. Elever, der har været fraværende, underskriver på rektors kontor e 

og love-erklæring om sygefraværelse.
b. Elever, der vil gå hjem inden skoletids ophør, henvender sig på r 

eller inspektors kontor.
2) Ved ganske særlige lejligheder kan rektor give en elev fri enkelte dage 

skriftlig anmodning fra hjemmet senest dagen før. Anmodninger om 
gelse samme dag vil i almindelighed blive afslået (lægebesøg undtaget' 
Ansøgninger om fritagelse for skolegang for børn, der skal kunne ferieer 
men med forældre, når disse har fået deres ferie lagt uden for skolesoj 
ferien, imødekommes.

3) Skolen kan ikke påtage sig erstatningsansvar for bortkomne penge eller 
ter.

4) Beskadigelse af skolens materiel vil medføre erstatningspligt.
5) Skolen udleverer de nødvendige lærebøger til låns til eleverne. Elever: 

altid holde bøgerne forsynet med helt omslag med tydeligt navn. Tilfi 
i bøgerne må ikke finde sted.

Translokationen finder sted lørdag den 18. juni kl. 10. På grund af pladsf 
dene er der kun adgang for studenter og disses pårørende samt 2g.
Det nye skoleår begynder den 8. august kl. 10.

København, maj 1977. Birthe Christen

Vignetterne er fra formningsholdene.
Redaktion: Torben Emil Hansen.
Billedredaktion: Else Barmer og Torben Emil Hansen.








