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Skolen danner sammen med Comtesse Moltkes Pigeskole en 
selvejende institution under navn af:

E. Bay og Th. Moltkes Skoler

Institutionens bestyrelse er:

Eigil Ereil, 
rektor.

Greve E. Moltke, 
sparekasseinspektør.

Ellen Møller, 
bestyrerinde.

H. H. N. B. Olafsen, 
universitetskasserer.

Skolen er en privat, fuldstændig højere almenskole; den er i hen
hold til lov af 15. marts 1947 statsunderstøttet for mellemskole-, real- 
og gymnasieklassernes vedkommende.

Skolen består af følgende afdelinger:
1. Forskolen, de første 5 klasser (indtil 11 års alderen).

2. Mellemskolen, 1., 2., 3. og 4. mellemskoleklasse, denne sidste af
slutter med mellemskole eksamen.

3. Realklassen, som er etårig, og som afslutter med realeksamen.

4. Gymnasiet, der omfatter 3 retninger: Den klassisksproglige, den 
nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige linie; alle li
nierne fører igennem 1., 2. og 3. gymnasieklasse til studen
tereksamen.



1882 - 1. september - 1957.
Den 1. september 1957 er der gået 75 år, siden Linnégades 

undervisning for drenge begyndte med en selvstændig drenge
klasse i den 12 år ældre Comtesse Mokkes Pigeskole.

75 år er ikke et af de rigtig runde år, men vi, der har vort 
arbejde i skolen, synes alligevel, at det er tilstrækkelig grund 
til at standse et øjeblik for at se tilbage og måske også lidt 
fremad.

Comtesse Moltke havde i 1870 oprettet sin pigeskole - Com
tesse Moltkes pigeskole. Den havde til huse i Linnégadebygnin- 
gen i N. Zahles Skole. I september 1881 blev der optaget nogle 
drenge i pigeskolen, og fra 1. septbr. 1882 blev drengene under
vist i en klasse for sig selv. Denne Linnégades undervisning for 
drenge, som man kaldte den, er begyndelsen til Østersøgades 
Gymnasium.

En halv snes år efter var der så mange elever i Comtesse 
Moltkes pigeskole og i drengeklasserne, at Comtesse Moltke og 
hendes veninde og nære medarbejder, fru Elise Bay, måtte se 
sig om efter nye lokaler. De tog det efter samtidens mening 
dristige skridt at bygge en skole ude på landet, i Østersøgade, 
og 1895 var det nye skolehus færdigt, hvori de to skoler siden 
har været. Fra 1895 til 1907 kaldtes drengeskolen Østersøgades 
Latin- og realskole, og fra 1907 fik den sit nuværende navn: 
Østersøgades Gymnasium.

Den 28. juni 1913 underskrev comtesse Moltke og fru Bay 
grundbestemmelserne for den selvejende institution »E. Bay’s og 
Th. Moltkes Skoler«. I henhold til § 2 i den nyoprettede institu
tions fundats er det dens formål »at fortsætte den af Th. Moltke 
grundlagte »Comtesse Moltkes Pigeskole« og det af os E. Bay 
og Th. Moltke i Forening grundlagte »Østersøgades Gymna
sium«, og anmode vi indtrængende alle, der komme til at ar
bejde i Skolerne, at gøre, hvad de formaar, for at Skolerne ogsaa 
fremtidig styres i kristelig Aand og som frie Skoler.«

Da i 1918 de fleste af de københavnske gymnasier blev over
taget af staten eller kommunen, ønskede E. Bay’s og Th. Moltkes 
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skoler at bevare deres eksistens som frie skoler, hvilket mulig- 
gjordes ved lov af 20. marts 1918, der sikrede skolerne et stats
tilskud, uden hvilket de simpelthen ikke havde kunnet fortsætte.

Denne lov blev afløst af lov af 15. marts 1947, hvorved der 
skete en omlægning af beregningen af statstilskud, ligesom lærer
nes økonomiske, pensionsmæssige og retslige stilling sikredes gen
nem loven og ministerielle cirkulærer. Vi lærere arbejder nu ikke 
blot under samme pædagogiske krav og tilsyn som de offentlige 
gymnasieskoler, men har også opnået økonomisk ligestilling med 
vore kolleger i statens og kommunens gymnasieskoler. Vi er myn
dighederne og de organisationer, der har arbejdet herfor og gen
nemført det, meget taknemmelige.

Bygningsmæssigt er vi sakket lidt agterud. Hovedbygningen 
er lidt gammeldags, men den er faktisk god og hensigtsmæssigt 
indrettet. Vore gymnastiksale er derimod under al kritik og er 
kassable. Der arbejdes imidlertid energisk med nye byggeplaner, 
og myndighederne er os venligt stemt, så vi håber inden alt for 
længe at se vore ønsker opfyldt, hvis landets økonomiske for
hold ikke udvikler sig alt for ugunstigt.

Men en skoles trivsel er naturligvis til syvende og sidst ikke 
blot et spørgsmål om økonomi og lokaler. Den skal have et an
sigt, og livet i den i hverdag og i fest skal være præget af en 
bestemt tone. Det er lærerne og ledelsen, der præger skolens 
ansigt, og treklangen elever, forældre og lærere skaber den sær
lige, men helt udefinerlige tone, som man kender en skole på.

Jeg synes, vi på 0. G. har en særlig tone eller atmosfære, som 
vi holder af og bekender os til. Lærere og elever skilles ikke af 
en uoverstigelig kløft. De er på samtalefod, de diskuterer sam
men, de rejser sammen, de er sammen i skolelejren. Naturligvis 
er der en vis afstand, det skal der være, fordi der nu engang er 
forskel på lærere og elever, ikke blot i alder. Men eleverne er 
for os lærere først og fremmest mennesker med speciel begavelse 
og forskellig sjælelig struktur. Det er vor opgave at skabe de 
bedste vækstbetingelser for udviklingen af det hele menneske: 
intellektuelt, sjæleligt, karaktermæssigt og fysisk.

I bestræbelserne herfor må vi kræve fasthed i alt det ydre: 
der skal på en skole være disciplin, orden og retfærdighed. Men 
i alt det indre, det, der har med tro og livssyn at gøre, må der 
til gengæld herske ubetinget frihed. Et normalt menneske trives 
ikke i ydre rod. Det giver utryghed. Men det kan heller ikke 
eksistere og udvikle sig under sjælelig tvang. Det er opdragerens 
kunst at skabe balance mellem den ydre fasthed og den indre 
frihed.
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Som leder af Østersøgades Gymnasium føler jeg mig forpligtet 
overfor stifternes ønske, som det er udtrykt i skolens fundats, 
at skolen skal styres i kristelig ånd. De har næppe ønsket, at 
skolen skulle være en kristen bekendende skole, der havde det 
som hovedopgave at omvende eleverne. Det kunne man i al fald 
ikke forpligte lærerne på. Men vi, der har ansvaret for skolens 
ledelse, bekender os til, at den skal styres i kristen ånd, sådan 
som vi finder det udtrykt i Jesu evangelium. Men det betyder 
også, at vi, når det gøres nødigt, må tale farisæerne og de kal
kede grave imod.

Hverken som undervisere eller opdragere er det vor opgave at 
præsentere eleverne for et færdigt livssyn, langt mindre at tvinge 
dem ind i det eller fremstille det som det eneste mulige. Vi må 
give dem kundskaber og udvikle deres tænkeevne, så de bliver 
i stand til selv at vælge, hvad de vil bygge deres liv på, når 
deres udvikling, modenhed og livserfaring sætter dem i stand 
hertil. Vi præges af et hjems, en skoles, et samfunds atmosfære, 
men vort livssyn må vi arbejde os frem til og leve os ind i, så 
det skaber balance og harmoni i vort sind. Først da bliver vi 
mennesker - på godt og ondt - der finder vores plads i til
værelsen, mennesker, der evner at skelne mellem ægte og uægte, 
sandt og usandt, godt og ondt, og som giver andre de samme 
rettigheder, som vi ønsker for os selv.

Eigil Freil.

En lærer £år afo

Officielt - det vil sige i relation til myndighederne - tog lek
tor Rosenberg sin afsked som lærer ved Østersøgades Gymna
sium d. 31. juli 1956, men selv om han var trådt over i pen
sionisternes række, fortsatte han med 10 timer i skoleåret 1956 
-57 for at kunne dimittere 3. g. n. og 3. g. k. til studentereksa
men juni 1957.

Derfor tog vi ikke afsked med lektor Rosenberg før sidste 
års sommerferie, for vi skulle jo se ham som lærer igen.

Lektor Rosenberg har næsten hele livet igennem været knyttet 
til 0. G. Først som elev, og fra 1909, året efter at han havde 
taget sin studentereksamen fra 0. G., blev han som ung stud, 
mag. knyttet til skolen som lærer. Ikke sært, at han i alle enkelt
heder kender skolens historie, for han har selv oplevet den og 
kender de mennesker, der har arbejdet her. Derfor er lektor Ro
senberg også skoletraditionernes bærer og værner.
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Latin, græsk, oldtidskundskab og dansk var lektor Rosenbergs 
undervisningsfag. Den solide, omfattende viden prægede under
visningen, der altid var omhyggelig forberedt og vel tilrettelagt. 
Hvad lektor Rosenberg ikke vidste om Oehlenschläger, var ikke 
værd at vide.

Slægtled af studenter har oplevet den lykke at blive ført ind 
i den klassiske og den danske litteratur med lektor Rosenberg 
som vejleder. De vil selv takke ham derfor. Men på Østersø
gades Gymnasiums vegne vil jeg bringe ham vor tak for dygtigt, 
trofast, loyalt arbejde med ønsket om et otium uden sygdom, 
så han kan fuldende de arbejder, den pædagogiske indsats ikke 
levnede ham tid til.

Eigil Freil.

Lektor Rosenberg med sit sidste hold på 0. G.



Eksaminer 1956.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj—juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Andersen, Vagn Poulsen (14,86 - ug), Christensen, Jørgen Kunze (13,10 

- mg<-),Hørlyck, Knud (13,10 - mg-^), Jensen, Erik Valdemar (13,40 - 
mg-i-), Jønsson, Jørgen (13,33 - mg~F), Rendtorff, Knud (13,32 - mgv-), 
Schmiegelow, Bent (13,42 - mg^), Vanggaard, Leif (13,73 - mg).

b) den nysproglige linie.
Andersen, Erik Niels (13,31 - mg4-), Bloch, Niels Thue (13,48 - mg-H), 

Hansen, Niels Ebbe (14,35 - mg+), Herting, Sven (13,67 - mg), Irgang, 
Else Marie (14,09 - mg), Jensen, Lis Schultz (12,94 - g+), Knuthsen, Jørgen 
(13,06 - mg4-), Larsen, Mogens Kragh (12,97 - g+), Lønstrup, Hanne 
(14,05 - mg), Magnussen, Claus (13,17 - mg-^), Nystrøm, Irene (12,37 - 
g+), Schleisner, Eric (12,59 - g+), Winther, Kirsten (12,92 - g+).

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Ammentorp-Schmidt, Fritz (13,77 - mg), Andersen, Niels Arthur (13,73 

- mg), Bonnevie, Asger (14,10 - mg), Carlsen, Liselotte (13,91 - mg), 
Christensen, Leif (13,68 - mg), Dalkov, Poul Flemming (13,53 - mg^), 
Hansen, Flemming Vagn (12,70 - g+), Jacobsen, Ib (13,99 - mg), Jacobsen, 
Vøgg (12,97 - g+), Jørgensen, Eva Rung (14,19 - mg+), Kraft, Mogens 
Juel (14,28 — mg+), Krøijer-Jensen, Gorm (12,53 — g+), Lauritsen, Niels 
(13,81 - mg), Munneche, Ib (13,67 — mg), Rasmussen, Bill Valerius (12,88 
— g+), Ståle, Kirsten (13,49 — mg-F), Thaning, Bent (12,93 — g+), Ther- 
kelsen, Uggi (12,21 - g).

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Real a: Brodthagen, Ernst (12,70 - g+), Christensen, Henning (12,73 - 

g+), Christiansen, Hans Verner (12,73 - g+), Frische, Lars Erik (14,14 - 
mg), Houg, Bent (13,17 - mg^-), Hurwitz, Peter (12,63 - g+), Ishøj, Jørgen 
(12,68 - g+), Jensen, Niels Peter Rosengaard (13,56 - mg~F), Johansen, 
Niels Aksel (13,05 - mg-f-), Knudsen, Jørgen Mau (11,59 - g). Knudsen, 
Paul Wiser (13,70 - mg), Madsen, Johan Dennig (13,57 - mg-^), Moshøj, 
Ole (13,53 — mgd-), Strandkjær, Bennet (12,11 — g), Tronier, Peer (13,08 
- mg4-).

Real b: Broge, Claus (12,93 - g+), Christensen, Erik Kunze (12,59 - 
g+), Christensen, Svend (13,13 - mg-F), Conradt-Eberlin, Peter (12,59 - 
g+), Fanøe, Peter (12,68 - g+), Hvid, Anders Lovmand (14,00 - mg), 
Jahnsen, Per (13,51 - mg4-), Jørgensen, Preben Rued (12,57 - g+), Larsen, 
Carl-Henning (13,88 - mg-^), Madsen, Jens Baldur (12,05 - g), Moltke-Leth, 
Henrik (11,86 — g), Munch, Carsten Just (13,25 — mg-v-), Nielsen, Henning 
Birger (13,71 - rag), Pedersen, Mogens Mølhede (13,26 - mg-F), Wedell- 
Wedellsborg, Frederik (13,63 - mg*^), Vestergaard, Harald (12,66 - g+).

Mellemskoleeksamen.
64 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,56 (ug-^-) til 11,76 (g).
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Oversigt
over

hvad der i eksamensklasserne er læst i årets løb, 
og hvad der opgives til eksamen.

4. mellemskoleklasse a og b.
(Hvor intet andet er anført, opgives det læste pensum til eksamen).

Religion. Ikke eksamensfag, a (Sch.-Muller): Stykker af evangelierne gen
nemgået. - b (Struwe): Gudstjenesten, kirkebygningen, stilarter; besøg i nogle 
københavnske kirker; salmer og salmedigtere. Elevforedrag om arbejdet i og ud 
fra kirken. Besøg i og gennemgang af Reformert kirke og den katolske Set. 
Ansgar kirke.

Dansk a (Bentzen): Hovedværk: Holberg: Den politiske kandestøber. 
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Dronnings Dagmars 
død. Kongemordet i Finderup, De tvende kirketårne, Våbendragernes ed, Tøm
merpladsen, Holberg i Holland og England, Nattergalen, Historien om en 
moder. Georg Enemærke og Ove Søjberg Pedersen: 15 historier fra vor egen 
tid: Ankervagt, En æggesnaps, Jumbelars, Ekstratoget, Et barn og en mus, 
Uskyldig barndom, Søn af huset. Svensk: Houken og Sørensen: Svensk for 
mellemskolen: Tomas’ stora dag, Vår ryktbaraste luftseglare, Leile Karl-Johan, 
Johanssons flöjt. Sven Duva, Arkimedes punkt. Sproglære efter Jensen og 
Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil ca. 3 gange om måneden.

Dansk, b (Langhorn): Hostrup: Genboerne (D.L.). Clausen og Hansen: 
Dansk læsebog III: Dronning Dagmars bryllup, Dronning Dagmars død, 
Kongemordet i Finderup, Elverhøj, Våbendragerens ed, Den store Bjørns 
endeligt, (Den sidste parade), Præsten i Vejlby, Holberg i Holland og Eng
land, Historien om en moder, (Reserveengel og snefnug). (Stykkerne i paren
tes opgives ikke til eksamen). Enemærke og Sjøberg Pedersen: 15 historier fra 
vor egen tid: Søn af huset, Bedstes strikkestrømpe, Ekstratoget, Et barn og en 
mus, Drenge i mørke, Åsynet og Lulu. Svensk: Houken og Sørensen: Svensk 
for mellemskolen: s. 16—24, 43—48, 62—64, 92—94, 95—100. — Sproglære efter 
Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil ca. 3 gange om må
neden. Oplæst for klassen: Den politiske kandestøber, Hosekræmmeren og en
kelte kortere stykker.

Engelsk, a (Langhorn): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mel
lemskolen IV med øvelseshefte: Stk. (2), 3, 4, 6, 7, 8, 10, (11), (13), (14), 
15, 17, 19, 24, 27, (28), (29) og 30. (Stykkerne i parentes opgives ikke til 
eksamen). Diktater og oversættelsesstile i forbindelse med de læste stykker. 
- b (Sch.-Miiller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV 
med øvelseshefte: Stk. 3—4, 7—8, 10, 14—15, 19—20, 23, 26, 28—31. Til eksamen 

opgives det læste "t- stk. 14 og 23.
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Tysk, a (Moe): Skoleradioens tyskhefte: Von Menagerie zum Tierpark 
(7,4 ns.). Moe: Fahren Sie mit! lektion 61—69, 72, 74—75 (19 ns.). Frische 
dein Deutsch auf! (Reitzel) Gespräch 21-30 (6,6 ms.). Kästner: Drei Männer 
im Schnee (Werner) side 5-26 (20 ns.). I alt opgives altså 53 ns. - Endvidere 
er læst: 20 sider videre i „Drei Männer im Schnee“ samt Moe: Tysk hjælpe
bog. - 12 kontrolstile. - Tonos rejselynkursus gennemgået. - b (Struwe): 
Nydahl: Wie man’s treibt, s. 9-58. Moe: Fahren Sie mit, s. 7-43. Til eksamen 
opgives: Nydahl: s. 9-58 ■=" digte. Moe: stk. 51-58, 64—67.

Historie, a (Bentzen): Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellem
skolen II: Fra 1815 til 1939. Stykkerne med småtryk opgives ikke til eksamen. 
- b (Bentzen): Som a-klassen.

Geografi, a (E. Aggerholm): C. C. Christensen: Sydamerika-Norden og 
alm. geografi. - b (E. Aggerholm): Som a-klassen.

Naturhistorie, a (Børrum) : Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellem
skolen IV. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. - b (Børrum): 
Som a-klassen.

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemsko
len II. Fra elektricitet II — bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Kemi for mel
lemskolen. Andet afsnit. - b (Jørgensen): Som a-klassen.

Regning og matematik. a (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for mel
lemskolen IV. Juhl og Rønnau: Geometri for mellemskolen: Fra areal til trigo- 
metri. Til eksamen opgives det læste pensum §§ 128-133. - b (A. Jensen): 
Som a-klassen.

Latin, a (Roskjær): Mikkelsen: Latinsk læsebog I og II, stk. 1-33. Til 
eksamen opgives: II, stk. 1-33. - b (Olsen): Som a-klassen.

Realklassen a og b.
Religion. Ikke eksamensfag, a (Bentzen): Kirkehistorien fra oldtiden til 

nutiden, gennemgået ved fortælling, samtaler, elevforedrag og skriftlige øvelser. 
- b (Buch): Gennemgang af kirkehistorien efter Bentzen, Frigast Hansens bog: 
Brevet til Filippi.

Dansk, a (Bentzen): Hovedværker: Johan Bojer: Den sidste viking. 
Dansklærerforeningens udgave. St. St. Blicher: Brudstykker af en landsbydegns 
dagbog. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen: Ebbe Skammelsøn, 
(Guldhornene af Johs. Brøndsted) (Oehlenschläger: Guldhornene), Gartneren 
og herskabet, (Den ottende kunst), (Om læsning), Engelske socialister, Per
nille, Kongens datter, Et kvad om en knes fra Peene, Dobbeltportræt i karv- 
såren ramme, Iris, (Det er Danmark), (Gruk). Stykkerne i klamme opgives 
ikke til eksamen. Grammatik efter Jensen og Noesgård: Dansk sproglære for 
realklassen. Stil hver uge vekslende mellem fristile, sprogdannelsesøvelser og 
diktater. - b (Elmquist): Fortællingen om Gunlaug Ormstunge og Skjald- 
Ravn, Synnøve Christensen: Mor Maria (^" kap. 19, 22-24, 31-36, 41-43). 
Clausen og Hansen: Ebbe Skammelsøn, (Peder Paars), Gartneren og herskabet, 
Engelske socialister, (Ude og hjemme), (Fru Fønns), (J. P. Jacobsen), (Ørne
flugt), Lykke-Per, (Kongens datter), Hos fuglene, Et kvad om en knes, En 
æggesnaps, (Gruk), Enemærke og Søjberg Pedersen: 15 historier fra vor egen 
tid: Lullu, Et barn og en mus, (Drenge i mørke), (Uskyldig barndom).

Engelsk, a (Sch.-Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for real
klassen med øvelseshefte: Stk. 1-5, 9, 11 og 13. Til eksamen opgives stk. 1-5, 
9, 11 og af 13 indtil s. 111. Engelsk genfortælling. - b (Langhorn): Friis-Han
sen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen med øvelseshefte: Stk. 1, 2, 3, 4, 
5, 9, 11, (14) og 15. (Stk. 14 opgives ikke til eksamen). Stiløvelse og over
sættelse fra dansk til engelsk efter: Sv. Christensen og Gerhard Rasmussen: 
Lærebog i skriftlig engelsk for realklassen.
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Tysk, a (Struwe): Hansen-Christensen og Sv. Brüel: Realklassens tysk
bog (1955): stk. 1-38, 58-72. Deraf opgives til eksamen: stk. 2-16, 18-24, 
26-36, 58-66, 68-72. - b (Struwe): Som a-klassen.

Fransk, a (Olsen): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk, 
p. 14-141 og 156-61. Til eksamen opgives: p. 49-141 og 156-61. - b (Hobel): 
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Forskolen: p. 1-44. Tekst: p. 51-67, 
83-86, 92-97. Til eksamen opgives: Forskole: p. 12-44. Tekst: p. 51-67, 83- 
86, 92-97.

Geografi a (G. Mollerup): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi, b (E. 
Aggerholm): Som a-klassen.

Naturhistorie, a (G. Mollerup): Mogens Lund: Biologibog for realklassen. 
— b (Børrum) : Som a-klassen.

Historie, a (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt: Verdenskrigenes 
tidsalder (6. udg.). Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen. 
Til eksamen opgives: Verdenshistorie 5-22, 26-38, 41-45, 50-62, 65-68, 72— 
82. Samfundslære: I, III, V, VII, VIII. - b (Neerbek): Som a-klassen.

Fysik, a (Juul): Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmellege
merne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen. - b (Laursen: Som 
a-klassen.

Regning og matematik, a (Juul): C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: 
Regning og aritmetik for realklassen § 7. - b (Laursen): Som a-klassen.

2. gymnasieklasse.
Tysk. Kl. spr. afd. (Moe): 1 time ugentlig. I de to gymnasieklasser er 

læst: Gad: Moderne tyske noveller (udgave 1952), side 5-102, samt Moe: 
Fahren Sie mit!, lektion 51-80, 96-100. - ADL afd. (Struwe): Gad: Moderne 
tyske noveller (1952), s. 138-176. Moe: Tysk novelledigtning, s. 7-128.

Engelsk. Kl. spr. afd. (Sch.-Müller): 2 timer ugentlig: Ring Hansen og 
Mouridsen: On England and the English. S. 112-199- George Orwell: Animal 
Farm: S. 5—77. — Mat. afd. (Sch.-Müller): Som kl. spr. afd. — dog s. 112—189, 
205-210 i On England.

Naturfag. Spr. afd. (G. Mollerup): Reumert og Tscherning: Geografi med 
naturlære. Til eksamen opgives: Det læste pensum efter anordninger og be
kendtgørelser af april 1953 med „hvede" som verdenshandelsvare. Ekskur
sionsområder: Nord- og Nordvestsjælland. - Mat. afd. (G. Mollerup): Andersen 
og Vahl: Geologi. Samme forfattere: Klima og plantevækster. Samme forfat
tere: Erhvervsgeografi. Til eksamen opgives et pensum svarende til kravene i 
anordning af 8. april 1953 og bekendtgørelse af 9- april 1953 på grundlag af 
de læste bøger. Ekskursionsområder: Nord- og Nordvestsjælland samt Stevns 
og Faxe. Verdenshandelsvare: Sukkerplanter, bomuld og olieplanter.

3. gymnasieklasse.
Religion. Ikke eksamensfag. Spr. afd. (rektor): Gennemgang af Grundtvig, 

Kierkegaard, Mynster, Indre Mission og Grundtvigianisme samt hovedtræk af 
det 20. århundredes kirkehistorie. - Mat. afd. (rektor): som spr. afd.

Dansk. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Litteraturhistorie efter Norrild: Pa- 
ludan-Müller og ud. Norge: 1814—Bjørnsson. Hovedværker: Pontoppidan: 
Nattevagt. Ibsen: Et dukkehjem. Litteraturprøver efter Falkenstjerne og Bo
rup Jensen. Grammatik efter Karlsson. Svensk efter Agerskov, Nørregaard og 
Roikjer. Norsk efter Falkenstjerne og Borup Jensen. Til eksamen opgives: Set. 
Hansaftenspil, En landsbydegns dagbog, Nattevagt. Falkenstjerne, I bd. (7. 
udg.): 18-21, 176-80, 197-98, 226-28, 252-55, 259-61, 284-86, 298-99, 
352-55, 387. II bd. (6. udg.): 2, 34-35, 54-59, 61-66, 150-53, 167-69, 
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184-85, 202-7, 242-47, 290-97, 346-52. III bd. (6. udg.): 11-16, 21-25, 
39-41, 78-80, 98-102, 125-30, 173-78, 221-29, 251-53, 268-77, 366-68. 
Grammatik: Karlsson: Dansk grammatik. Svensk: Agerskov, Nørregaard og 
Roikjer (9. udg.): 20-23, 57-76, 92-98, 118-19, 157-59, 178-79, 189-93. 
Norsk efter Falkenstjerne og Borup Jensen. III bd. (6. udg.): 313-16, 355-59, 
365 - Mat. afd. (Elmquist): Norrild: Dansk litteraturhistorie: H. C. Ander- 
sen-Kaj Munk; norsk lit.: Ibsen-Bjørson. Prøver efter Falkenstjerne. Hoved
værker: Pontoppidan: Lykke-Per, Ibsen: Vildanden. Dansk grammatik efter 
Henry Karlsson; svensk efter Agerskov, Nørregaard og Roikjer. - Til eksamen 
opgives: Efter Falkenstjerne: Thrymskvadet, Nial og hans sønner, Tor af Havs- 
gaard, Ebbe Skammelsøn, Sorrig og glæde, Peder Paars (Anholt), Om vikinger, 
Op! all den ting, Den kiedsom vinter, Levnet og meeninger, Labyrinten, Guld
hornene, Perspektivkassemanden, De levendes land. - Kunstneren mellem op
rørerne, En sjæl efter døden, Posthuset i Hirschholm, Mødet med Bacchus, 
Nattergalen, En jøde, Phantasterne. - Det uendeligt små og det uendeligt 
store, Engelske socialister, Maria Grubbe, Ved vejen, Et lille kræ, Den gamle 
præst. - Svensk (efter Agerskov m. fl.): Sandels, Kejsarinnans kassakista, Elie 
himmelsfärd,Pälsen, Snörmakare Lekholm, Far och jag, De två statorgummarna, 
Jag är en prins, Frisöndagen. - Norsk (efter Falkenstjerne): Peer Gynt (På 
vej til Hæggstadbrylluppet, Solvejg kommer), Juvikfolke, 17. mai 1940. - 
Hovedværker: Pontoppidan: Lykke-Per (5 første kapitler), Ibsen: Vildanden, 
Paludan: Jørgen Stein (incl. afsnittet Torden i syd).

Engelsk. Ny spr. afd. (Dahlmann-Hansen): Shakespeare: Macbeth, Two 
Centuries of English Poetry: 56-58, 66-67, 70-72, 76-79, 84-87, 105-106, 
110-111, 123, 129-30, 131-33, 142-50. Edgar Lee Masters: Spoon River 
Anthology (Eng. læsn. f. gymn.). Galsworthy: Strife (Eng. forf. f. gymn.). 
A Contemporary Reader: 113-23, 145-48, 230-38. Briers stiløvelser, Herløvs 
grammatik, Bredsdorff's litteraturhistorie. Til eksamen opgives: Macbeth: Act 
I, Sc. 7, Act II, Sc. 1 og 2, Act V. Two Centuries of English Poetry: 5, 10-11, 
12-13, 20, 32-36, 40-47, 48-53, 71-72, 142-48, 149-50. Spoon River: Nr. 
18-25, 28-34. Rebecca Sharp: 17-26. Dickens: 74-81, 95-103. Essays II: 53- 
56, 68-71. Pygmalion (Eng. forf. f. Gymn.): 49-57. Galsworthy: Strife (Eng: 
forf. f. gymn.): 88-94, 110-18. Contemporary Reader: 57-64, 66-68, 113-119 
øverst, 134-38.

Tysk. Nyspr. afd. (Elmquist): Goethe: Faust I ( + Walpurgisnacht); 
Schiller: Der Taucher, Der Handschuh, Der Ring des Polykrates; Bergengruen: 
Die Zwillinge aus Frankreich (Ullstein): 52-74, 81-102, 175-88; Zweig: Die 
Welt von gestern (Jefsen): 7-16,4; 30,27-36,2; 44-53. Opgives: Schiller: 
Wilh. Teil (Reclam) 1952: 11,19-16, 17; 20,23-29,7; 50,24-54,22; 58,26- 
71,13; Goethe: Faust I (Hendriksen) 1949: 354-481, 690-719, 1323-1446, 
1530-1706, 3073-3217, 3413-3543, 4404-4614. Gad: 100 Deutsche Gedichte 
1949: 9-12,7, 21-22,20, 41,6-42, 50,23-55, 74-86,24. Heine: Die Harzreise 
(Gjerløff) 1940: 17-18,32, 20,26-25,8; W. Bergengruen: Die Zwillinge aus 
Frankreich (Ullstein) 175-88; Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lese
stücke 1946: 65,5-75,3; St. Zweig: Die Welt von gestern (Jefsen) 7-13,26.

Fransk. Spr. afd. (Roskjær): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. 
Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. Henriques og Willemoés: 
Fransk litteratur i udvalg (3. udg.). - Moliére: L’école des femmes. Pagnol: 
Topaze (1. akt). Marius (3- akt, sc. 1 og 5). N. Chr. Nielsen: Fransk skole
grammatik. Erik Bruun: Fransk øvehefte. - AUr. afd. (Olsen): Bruun og Ros
kjær: Fransk for begyndere. Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. 
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. Jean Anouilh: Antigone. 
Skoleradio: Jeanne d’Arc (tilrettelagt af Oleg Kofoed). N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik, for visse afsnits vedkommende suppleret med Sten og 
Hyllested: Fransk grammatik for gymnasiet.
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Latin. Kl. spr. afd. (Kragelund): Caesar (Høeg): Gallerkrigen I. Cicero 
(Høeg): Breve 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13-22. Sallust (Kragelund: Romerske Hi
storikere): Catilina Luerets (Kragelund: Latinske vers I). Horats (Kragelund: 
Latinske vers II): Epodi 1. Carmina 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26. Sermones 1. Epistulae 1, 2, 6. Ugentlige versioner efter Karl 
Nielsen, Krarup og Gertz. Til eksamen opgives: Caesar (Høeg) I. Cicero 
(Høeg): in Verr. IV 1-16; V 25-31, 158-62. Sallust (Kragelund): 5-15. 
Plin. breve (Kragelund): 1, 2. (Høeg): 1, 2, 3. Pomp, indskr. (Kragelund). 
Poesi (Kragelund: Latinske vers I—II): Catul: 2-10. Ovid: 1, 3. Horats: serm. 
2, carm. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 25, 26. epist.: 2, 6. - Nyspr. afd. (Ro
senberg): Høegs udv. I s. 109-12; II s. 51-74. - Til eksamen opgives: Høegs 
udv. I s. 53, 1-65, 33; 109-12; 132-38; II s. 9,8-18,24; 21,13-24,19; 63-74.

Græsk. Kl. spr. afd. (Rosenberg): Herodot VIII, 71-103; 133-44. Kra- 
rups udv. af Platon. Porphyrios 61-68. Iliaden I; VI, 237-529; Petersen og 
Hudes antologi: Nephelai 1-208; 448-601; 49 vs. lyrik. - Til eksamen opgives: 
Xenophon (Hude) s. 32, 11-40; 50,3-56,3. Herodot VIII, 40-65; 137-44. 
Apologien. Porphyrios 61-68. Iliaden I; Odysseen I; VI. Nephelai 1-128; 
512-601.

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: 1870 
-ud. Nordens historie efter P. Ilsøe: 1864-ud. Samfundslære efter Kretzshmer 
og Lindhardt Hansen. Billeder efter lærebøgerne. Tekster: P. Holt: Tekster og tal. 
- Der opgives til eksamen: Før 1815: De gamle Østerlande, England fra ca. 
600-1815; Tyskland ca. 1500-1815. Nordens historie fra vikingetiden til 1536. 
Efter 1815: Europa 1848-1920. England 1815-1848, 1920-39. Danmark 1848- 
1939. - Samfundslære: I, IV, VI, VIII. Tekster og Tal (2. udg.) 9-35, 45-50. 
Billeder efter Ilsøe, Nørlund og Amdrup (5. udg.): 70, 96, 97, 101, 106, 127, 
144. P. Holt: I bd. (2. udg.) Tavle I, XIII. II bd. (2. udg.) side 63 og 70. - 
Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som Spr afd.

Oldtidskundskab. Kl. spr. afd. (Rosenberg): Perserne; Antigone; Ion. 
Kunsthistorie mundtlig med billeder fra Bulle, Bruhn og Hjortsø, Hürlimann 
m. m. - Til eksamen opgives: Bruhn og Hjortsø I, 27-32, II, 8-9; 15-16b; 
20; 23—25; 28—31; 40; 54—69; 83—84; III, 13. — Nyspr. og mat. afd. (Roskjær): 
Iliaden: I, VI, 237-529 - Odysseen: I, VI, VII, IX. - Herodot (Hastrup og 
Hjortsø): p. 1-29 - Kragelund: Græske Historikere: p. 68-84, - p. 96-104. - 
Antigone (Møller) - Medeia (Miiller og Thomsen) - Platon: Apologien og 
Kriton - Menon (kursorisk). - Kragelund: Græske Kunstværker. - Til eksamen 
opgives: Odysseen I, VI, VII, IX 1-151. - Apologien og Kriton. - Herodot 
p. 1-13, 15-29. - Antigone. - Kunstværker: Tiryns, Delphi, Akropolis, Par
thenon, teatret, græske søjler; Vaphiobægrene, geometrisk vase, Exekias’ vase, 
Polyneikesvasen, Aleksandermosaikken; Apollon fra Tenea, attisk kvindestatue, 
Vognstyreren, Diskoskasteren, Praxiteles’ Hermesstatue; Ludovisitronen, øst
gavlen på Parthenon, Zeusalteret i Pergamon.

Naturhistorie. Spr. afd. (G. Mollerup): Simonsen: Biologi ved Mogens 
Lund. Aug. Krogh: Menneskets fysiologi (12. udg.). — Til eksamen opgives 
det læste pensum, undtagen: i biologi: Økologi og i fysiologi: Centrernes for
deling, muskelfysiologi, føle-, lugte- og smagssans og om øjet: farvesans og 
bogen ud. - Mat. afd. (G. Mollerup): Som spr. afd.

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Elektricitet og magnetisme for gym
nasiet. Eriksen og Pedersen. Astronomi. — Til eksamen opgives: Sundorph: 
Varmelære, 8. udg. s. 1-11; 17-32. Lyslære, 8. udg.: 8-32; 36-50. Mekanik, 
8. udg.: 1-18; 20-51; 96-103. El. og magn., 8. udg.: 16-56; 78-87; 98-110; 
144-47; 177-90. Astronomi, 4. udg.: 9-24; 46-57. Desuden opgives flg. øvel
ser: 1. Messings varmefylde. 2. Naftalins afkølingskurve. 3. Kogning ved lavt 
tryk. 4. Vands fordampningsvarme. 5. Faste stoffers udvidelse. 6. Kviksølvs 
udvidelse. 7. Lufttermometret. 8. Isens smeltevarme. 9. Forsøg med skråplanen.
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10. Et fast stofs massefylde. 11. En vædskes massefylde. 12. Gitterforsøg. 13. 
Wheatstones bro. 14. Audionlampen. 15- Biot og Savarts lov.

Kemi. Mal. afd. (Jørgensen): L. J. Ring: Kemi for gymnasiet (ottende 
udgave). Fra metallerne-bogen ud. - Til eksamen opgives: Side 21-42, 44-76, 
80-84, 93-100, 106-111, 120-135, 156-160, 167-177, 181-183, 297-299.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Til eksamen opgives: A. F. Andersen og 
Poul Mogensen: Matematik I. §§ 63-71, 74-88, 107, 109-126, 131-145, 149- 
150. II (tredie udg.) §§ 12-37, 41-57, 62-63, 65-66. III: §§ 1-9, 23-37. 
IV. §§ 26-33. V. §§ 13, 20-22 og 27-34.
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Gy mnasie f oreningen »GØGEN«
På grundlag af en afstemning, der blev afholdt på 0. G. den 

1. november 1956, blev det bessluttet at genoprette gymnasie- 
foreningen på skolen.

Den 13. november havde 119 elever fra realen og gymnasiet 
indmeldt sig i foreningen.

Første møde afholdtes den 9. november. Dr. med. Møller 
Christensen talte om sin rejse for Røde Kors i Ungarn.

Den 29. november: Jazz-aften med Torben Ulrich.
Den 20. december: Julemøde.
Den 13. januar: I Folketeatret til »Herren og hans tjenere«.
Den 18. januar: Red. Harald Engberg: »Teater og tro«.
Den 1. februar: Til filmaften i »Dansk-Schweizisk Selskab«.
Den 2. februar: Skolebal.
Den 2. marts: Til Studenterrevyen: »Øllebrød, kærlighed og 

celluloid«.
Den 2. april: Besøg på Carlsberg.
Tak for i år. Bestyrelsen.
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På skolens fødselsdag, d. 1. sept., optrådte 10-års jubilarerne 
i „pænt tøj“ og med blomster i knaphullet.

Udenfor skoletiden.
»B. 0. G.«

0. G.’s bordtennisklub blev som sædvanlig åbnet efter efter
årsferien og lukket til påske, og sæsonen igennem er der blevet 
spillet onsdag og torsdag kl. 14.00-21.30.

Tilgangen til klubben har i denne sæson ikke været ret god, 
idet vi kun har haft ca. 50 medlemmer, hvoraf hovedparten var 
fra mellemskolen, der som altid møder talstærkt op ved 0. G.’s 
arrangementer.

I foråret er der blevet trænet stærkt fra mellemskolens side, 
og d. 12. april kunne vi udfordre »Østre Borgerdyd« til en bord
tennismatch, der fandt sted her på 0. G. Efter 2 timers spæn
dende spil lykkedes det vore spillere at få udlignet nederlaget 
fra de første noget matte og uinspirerede partier, således at slut
resultatet blev uafgjort 5-5.

Nils Wirenfeldt Asmussen, III g. ns. 
d. å. formand.
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Skakklubben 0. G. af 1943.
Den ordinære afdeling. Sekretær Ole Hald, 2. g. mat.

Klubben har i den forløbne sæson haft 104 medlemmer blandt 
eleverne i realklasserne og gymnasiet. Desuden har 4 lærere del
taget aktivt i klubmøderne.

26. oktober: Indledende møde hos Lili Eriksen, 3. g. mat. 
69 deltagere.

4. december: Ordinært møde hos Olaf Bonnevie, 2. g. mat. 
73 deltagere.

18. december: Julemøde hos Niels Asmussen, 3. g. n. 85 del
tagere.

22. januar: Deltagelse i gymnasieskolernes skakturnering i 
Studenterforeningen. Der blev ingen pokal til 0. G.

26. -27. januar: Skaklejren, den første af sin art. 74 deltagere.
11. februar: Skakkamp mod Østre Borgerdyd. 4-2 til Østre 

Borgerdyd.
18. februar: Under ledelse af lektor Aage Jørgensen indledes 

træning af et skakkamphold, som spiller hver mandag efter 
skoletid. 12 deltagere.

27. februar: Ordinært møde hos Jens Bruun, 3. g. kl. 44 del
tagere (influenza).

29. marts: Afsluttende møde mos Axel Duckert, 3. g. kl. 
64 deltagere.

Gammelmandsafdelingen. Sekretær Stig Krabbe Barfoed, mat. 
årg. 52.

Julemødet hos lektor Rosenberg fik - trods udelukkelsen af 
3. g. mat. - en så overvældende tilslutning, at formanden i sidste 
øjeblik måtte springe til og overtage samtlige tilmeldte mate
matikere, 23 ialt. Alligevel blev der et pænt lille selskab på 
38 deltagere hos lektor Rosenberg.

Foranlediget bl. a. af dette blev det ved et sekretærmøde be
sluttet at opdele gammelmandsafdelingen i en »Oldafdeling« 
omfattende alle de ældre årgange til og med årg. 53 samt en 
»Gammelmandsafdeling« omfattende årgangene 54 og fremefter 
samt 3. g. Stig Krabbe Barfoed fortsætter som sekretær for 
»Oldafdelingen« og Mogens Juel Kraft, mat. årg. 56, har over
taget hvervet som sekretær for »Gammelmandsafdelingen«. De 
to afdelinger har hhv. 62 og 55 medlemmer, hvortil kommer 
eleverne i 3. g.

Begge afdelinger har holdt eet møde. Gammelmandsafdelin
gen hos Torben Zieler, mat. årg. 54, den 15. marts med 32 del
tagere. Oldafdelingen holdt møde hos Annie og Jørgen Darum, 
mat. årg. 50 og 49, den 8. april 22 deltagere.
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Skolelejren.
24.-25. august: Real b i lejren med lektor Laursen.
27. august-1. september: 3. m. a i lejrskole med rektor, lektor 

Laursen, lektor Mollerup og lektor Struwe.
1.-2. september: 3. g. s i lejren med lektor Laursen og lektor 

Mollerup.
8.-10. september: 1. g. m i lejren med rektor og lektor Elm- 

quist.
13.-14. september: 2. g. i lejrskole med fru Juel Jensen og 

lektor Mollerup.
14.-17. september: Gymnasiet i lejr med lektor Bekker-Jensen.
18.-21. september: 1. g. s i lejrskole med rektor, fru Juel Jen

sen og lektor Mollerup.
27.-29. september: 3. g. m i lejren med afdelingsgeodæt Kejlsø 

og lektor Laursen.
29.-30. september: 2. m. a i lejren med lektor Bekker-Jensen.
6.-7. oktober: 2. g. n i lejren med adjunkt Dahlmann-Hansen.
13.-17. oktober: 3. g. i lejren med lektor Mollerup og Jørgen 

Freil.
17.-21. oktober: Gymnasiet i lejren med lektor Bekker-Jensen.
27.-28. oktober: GI. elever i lejren med läroverksadjunkt 

Bergström og lektor Bekker-Jensen.
3.-4. november: Årgang 53 (mat.) i lejren med lektor Elm- 

quist og lektor Laursen.
17.-18. november: Årgang 56 (mat.) i lejren med lektor Elm- 

quist og lektor Laursen.
26.-27. januar: Skakklubben med lektor Aa. Jørgensen og 

lektor Laursen.
6.-10. maj: 3. mb i lejrskole med lektor Elmquist og adjunkt 

Neerbek.
11.-12. maj: 1. mb i lejren med de hrr. Aggerholm og Laursen.
16 .-19. maj: GI. elever i lejren med lektor Bekker-Jensen.
15 .-21. juni: 2. m. i sommerlejr med lektor K. O. Buch og 

lektor Struwe.
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Skolens lærerpersonale 1956-57.
Hr. gymnasielærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik, geografi 

og naturhistorie i o., gymnastik i u.
Fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), skrivning i o., dansk, 

regning, skrivning og geografi i u.
Hr. lektor H. Bekker-Jensen (1935), dansk, historie og reli

gion i o.
Overlærer, frk. A. M. Bentzen, eks. skolel. (1919), dansk, reli

gion og historie i o., religion i u.
Hr. lektor K. O. Bach (1916), religion og sang i o., religion og 

sang i u. Inspektør for underskolen.
Hr. cand. mag. P. Børrum (1956), naturhistorie og geografi i o.
Hr. adjunkt J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk i o.
Hr. stud. mag. K. Ejrnæs (1956), gymnastik i o., gymnastik i u.
Hr. lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk i o. Lejrin

spektør.
Overlærer, frk. G. Fibiger, eks. skolel. (1923), religion i o., re

ligion, regning og dansk i u.
Hr. rektor E. Freil (1944), dansk, tysk og religion i o., historie 

i u.
Hr. stud. mag. Jørgen Freil (1955), gymnastik i o., religion og 

gymnastik i u.
Hr. cand. mag. F. Hobel (1956), latin, fransk, historie og old

tidskundskab i o.
Overlærer, frk. A. Jensen, eks. skolel., cand. phil. (1922), mate

matik og regning i o., regning og historie i u.
Fru K. Juel Jensen (1931), skrivning og regning i u. Sekretær 

og kassererske.
Hr. adjunkt H. Juul (1954), matematik, fysik og kemi i o. Bog

inspektør.
Fru J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1933), regning, skriv

ning og dansk i u.
Hr. lektor Aa. Jørgensen (1932), kemi, fysik og matematik i o.
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Hr. lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskund
skab i o.

Hr. adjunkt N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning 
i o.

Hr. lektor Knud Laursen (1940), fysik, matematik og skriv
ning i o. Inspektør for overskolen. Skolens regnskabsfører.

Hr. lektor H. Moe (1916), tysk og engelsk i o. Leder af gym- 
nasiebiblioteket.

Hr. lektor G. Mollerup (1922), naturfag, geografi og naturhi
storie i o.

Overlærer, frk. K. Mollerup, eks. skolel. (1918), historie, geo
grafi, religion og naturhistorie i u.

Hr. adjunkt H. Neerbek (1949), historie og dansk i o.
Overlærer, frk. A. Olesen, eks. skolel. (1919), religion, dansk og 

skrivning i u.
Hr. adjunkt Fl. Olsen (1954), fransk, engelsk og latin i o.
Frk. I. Peters, eks. gymnastik!. (1953), gymnastik i o.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), skrivning i o., dansk, 

tegning og gymnastik og iagttagelseslære i u.
Hr. adjunkt O. Rindung (1946), matematik i o.
Hr. lektor C. M. Rosenberg (1909), oldtidskundskab, latin og 

græsk i o.
Hr. lektor Th. Roskjær (1934), latin, græsk, fransk og oldtids

kundskab i o. Inspektion på 1. sal.
Hr. lektor A. V. Schaumburg-Müller (1921), religion og en

gelsk i o. Inspektion på 2. sal. Leder af børnebiblioteket.
Hr. lektor C. C. Struwe (1930), religion, tysk og gymnastik i 

o., gymnastik i u.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, skriv

ning, geografi, historie og iagttagelseslære i u.



20

Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Regnskab for tiden 5. maj 1956-4. maj 1957.

Indtægter: 
Andel i real b’s papirindsamling..................................................... — 200,00
Private tilskud ..................................................................................... kr. 200,00
Overskud fra Jacob Kiers Kaffebar................................................. — 25,00
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 300,00

Sparekasserenter: H 56039 ........... kr. 23,26
8655 ............... - 4,55 - 27,81 - 327,81

kr. 752,81

Udgifter:
Boglegater å kr. 100,00 til 3 studenter årg. 56............................. kr. 300,00
Uddelt legatportion den 5. maj 1957 ............................................... - 275,00
Overskud, tillagt kapitalen.................................................................. — 177,81

kr. 752,81

Status pr. 4. maj 1957.

Aktiver:
Sparekassen for Kbh. og Omegn: H 56039 ............... kr. 510,05

8655 ..........   .. - 142,31 kr. 652,36
Obligationer: Statsobl. 2007, 5 % (kursv. på købsd.) . . . . - 5475,00 

kr. 6127,36

Passiver:
Kapital pr. 4. maj 1956 ...................................................................... kr. 5949,55
Overskud iflg. regnskab .................................................................... - 177,81

kr. 6127,36
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„0. G.’s rejsefond“
Driftsregnskab for tiden 27. oktober 1955-30. april 1957:

Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve......................................................... kr.
Raslebøssen ........................................................................................... -
Private tilskud ..................................................................................... -
Skolekomedien 1955/56 ...................................................................... -
Skolekomedien 1956/57 ...................................................................... -
Paddelys, julen 1955 .......................................................................... -
Julefesten 1955 ................................................................................... -
3. g. mat.’s plakatauktion april 1956 ............................................... —
„Jacobs Bar“ ....................................................................................... -
Regnestokke ......................................................................................... -
Auktion over glemte sager................................................................ -
Hobbyudstillingen marts 1957 ............................................................ —
Fremmed mønt ................................................................................... -
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 658,83

Aktieudbytte ..................................................... — 10,50
Sparekasserenter: E 50370 ........... kr. 61,93

15152 ........... - 22,61 - 84,54 -

4053,00 
89,47

168,22 
197,75 
158,15
41,50 
19,02

189,72
76,98 
48,00 
39,41

146,17
39,14

753,87
Gevinst ved obligationsudtræk ......................................................... - 425,00

kr. 6445,40
Udgifter:
Realistrejsen påsken 56 .............................................
Italiensturen sommeren 56 ........................................
Luxembourgturen sommeren 56 ................................
Realistrejsen påsken 57 .............................................
Præmie fra aktiebrevene april 1956 ............................

- „ - 1957 ............................
Driftsoverskud

kr. 650,00 
- 1600,00 
- 525,00 
- 400,00 
kr. 231,70 
- 224,70

kr. 3175,00

456,40 
- 2814,00
kr. 6445.40

Aktiver:
Status pr. 30. april 1957■

Obligationsbeholdning (nominelt kr. 9900,00), kursværdi på
købsdagen .......................................................................................... kr

Aktier, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 .................................... -
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ............... kr. 2359,73

15152 ............... - 734,13 -

8513,50
112,00

3093,86
Kassebeholdning................................................................................... - 29,65

kr. 11749,01
Passiver:
Beholdning pr. 26. oktober 1955 ..................................................... kr. 8935,01
Overskud iflg. driftsregnskab............................................................ - 2814,00

kr. 11749,01
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0. G.’s realistfond af februar 1955.
Regnskab for tiden 1. april 1956-30. april 1957.

Indtægter:
Overskud fra realistrejsen påsken 56 ............................................... kr. 20,13
Private tilskud ........................................................................................ - 2,00
real b’s papirindsamling sept. 56 ........................................................ - 725,55
„Jacobs Bar" .......................................................................................... - 25,00
Renter af lån til gammel realist ....................................................... - 5,00
Sparekasserenter: E 51558 ............................................. kr. 79,38

H 57579 ............................................  - 44,44 - 123,82
kr, 901,50

Udgifter:
Rejsetilskud til realistrejsen 1957 ..................................................... kr. 150,00
Overskud, tillagt kapitalen .............................................................. - 751,50

kr. 901,50

Status pr. 30. april 1957.
Aktiver:
Indestående i Sparekassen f. Kbh. og Omegn: H 57598 ........... kr. 2049,44

35137 ........... 974,17
kr. 3023,61

Passiver:
Beholdning pr. 31. marts 1956 ......................................................... kr. 2272,10
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... — 571,50

kr. 3023,61

0. G.s lejr- og ekskursionsfond.
Til 0. G.’s fondskompleks blev i efteråret 1956 føjet et lejr- og ekskursions

fond. Det har vist sig, at det undertiden kan være en svær økonomisk belast
ning at skulle deltage i de forskellige obligatoriske ekskursioner og lejrskoler, 
som navnlig er knyttet til gymnasieundervisningen. Det nye fond, som for øje
blikket råder over en beskeden kapital på kr. 359,66, hovedsagelig hidrørende 
fra real b’s papirindsamling i sept. 56, kan dog også give tilskud til mellem
skolens lejrskoler og ekskursioner.

Harald Juul 
revisor.

Knud Laursen 
regnskabsfører.
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Lån af skolebøger.
Elever i overskolen (3. g. — 1. m.) kan leje de bøger, som skal bruges 

i næste skoleår.
Boglånet, som de sidste 2 år har været gratis, vil udover et depositum 

på kr. 50 fra skoleåret 1957-58 være forbundet med en årlig leje på kr. 50 
for gymnasiet og kr. 30 for real- og mellemskoleklasserne. Hvor de økonomiske 
forhold berettiger til det, vil man efter ansøgning kunne få gratis boglån. 
Depositum betales i alle tilfælde .

Bøgerne forbliver skolens ejendom, og det må kræves, at de behandles 
med omhu. De vil blive efterset i årets løb, og bøger, der bliver beskadiget 
eller makuleret ved tilskrifter, må straks erstattes.

Skriftlig henvendelse om boglån foretages til skolens boginspektør, adjunkt 
H. Juul, Willemoesgade 35. Depositum og bogleje vil blive opkrævet ved det 
nye skoleårs begyndelse og må ikke indbetales sammen med skolepengene.

Bogsamling - Pladesamling, o o o
Gymnasiebiblioteket på 3. sal ledes af lektor Moe; biblioteksassistenter 

har i år været Anna Heise, Henrik Docker og Jørgen Ørslev.
Biblioteket tæller pr. 1. maj ialt ca. 5880 bind. Der lægges stadig vægt 

på, at biblioteket er forsynet med gode håndbøger.
Udlånet, som er gratis, finder sted hver skoledag i reglen i 12-frikvarteret.

På lærerværelset findes et særligt håndbibliotek for lærere.

Tidsskriftsamlingen omfatter såvel udenlandske som indenlandske tids
skrifter, f. eks. Det danske Magasin, Vindrosen, Perspektiv og pædagogiske 
fagskrifter (de sidste findes på lærerværelset).

Diskoteket omfatter ca. 160 plader, omfattende instrumentalmusik, vokal
musik, dramatiske plader og sprogplader. Diskoteket ledes af lektor Moe.

Mellemskolens bogsamling indeholder ca. 900 bind. Den har i det forløbne 
år været åben fra 1. oktober til 1. maj. — Indmeldelse sker til lektor Schaum- 
burg-Miiller.
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Fra juleafslutningen i Esajas kirken.

det eULets et sket
Det nye skoleår begyndte for overskolens vedkommende 

tirsdag d. 14. august, for underskolens vedkommende onsdag d. 
15. august. 1. forskoleklasserne begyndte torsdag d. 16. august.

27. august: Ved morgensangen fejredes lektor K. O. Buch og 
lektor H. Moes 40 års jubilæum som lærere ved skolen.

30. august: Færdselsundervisning for 2. f. ved politiet.
1. september fejredes 

fridag.
3.-6. september: 2. g. 

adj. Neerbek.

skolens 74 års fødselsdag med halv

m. på ekskursion i Nordsjælland med

11.-14. september: 2. g. på ekskursion til Frederiksværk og 
Odsherred med fru Juel Jensen og lektor Mollerup.

20. september: Skolen deltog i gymnasieskolernes region
stævne under gymnasielærer E. Aggerholms og lektor C. C. 
Struwes ledelse.
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Sproglige studenter årgang 1956.
Øverste række fra venstre: Jørgen Knuthsen, Niels Bloch, Sven Herting, 
Niels Ebbe Hansen, Erich Schleisner, Knud Rendtorff, Erik Niels Andersen. 
Midterste række: Jørgen Kunze Christensen, Bent Schmiegelow, Vagn Poul
sen Andersen, Knud Hørlyck, Erik Valdemar Jensen, Claus Magnussen, 

Leif Vanggaard.
Forreste række: Jørgen Jonsson, Else Marie Irgang, Kirsten Winther, Lis 
Schultz Jensen, Irene Nystrøm, Hanne Lønstrup, Mogens Kragh Larsen.

21. september: 3. g. sps. på ekskursion til Malmø og Lund 
med lektor Bekker-Jensen.

12. oktober: Stockholms Borgarskolas symfoniorkester gav 
koncert for gymnasiet, real og 4. m.

21. -24. november: 2. g. spillede Kaj Munks: »Puslespil« med 
adjunkt Neerbek som instruktør.

21. december: Juleafslutning i Esajaskirken.
17. januar: Forældremøde for 4. og 5. klasses forældre.
17. januar: 3. m. a på L. A. Ring-udstilling med adj. Lang

horn.
17. januar: Forældremøde for 4. og 5. klasses forældre.
18. januar: 2. m. a på L. A. Ring-udstilling med adj. Lang

horn.
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Matematisk studenter årgang 1956.
Øverste række fra venstre: Ib Munnecke, Mogens Juel Kraft, Leif Chri

stensen, Poul Flemming Dalkov.
Midterste række: Vøgg Jacobsen, Fritz Ammentorp-Schmidt, Uggi Ther- 

kelsen, Flemming Vagn Hansen, Niels Lauritsen, Asger Bonnevie.
Forreste række: Gorm Krøijer-Jensen, Bent Thaning, Kirsten Ståle, Eva 
Rung Jørgensen, Lisselotte Carlsen, Bill Valerius Rasmussen, Ib Jacobsen.

26. januar: 2 mb på L. A. Ring-udstilling med adj. Langhorn.
29. januar: 3. mb på L. A. Ring-udstilling med adj. Langhorn.
5. februar: Forældremøde for 3. og 4. mellems forældre.
23. , 26. og 28. februar: 2. mb, 1 ma og b så på Statens Mu

seum for kunst udstilling af akvareller og tegninger fra 1600- 
1956.

25. februar-5. marts: 2. g. spr. til tysk-dansk møde i Inter
nationales Haus Sonnenberg i Harzen med rektor og frk. Peters.

2. marts: Film for forskolen i anledning af fastelavn.
1. og 6. marts: 2. ma og 3. ma så på Statens Museum for 

kunst udstilling af akvareller og tegninger fra 1600-1956.
16. -17. marts: Hobbyudstilling under ledelse af gymnasie

lærer E. Aggerholm.
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Realister årgang 1956. a-klassen.
Bageste række fra venstre: Bennet Strandkjær, Bent Houg, Jørgen Ishøj, 
Peer Tronier, Jørgen Mau Knudsen, Johan Dennig Madsen, Henning Chri

stensen, Niels Johansen.
Forreste række: Ole Moshøj, Niels Rosengaard Jensen, Ernst Brodthagen, 
Peter Hurwitz, Lars Frische, Hans W. Christiansen, Paul Wiser Knudsen.

27. marts: Under ledelse af lektor Kai Oluf Buch afholdtes 
den årlige skolekoncert med medvirken af 250 elever fra pige- 
og drengeskolen. Aftenens solister var operasangerinde Else Mar
grete Jeppesen og bassangeren Hans Christian Andersen. Ved 
klaveret pianisten Hans Hammer.

1. april: 3. g. m på ekskursion til Malmø og Lund med lektor 
Bekker-Jensen.

2. april: Politiets cyklistprøve. 86 elever deltog. 40 bestod.
5. -8. april: 2. g. kl. og 1. g. spr. på ekskursion til Næstved, 

Ringsted og lejren med lektor Bekker-Jensen.
9. april: 2. m. b. aflægger besøg på Gutenberghus under ledelse 

af lektor H. Moe.
12. -22. april: 16 elever fra realklasserne i Schweiz og Italien 

med lektor Elmquist og lektor Laursen.
26. april: 2. g. m. på ekskursion med lektor Mollerup til Faxe 

kalkbrud og Stevns.
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Realister årgang 1956. b-klassen.
Øverste række fra venstre: Anders Lovmand Hvid, Svend Christensen, 

Henrik Moltke Leth.
Midterste række: Carsten Just Munch, Peter Fanøe, Per Elgaard, Peter 
Conradt Eberlin, Mogens Mølhede Pedersen, Henning Nielsen, Harald 

Westergaard.
Forreste række: Frederik Wedel-Wedellsborg, Erik Kunze Christensen, 
Claus P. Broge, Jens Baldur Madsen, Preben Rued Jørgensen, Carl Hen

ning Larsen.

29. -30. april: Færdselsundervisning for forskolen ved politiet.
1. maj: 2. g. spr. på ekskursion i Dyrehaven med lektor Mol

lerup.
12. maj: 2. m. b. på besøg i Radiohuset sammen med lektor 

H. Moe.
28. juni-18. juli: Elever fra gymnasiet, realklassen og 3. og 4. 

mellemskoleklasse til Finland med lektor Mollerup, dr. Wilken- 
Jensen og lektor Struwe.

22. juli-5. august: Elever fra gymnasiet på rejse til Østrig 
med lektor Bekker-Jensen og lektor Laursen og frue.



T i in ef o r del in gen 1956-57

1) Ikke-latinlæsende elever har 2 timer mere. 2) Lkke-latinlæsende elever een^lime mere. 3) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.

Fag
Forskolen Mellemskolen

R
ea

lk
la

ss
en Gymnasiet

1 2 3 4 5 1 2 3 4 I. gymnasiekl. II. gymnasiekl. IH- g kl spr.
ym nasiekl. 
nyspr. 1 mat.kl.spr. nyspr. mat. kl. spr. nyspr. mat.

Religion .......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk .............................. 8 8 7 7 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Historie ............................ 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Regning og matematik . . 5 5 6 6 6 5 5 6 61) 5 >, n 6 ,, >, 6 »> >, (i
Skrivning ........................ 4 3 3 3 2 1 1 1 »>
Legemsøvelser .................. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lagttagelseslære ............ 2 !> >> ,, >> M
Sang ................................
Geografi ..........................

>, 1
2

1
2

1
2

2
2

2
2

1
2

1
2 2 2

2
1

2 2 2 2 2 2 2 2

Naturhistorie .................. 1 2 2 2 2 2 2 2 1” 2 2 2 2 4 4 4
Tegning............................ 1 1 2 2 2 1 1 V ,, »» ,, >>
Engelsk ............................ >> M >> 6 3 4 32) 5 2 5 23) 2 6 23) 5
Fysik og kemi .................. >> >> ,, 2 2 2 2 2 2 2 6 >> 6 6
Tysk ................................ >> ,, ,, >> ,> 6 4 42) 3 1 5 93) 1 4 23) 4
F ransk .............................. >> >> >> 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin ................................ >» >> >> 4 6 4 6 4 6 3
Oldtidskundskab ............ »> ,, .. .. ,, 1 1 1 1 1 1 1
Græsk .............................. ,, >> >> »> >> 6 >> 6 >> >> 6 »

23 24 27 29 31 35 34 34 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Et par oplysninger
Optagelsesprøven til mellemskolen.

Omkring midten af januar gives der hvert barn i 5. klas
serne en indstillingskarakter i dansk (skriftlig og mundtlig), 
regning (skriftlig og mundtlig), skrivning og historie, geogra
fi og naturhistorie. Indstillingskaraktererne gives under hen
syntagen til barnets almindelige orienterings- og opfattelses
evne, dets koncentrationsevne og arbejdsmæssige indstilling for 
hvert af fagene og er udtryk for skolens opfattelse af barnets 
egnethed til at modtage undervisning i eksamensmellemskolen. 
På grundlag af de 8 indstillingskarakterer udregnes indstillings
kvotienten.

I første halvdel af februar og i første halvdel af marts af
holdes skriftlige standpunktsprøver i dansk og regning.

Karaktererne for de to skriftlige prøver sammenregnes af 
skolen til een kvotient for skriftlig dansk og een kvotient for 
skriftlig regning; af de således fremkomne kvotienter udreg
nes en hovedkvotient for de skriftlige prøver, der sammen
lægges med den ovenfor nævnte indstillingskvotient i forhol
det 1:1.

For at bestå optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse kræ
ves mindst 4,67 som gennemsnitskarakter.

Ang. optagelse i skolens 1. mellemskoleklasse:
Elever fra andre skoler, der ønskes optaget i vor 1. mellem

skoleklasse, må have bestået optagelsesprøven til 1. mellem- 
skoleklasse. Er de faldet ved de offentlige skolers prøve, kan 
de naturligvis ikke samme år finde optagelse i vor 1. m.

Ang. latin i 4. m.:
1) Alle elever, der ønskes i de sproglige afdelinger i gymnasiet, 

skal læse latin.
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2) Skolen anser det for meget ønskeligt, at også de elever, der 
ønskes i den mat.-nat. afdeling af gymnasiet, læser latin, 
både fordi latinkarakteren til mellemskoleeksamen har be
tydning for studenter, der vil studere medicin, og fordi det 
ikke altid er afgjort ved 4. m.’s begyndelse, om en elev eg
ner sig bedst for det sproglige eller det mat.-nat. gymnasium, 
og endelig fordi udfaldet af en elevs latinlæsning i 4. m. 
kan give skolen oplysninger om elevens egnethed til gym
nasieundervisning.

3) Elever, der ikke læser latin, får undervisningstimer i andre 
fag.

Forskellige meddelelser
Forskolens elever møder på skolen senest 10 minutter, de øvrige elever 

5 minutter før kl. 9. Begynder undervisningen kl. 8, mødes 5 minutter før.
Ingen leg er tilladt før morgensang.
Ved skoletidens ophør medtager eleverne alle deres ting. Alle skole

sager og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, huer), må, for at 
forbytning kan undgås, være forsynede med navn eller tydeligt mærke. 
Bøgerne forsynes altid med navn og ordentligt omslagspapir.

Har en elev glemt eller mistet noget på skolen, bør han straks skrift
ligt melde det til inspektøren. Glemte sager kan ikke afhentes på skolen 
uden for skoletiden.

Al handel og bytten mellem eleverne er forbudt. Ingen indsamling til 
gaver eller i andet øjemed må finde sted uden rektors tilladelse.

Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte tilføje sko
lens ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til inspektøren.

Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspek
tørens tilladelse. Bliver en elev hjemsendt fra skolen, medbringer han en 
trykt blanket med angivelse af grunden til og klokkeslettet for hjemsen
delsen. Denne blanket skal med hjemmets underskrift afleveres på rektors 
kontor ved tilbagekomsten til skolen.

Lektielæsning på legepladsen er ikke tilladt.
Skriftlig motivering fra hjemmet skal medbringes, når en elev af en 

eller anden grund kommer senere i skole eller ikke har kunnet udføre 
hjemmearbejde.

Eleverne må ikke medbringe cykler uden særlig tilladelse af den læ
rer, som har cykle-tilsynet. De elever, som får en sådan tilladelse, vil få 
tildelt et nummer i cyklestativerne.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller tøj.
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Forsømmelser.
Elever, der har måttet forsømme skolen, skal, når de igen møder, 

medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om udeblivelsens årsag og va
righed. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden tvin
gende årsag, må rektors tilladelse forud indhentes. Når en elevs sygdom 
strækker sig over flere dage, bedes meddelelse derom sendt til skolen så 
hurtigt som muligt.

For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld anmodes 
forældrene indstændigt om ikke uden særlig tvingende grund at bede 
deres børn fritaget for en enkelt undervisningstime; dette gælder også 
for sang- og gymnastiktimer.

Fritagelse for gymnastik.
En elev, der af helbredshensyn ønskes helt eller delvis fritaget for 

gymnastik eller boldspil, må derom medbringe skriftlig begæring fra hjem
met. Dog kræves der lægeattest, hvis fritagelsen skal gælde længere end 
een uge. Blanketter til sådanne lægeattester fås på skolen.

Elever, der en kortere tid er fritaget for gymnastik, skal være til stede 
ved undervisningen, medmindre de særlig er blevet fritaget derfor af 
rektor.

Konfirmationsforberedelsen
bør normalt finde sted i 3. m. fra efterår til forår, da skoleskemaet lægges 
med hensyntagen hertil.

Telefonering.
Skolens telefoner kan ikke benyttes til private meddelelser til og fra 

eleverne.

Skolelægen
undersøger alle elever een gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. IP/2—12V2).

Af reglementet for skolelægeordningen anføres § 11: Intet skolesøgen
de barn kan forlanges undtaget fra skolelægens undersøgelse eller fra den 
i skolelægelovens § 3 omhandlede tuberkuloseundersøgelse, medmindre 
den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder med en attest fra 
en praktiserende læge, udstedt på et af sundhedsstyrelsen godkendt 
skema. Det samme gælder den årlige tuberkuloseundersøgelse af de ved 
skolen ansatte lærere og øvrige personale.

Tuberkulinprøve
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.
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Skolebetaling pr. måned
Der betales ikke for juli måned.

1.barn 2. barn 3. barn

1. forskoleklasse ............ ...... kr. 44 34 24
2. — ............ 46 36 26
3. — ............ 48 38 28
4. — ............ 50 40 30
5. — ............ 50 40 30
1. mellemskoleklassc ....... - 42 32 22
2. — ....... 44 34 24
3. — 46 36 26
4. — ....... 48 38 28

50 40 30
1. gymnasieklasse ........... - 50 40 30
2. — ........... 50 40 30
3. — ........... ...... - 50 40 30

4. barn og følgende børn betaler intet.
Hvis der går en ældre søster i Comtesse Moltkes Pigeskole, betales for 

1. barn 10 kr. mindre pr. måned.

Til lejren betales 1 kr. pr. måned, som opkræves med 11 kr. i august.

Indbetalingen. Skolepengene opkræves månedsvis og er forfaldne til 
betaling den 1. i hver måned. Der betales forud. Skolen modtager kun 
indbetaling på girokonto — konto nr. 54306 —. Hver elev får udleve
ret 11 giroindbetalingskort, og man anmodes indtrængende om at ud
fylde afsenderkuponen fyldestgørende med elevens navn, nummer og 
klasse, også selv om man anvender egen girokonto.

Fripladser. Medens højeste skolebetaling er som ovenstående, kan (på 
grund af statstilskudet til mellemskole-, real- og gymnasieklasserne) for
ældre, hvis indtægt og børnetal berettiger dem dertil, få hele eller delvise 
fripladser til deres børn, for såvidt sådanne er ledige. Skema til hen
vendelse herom findes bag i programmet og indsendes i udfyldt_ stand hvert år 
inden 1. maj.

Udmeldelse kan kun ske med fulde to måneders varsel; der betales 
altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende. 
Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.

Eksamensafgift. Enhver elev, der indstiller sig til mellemskoleeksamen, 
realeksamen eller studentereksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til 
skolen.
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Ferier og enkelte fridage
Afslutningen på skoleåret 1956-57 bliver for 1.-5. forskole

klasserne lørdag den 15. juni kl. 10, for 1.-4. m. mandag den 
17. juni kl. 10 og for real og gymnasiet fredag den 21. juni 
kl. 10.

Sommerferien begynder efter vedkommende skoleafdelings 
afslutning.

Det nye skoleår begynder for overskolen tirsdag den 13. 
august kl. 10 og for forskolen onsdag den 14. august kl. 9,20. 
1. forskoleklasserne begynder dog først torsdag den 15. august 
kl. 10,20.

I skoleåret 1957-58 vil følgende dage blive ferie og fridage: 
Efterårsferie: 13.-20. oktober
Juleferie: 23. december-5. januar
Påskeferie: 29. marts-8. april
Bededagsferie: 2.-4. maj
Pinseferie: 24.-27. maj

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 14. og 16. september, 13. november, 17. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), 28. marts 
(dronningens fødselsdag), Kristi himmelfartsdag og grundlovs
dag.

Træffetider
Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 13-14, lørdag 

undtagen. Telefon: ØBro 29 50.
I sommerferien træffes rektor på skolen (1. sal), lørdag den 

22. juni kl. 10-14 samt mandag den 12. august kl. 10-12.

Eigil Freil.
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0. G.’s Drengearbejde.

Forrige skoleår havde jeg to 3. mellem’er, og da drenge i den 
alder både har masser af tid og masser af kræfter, var det na
turligt at finde et område, hvor de unge mennesker kunne få 
lov til at bruge kræfter og tid. Desværre fandtes der ikke nogen 
spejdertrop på 0. G., så vi var nødt til at prøve noget nyt. Vi 
arrangerede et nødhjælpskursus, et madlavningskursus, og vi 
spillede komedie på fremmede sprog. Desuden havde vi nogle 
ture og lejre. Forsøget var så vellykket, at alle havde lyst til at 
gå videre.

Derfor tog vi fat straks efter sommerferien 1956 og lavede 
et organiseret drengearbejde, der stod åbent for alle drenge fra 
2.—4. mellem. Vi brugte en mørkeblå busseronne eller en ano
rak og en strikket mørkeblå hue som påklædning. De tilmeldte 
fandt sammen i småhold, der arbejdede sammen. I kontingent 
betaltes 2 kr. pr. halvår. En del af vore arbejdsformer er hentet 
fra spejderarbejdet, men vi har ikke spejdernes prøver og due
lighedstegn. Godt 40 har konstant været med, og mange af fore
tagenderne har desuden stået åbne for alle interesserede.

Arbejdet kom til at spænde over følgende områder:

0. G.s Hornorkester, der oprettedes for 10 år siden, 
tæller nu 25 mand og træner een gang om ugen. Musiklærer 
Norgreen underviser begyndere og viderekomne. Alle er velkom
ne til orkestret, især hvis de har et instrument.

Erhvervsvej ledning, der skal fortælle om de forskel
lige erhverv, om uddannelse og muligheder. En række folk fra 
forskellige erhverv har fortalt om deres arbejde og vist os films 
og billeder. Vi har således hørt om militær, læge, telefon, post
væsen og Grønland.

Folkedanse, Lanciers og moderne danse blev 
vort næste arbejdsfelt. Som afslutning på danseundervisningen 
deltog vi i fastelavnsballet på Jægerspris Slot og havde vort 
eget afdansningsbal „Bal om bord”.

Så har der været møder og fester: Vore fags fest, films
forestillinger, hvortil vi indbød vore kammerater fra hele sko
len, da vi skulle have penge til at drive hornorkestret for. Vi 
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har også prøvet at lave og sælge et lille hefte med billeder fra 
København.

Vi har været på besøg på det nye og det gamle telefonhus 
samt på Tuborg. Der har været afholdt en håndboldtur
nering, og der har været lejre i september ved Hillerød og 
i oktober gennem Midtsjælland. I påsken har vi været på en 
5 dages tur gennem Sydsverrig.

Endelig har vi haft en række møder om Finland, idet vi 
til sommer gæster Nordsverrig, Nordnorge og Finland på en 
stortur med hornorkester, folkedansere og fodboldspillere. Vi har 
øvet os på alle disse områder, og vi har fået undervisning i 
finsk, så vi snart er klar til at rejse ud.

Når vi engang vender hjem fra Finland, begynder Ø.G.s 
Drengearbejde igen, og nye medlemmer kan komme med.

Vi har kun brug for aktive medlemmer, ikke for pa
pirsmedlemmer, og for at man ikke skal blive stående til evig 
tid og glemme at melde sig ud, er skoleåret delt i 2 perioder. 
Når een periode er gået, er man automatisk udmeldt. Hvis man 
ønsker at fortsætte, kan man indmelde sig næste periode. Der er 
ikke mødepligt; man kan komme, når man har tid og lyst. Der 
er møde eller andet een gang pr. uge, og der er tur eller lejr 
ca. hver måned.

,,Hvis min dreng nu er spejder, skal han så melde sig ind i 
Ø.G.s Drengearbejde”, sådan spørges der tit. Nej, han skal ej, 
han skal blive ved med at være spejder, især hvis han er et 
godt sted med dygtige førere. 0. G.s Drengearbejde er et arbejde 
for dem, der ikke er spejdere, men som gerne vil være med, 
hvor der sker noget. Vi byder beskæftigelse og oplysning, men 
vi kræver ikke det samme af drengene som spejderarbejdet gør. 
Vi kan byde på møder, ture, lejre, fester sammen med kamme
rater fra skolen, men det er mere flokarbejde og flokoplevelser 
end specialisering på mange forskellige områder.

Heldigvis er vor arbejdsform så ny og levende, at meget kan 
ændres, når det viser sig ubrugbart. Vi er ikke bundet af love 
og bestemmelser, men kan arbejde med øjeblikkets opgaver og 
prøve os frem ad ny veje.

C. C. Struive.



ANSØGNING
OM NEDSÆTTELSE AF SKOLEBETALING

(Sml. den side, hvor skolebetalingen står anført).

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 

1958-59

for  i ............  klasse.

Min skattepligtige indtægt i 1957 androg kr........... ..................... .

Jeg har ......... uforsørgede børn.

Navn ................................................. .............. .... . ..............................

Stilling _________ __ _______________ ______________ ___ ____

Adresse......... .....................   _......................

Indsendes inden 1. maj 1958

Til

ØSTERSØGADES GYMNASIUM, 
Østersøgade 88, 0.


