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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 mellemskoleeksamen.

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.



Det er i år 30 år, siden comtesse Moltke døde, det var dagen 
før comtessens 85 års fødselsdag. Stille og mildt gled hun ind i 
døden efter et langt, virksomt liv.

I de 42 år, jeg har haft mit hovedarbejde på 0. G., har jeg 
haft grund til - på forskellig vis - at føle dyb taknemmelighed 
overfor de skiftende ledere, fru Elise Bay, Conrad Hansen og 
Eigil Freil. Rektor Freil har ønsket, at det netop bliver mig, 
der skriver om comtesse Moltke (også i anledning af skole
jubilæet), fordi han ved, at jeg lige fra min barndom har 
følt mig særlig stærkt knyttet til comtessen, som jeg kendte 
(gennem mine forældre), før jeg blev »puttet ind« i 3. mel- 
i 1906. Det »comtesselige« manifisterede sig i en naturlig 
værdighed i optræden, og dette indgød en virkelig respekt 
for den personlighed, man stod overfor; men så snart com
tessen blot åbnede munden, var det med så jævne, ligefrem
me bemærkninger, at man ganske glemte forskellen i stand og 
alder. Og sådan talte hun til os drenge - for ikke at glemme de 
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berømte afslutninger på pigeskolen, den borgerskole, hun (til
skyndet af Natalie Zahle) grundlagde i 1870, og som institu
tionen »E. Bays og Th. Moltkes Skoler« voksede op af. Alt dette 
kan man i øvrigt læse om i 0. G.s Billedbog, udgivet i anled
ning af drengeskolens 75 års fødselsdag i fjor.

En fremragende underviser, en uforlignelig fortæller! Muntert 
og alvorligt, med en usædvanlig varm stemme, evnede comtes- 
sen at indfange sine tilhørere. Hos voksne og børn fængede »det 
levende ord«, fremført af en af den grundtvigske /o/^ehøjskoles 
kendteste tilhængere og disciple, der byggede sine skoler op på 
den kristne tro.

Men lytte, det kunne hun også: hendes evne til - ad denne 
vej - at sætte sig ind i andres tankegang var forbløffende, og 
dog kunne hun stå fast på sine anskuelser, når det gjaldt (således 
i en skolestrid i 1910).

Og disciplin! Ja, der var ikke noget med at »holde disciplin«, 
som det så smukt hedder. Når vi 18, der dengang gik i III G. 
oppe på 3. sal, støjede før en time, ja, så kunne det hænde, at 
comtessen pludselig stod i døråbningen - med hovedet på skrå - 
og sagde: »Goddag, kære venner!« Så var vi færdige.

Hvor forstod hun dog i sin rige menneskelighed at fatte en 
situation! Jeg har mere end én gang tænkt på Robert Brownings 
»Pippa Passes«. Comtessen var som hin glade silkevæverske, 
der, medens hun går forbi forskellige grupper ubevidst får væl
dig indflydelse på deres skæbne. I løbet af en 5 minutters tid 
efter min studentereksamen i 1911 fik comtessen bestemt min 
livsbane: først være hjælpelærer i forskolen (tak for den lære
tid!), så drive sprogstudier, tage skoleembedseksamen, komme 
tilbage til 0. G. som lærer - og så grundlægge et orkester (jeg 
selv ville oprindelig være stationsforstander, boghandler eller rej
sebureauleder!). - Sådan har denne herlige dame, der aldrig 
kaldte sig comtesse, kun Th. Moltke, influeret på mange, altid 
i det stille - og med en ubevidst trang til at være menneskelig.

11920 skrev comtessen ved pigeskolens 50 års jubilæum bl. a.:
Dig har jeg elsket, min gamle jævne skole, 
bænkene de hårde, og stuerne de små, 
slet ingen regler, kun livet til norm, 
dybde i indhold og frihed i form.

Når man gennemlæser disse linier, kommer man uvilkårlig 
til at tænke: hvordan ville Th. Moltke have stillet sig til det 
skolerøre, vi er vidne til i vort land i dag? - Jeg tror, comtes
sen ville have frydet sig over, at hendes skoler har kunnet for
blive private skoler, hvor børnene kunne komme ind i 6-7 års 
alderen og blive til den afsluttende eksamen.
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Og med det frisind, der var alfa og omega i comtessens per
sonlighed, må jeg som min subjektive opfattelse sige, at de mo
derne fællesskoletanker vist ikke havde ligget hende alt for 
fjernt. - I begyndelsen af tyverne spillede drengeskolens stryge
orkester (20 mand) ved pigeskolens skolekomedie. Ved den sel
skabelige sammenkomst bagefter sad pigerne bænket for sig og 
de unge mænd for sig . . . Næste dag spurgte comtessen, som 
ikke havde kunnet være vor vært ved festen, om vi havde moret 
os, og jeg fortalte, hvorfor vi ikke havde syntes, den »sammen
komst« var særlig spændende. Comtessens svar var: »Og I har 
ikke danset!! Skulle mine piger og mine drenge ikke kunne 
danse sammen?«

H. Moe.

Skolen har lukt sin dør.
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Steffen Kjærulff-Schmidt, 3. g. n., bringer elevernes hyldest.

Jubilæumsdagen.
0. G.’s 75 års fødselsdag den 1. september faldt på en søndag. 

Det var dog lang tid i forvejen blevet annonceret, at skolefri
dagen ville komme mandag den 2. september.

Men det betød ikke, at der blev to på hinanden følgende 
feriedage, for selve jubilæumsdagen bød på et overordentlig rig
holdigt program.

Kl. 14-16 var der reception i den smukt pyntede store gym
nastiksal. Her samledes en repræsentativ skare af undervisnings
ministeriets højeste embedsmænd, skoleledere og lærere fra andre 
skoler, repræsentanter fra rektorforeninger og lærerforeninger, 
forskellige deputationer, samtlige 0. G.s lærere, et stort antal 
forældre, nuværende og tidligere elever.

Rektor indledte med i korte træk at redegøre for skolens hi
storie og omtalte bl. a. den alvorlige situation, 0. G. havde væ
ret i, da 25 af skolens lærere i 1910 sagde deres stilling op.

Derefter talte den kommitterede i undervisningsministeriet fru 
Thorkild Hansen, undervisningsinspektør, dr. Højberg Chri
stensen, næstformanden for De private Gymnasieskolers Rektor
forening, rektor Svend Larsen fra Stenhus Kostskole, næstfor
manden for De private Gymnasieskolers Lærerforening, lektor 
Jarlov, ligeledes fra Stenhus Kostskole og lektor G. Mollerup 
som repræsentant for lærerkollegiet ved 0. G.
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Adjunkt Ole Rindung fra Virum Statsskole bragte hilsen fra 
Gymnasieskolernes Lærerforening, bestyrerinde frk. E. Møller 
fra Comtesse Moltkes Pigeskole, Steffen Kjærulff-Schmidt talte 
på nuværende elevers vegne, og endelig bad grosserer Bødtcher- 
Hansen om ordet for på forældrenes vegne at bringe fødsels
dagsbarnet en hyldest.

Efter talernes lange række kom 0. G.’s lærerinder i ilden med 
servering af sherry og kransekage ved lange, festligt pyntede 
borde. Og så blev der endelig tid til at tage de mange gaver og 
blomsterbuketter i øjesyn. Fra lærerkollegiet var der hele tre 
synkronure, boggave fra Comtesse Moltkes Pigeskole: Thorla- 
tius-Ussing: Danmarks Billedhuggerkunst fra Oldtid til nutid, 
desuden boggave fra Zahles Skole: Harald Langberg: Danmarks 
Bygningskultur I—II. Gennem 0. G.-foreningen skænkede gamle 
elever to sølvlysestager med inskription, lektor C. M. Rosen
berg gav et votivrelief, som nu har fået sin plads i gangen på 
1. sal, skolens boghandler, Carl Larsens Boghandel,skænkede et 
elektrisk ur til skolegården. Der var store pengegaver fra under
skolens og overskolens elever, fra matematiske studenter, årg. 
53, et gæstekaffestel til lejren, og ligeledes til lejren et bordten
nissæt fra Vøgg H. Jacobsen, mat. 56. Til diskoteket for
ærede Claus Fabricius-Bjerre, realist 54: The Birth of a Per
formance (Bruno Walter indstuderer og opfører Mozarts 36. 
symfoni) og ligeledes til diskoteket en Kim Borg plade fra for
eningerne Menimoj og Die Gasse.

Buketternes antal var legio. Der var blomster fra undervis
ningsministeriet, fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Privat
gymnasiernes Rektorforening, De kommunale Gymnasieskolers 
Lærerforening, Dansk Skolescene, fra en mængde skoler, fra 
tidligere lærere på 0. G., fra nuværende og tidligere elever, fra 
forældre og andre af skolens venner og fra skolens handlende.

0. G.’s legatinstitution blev betænkt med pengegaver fra bl. a. 
skolebestyrer Stegelmann fra Krebs’ skole, tømrermester C 
Meinert Olsen, murermester Oluf Hansen, tidligere og nuvæ
rende lærerinder og lærere, elever og forældre.

Klokken blev over 16, inden gymnastiksalen var tømt, og 
da var forberedelserne til aftenfesten i Odd Fellow Palæets store 
sal allerede i fuld sving.

Præcis kl. 19 stod lektor Moe på dirigentpulten og slog an 
til »Robbers’ March« - 0.G.-orkestrets kendingsmelodi - spillet 
af resterne af 0. G.’s tidligere symfoniorkester suppleret med en 
del nuværende elever. Efter Robbers’ March fulgte Carl Nielsens 
Orientalsk Festmarch af »Aladdin«, og så læste Erik Nathan- 
sen, mat.std. 51, prologen, skrevet til aftenen af lektor N. J. 
Langhorn.
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Rektor bød de 1500 gæster velkommen til en i ordets egent
lige forstand broget underholdning, hvor festudvalget havde be
stræbt sig på at sammensætte programmet så afvekslende som 
muligt af hensyn til de store aldersforskelle blandt publikum.

Under velkomsttalen havde lektor K. O. Buch i al stilhed fået 
skolekoret stillet op bag ved tæppet og kunne derfor, umiddel
bart efter at rektor havde forladt talerstolen, sætte ind med 
Kehraus af »Maskerade« efterfulgt af »Skønne September«.

Efter korsangen fik lektor C. M. Rosenberg ordet og oprid
sede skolens historie fra 1882-1912, seminarieforstander Paul 
Holt - 0. G.’s historielærer indtil 1949 - talte om Conrad Han
sens rektortid fra 1912-1944, og endelig redegjorde lektor G. 
Mollerup for tiden fra 1944-1957.

Komponisten Niels Viggo Bentzon - også gammel 0. G.’er - 
sluttede første afdeling af programmet ved at spille tre satser 
af sine egne kompositioner.

Efter pausen stod lektor Moe igen på podiet for at dirigere 
Haydn’s Børnesymfoni; orkestret var denne gang udvidet med 
følgende solister: Rektor E. Freil: Skralde, fru rektor Freil og 
lektor Mollerup: Kuk-kuk-fløjter, lektor Aage Jørgensen: Skov
djævel, lektor K. O. Buch: Tromme, frk. K. Mollerup og fru 
Juel Jensen: Nattergale, frk. Lisbeth Knudsen: Triangel, ad
junkt Dahlmann-Hansen: Trompet og endelig adjunkt H. Juul 
som vagtel.

Da bifaldet efter børnesymfonien havde lagt sig, besteg lek
tor C. C. Struwe talerstolen for at kommentere en filmkaval
kade, som han havde sammenklippet af samtlige eksisterende 
0. G.-film optaget på skolen, i lejren, ved fester, på rejser o.s.v.

Under denne filmforevisning havde en lille flok studenter
sangere - allesammen gamle 0. G.’ere - stillet sig op foran tæp
pet, og så snart lyset igen blev tændt i salen, intonerede de un
der K. O. Buchs ledelse en række studentersange og -viser.

For anden gang tog rektor derefter talerstolen i besiddelse. 
Denne gang for at bringe en tak til gæsterne, til de optrædende 
og til alle de andre, der på en eller anden måde havde medvirket 
til aftenens festlige forløb.

Og så kom endelig fødselsdagens pompøse afslutning, hvor 
lektor Moe dirigerede kor og orkester til »I Østen stiger Solen 
op«.
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Da lejren blev købt i 1917 (fra 0. G.’s billedbog).

0. G.’s Billedbog.
Der er noget forjættende over begrebet billedbog. Det bringer 

os tilbage i en verden, der vel materielt var begrænset af barne
kammeret, men dog åndeligt sprængte alle rumgrænser.

Det er derfor sikkert rigtigt set at lade en skoles erindrings
blade fremtræde som en billedbog, når det vel at mærke ikke er 
ved hjælp af tegneseriernes popularisering, men ved fotografier
nes dokumentation, det sker. Somme skoler ynder at lade de 
bedagede skrive lange specialartikler med delvis uforståelige 
hentydninger til skolesamfundets oldtidsliv og -folk, men her 
har en lærer med begge ben solidt plantet på asfalten i den smal
le skolegård, der er vores lilleverdens navle, sammen med et par 
elever med sans for foto og montage skabt en forfriskende ram
me om det, der består.

Øjebliksbilleder er på samme tid umådelig flygtige og evig
hedsbestemte (en jordisk evighed er jo ikke så lang!) Der var 
engang, da virkeligheden var matroshuer, stråhatte og mærke
lige frisurer. Tidens relativitet taler stærkt til os fra de gulnede 
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daguerreotypier fra arkiverne. Det er udvalget, der i så tilfælde 
betinger succes’en, og her er det mit indtryk, at de, der har til
rettelagt og beskåret materialet (det hedder vist »lay-out« i vort 
nutidige kultursprog) har haft en heldig hånd. Man nikker glad 
til kendte situationer og ryster medlidende på hovedet af ikke- 
oplevede. (Tænk, var det virkelig sådan dengang?).

Sære navne er i og med udgivelsen dukket op af grav og 
glemsel og har forlangt at være med, og de, der ikke har nået 
at placere sig i første omgang, kan nå det i et suppleringshefte, 
som redaktionen har lovet i 1962.

Alle skolens mange forehavender træder da også her, som 
i det virkelige liv, hinanden næsten på tæerne for at kunne være 
der på samme gang. Lærere og elever er så tilfældigt blandede 
som igangsættere af foretagender, som det lykkeligvis stadig er 
et særkende for denne skole i det daglige.

Det kan virke lidt forstemmende at skulle sidde med en kon
stant lillefinger omme i registeret, men heldigvis lever den væ
sentlige tekst alene »i folkemunde« og indledes med det gængse 
»kan du huske----?« Sådan skal en publikation være, når den 
henvender sig med smagsprøver til en bredere offentlighed på 
en skoles vegne, hvis væsen er uhøjtidelighed.

Hvis den sande kritik skal indeholde både ros og ris, kunne 
man jo nok lade udgå et lille hjertesuk over, at det af alle skole
komediebilleder er det dårligste, der er blevet beæret med opta
gelse - men det har sikkert sin forklaring i manglen på bedres 
havelse i rette øjeblik, (kritikken vender sig altså som en boome
rang bl. a. mod den kritiserende selv!) og løfteparagraffen om 
supplementssider får én til atter at slå sig til ro med, at alt vil 
blive såre godt.

H. Neerbek, honorær recensent.
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Dirigenten nedlægger taktstokken.
Det er aldrig rart at sige farvel, med mindre der ligger et »på 

gensyn« i det. Men når lektor Moe efter 42 års virke på 0. G. 
nu til sommer trækker sig tilbage, betyder det ikke blot, at en 
særdeles dygtig fagmand ikke mere er i vore rækker, men også 
at en levende formidler af ånden på 0. G. fra comtesse Moltkes 
tid slipper den daglige forbindelse med den skole, der har været 
hans halve liv. Jeg kender ingen, der i den grad har interesseret 
sig for alt, der havde med 0. G. at gøre og altid uselvisk stillede 
sin tid og sit arbejde til rådighed for skolen.

Blandt de mange opgaver, lektor Moe har påtaget sig, vil 
jeg først og fremmest nævne hans arbejde med skoleorkestret. 
Utallige timer, megen energi, stor dygtighed og inspirerende 
kærlighed til musikken var de aktiver, dirigenten bragte orke
stret. Og musikken førte i mange tilfælde til et livslangt ven
skab mellem dirigent og orkestermedlemmer.

Et andet af lektor Moe’s hjertebørn har 0. G.’s bibliotek en 
lang årrække igennem været. Reolerne på 3. sal er i mønster
værdig orden. Selvfølgelig. Men derudover skal det fremhæves, 
at bibliotekaren til stadighed har bestræbt sig for at være up 
to date med den litteratur, som eleverne interesserer sig for, det 
være sig af faglig eller skønlitterær art.

På skolens vegne takker jeg den fremragende fagmand, den 
nidkære lærer, den loyale kollega for hans store indsats og usel
viske kærlighed til den gamle skole. Eigil Freil.

Bibliotekaren og hans assistenter arbejder ved kartoteket.
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Eksaminer 1957.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj-juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Almind, Gert; Bruun, Jens; Duckert, Axel; Jacobsen, Sidsel; Kjer, Jacob. 

Kvotienter fra 14,44 (mg+) til 12,52 (g-j-)-

b) den nysproglige linie.
Andersen, Bente Marie; Andersson, Alice; Andreassen, Erik Lisborg; As

mussen, Nils; Brandt, Hans; Christensen, Tove Rørgaard; Døcker, Henrik; 
Heise, Anna; Hertz, Michael; Hertz, Niels Christian; Hoffman-Fischer, Ole; 
Johannsen, Nis; Madsen, Bente Thøger; Olschansky, Lucienne; Pedersen, Aage 
Gregers; Tidemand, Eva; Wolff, Lars Søndahl; Valentiner, Benedicte. Kvotien
ter fra 14,35 (mg-|-) til 12,76 (g+).

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Beck-Christiansen, Karin; Bjerregaard, Jan; Bonlov, Jytte; Brunsø, Kirsten; 

Christoffersen, Ina; Dabelsteen, Inger; Erdal, Kenneth; Eriksen, Lili; Hamme
lev, Leif; Jacobsen, Finn Mørk; Jacobsen, Peter Vagn; Krabbe, Hanne Mette; 
Lindberg, Erik; Møller, Poul Heitmann; Møller-Andersen, Per; Nielsen, Klaus 
Anton; Poulsen, Ebbe; Rasmussen, Søren Nørgaard; Schmidt, Bodil; Steril, 
Finn; Wagner, Susanne; Zimmermann, John. Kvotienter fra 14,34 (mg+) til 
12,35 (g+).

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Real a: Aggerbech, Torben; Andersen, Gorm Sune; Asmussen, Jes; Bald, 

Søren; Bremmelgaard, Torry; Christensen, Morten; Florian-Larsen, Helge; 
Jensen, Jørgen Krause; Jensen, Peter Ove; Marcussen, Claus; Mollerup, Hans 
Peter; Olsen, Leif Hessel; Pedersen, Klaus Tycho; Rasmussen, Niels Gangsted; 
Sarroe, Erling; Schacke, Olaf; Schmidt, Ulrik; Simonsen, Per Broksø. Kvo
tienter fra 14,09 (mg) til 12,21 (g).

Real b: Elmenhoff, Christian; Hahn, Morten; Holm, Hans Henrik; Jensen, 
Carl Valdemar; Stenz, Niels Blegvad; Johansen, Jørgen; Jonsen, Jon; Larsen, 
Christian Kruse; Laursen, Hans; Lundgren, Søren; Nielsen, Henrik Maegaard; 
Nielsen, Ole; Nørfelt, Henrik; Rasmussen, Georg; Rasmussen, Kjeld; Simon
sen, Per; Street, Tom. Kvotienter fra 13,97 (mg) til 11,81 (g).

Mellemskoleeksamen.
47 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,69 (ug-!-) til 12,44 (g+).



T imefordelingen 1957-58.

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

Fag
1

Forskolen Mellemskolen

R
ea

lk
la

ss
en Gymnasiet

2 3 4 5 1 2 3 4 I. gymnasiekl. 
kl.spr. 1 nyspr.l mat.

II. gymnasiekl. III. gymnasiekl. 
kl. spr. 1 nyspr.l mat.kl. spr. nyspr. mal

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 6i) 5 .. „ 6 ,, » 6 „ „ 6
Skrivning .......................... 4 3 3 3 2 1 1 1 n u » >>
Legemsøvelser ................... 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lagttagelseslære ............. 2 >> n „ V „ ,, >> >j n
Sang ..................................
Geografi ........................... >>

1
2

1
2

1
2

2
2

2
2

1
2

1
2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Naturhistorie ................... » 1 2 2 2 2 2 2 2
}„ „ 2
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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 (Lundblad): Ud fra Tolderlund-Hansens 
bog: „Kirken i dag" gennemgang af den danske kirkes organisation, guds
tjeneste, funktioner, frivillige og sociale arbejde v. foredrag (et enkelt ved 
fremmed hjælp) og elevindledninger, samt samtaler og diskussioner. Besøg 
på Kofoeds skole. - b (Lundblad): Som a-klassen.

Dansk a (Bentzen): Hovedværk: Holberg: Den stundesløse. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Dronning Dagmars død, Konge
mordet i Finderup, De tvende kirketårne, Våbendragerens ed, Tømmerpladsen, 
Holberg i Holland og England, Nattergalen, Historien om en moder. Georg 
Enemark 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. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen: Thomas’ stora 
dag, Vår ryktbaraste luftseglare, Leile Karl-Johan, Johanssons flöjt, Sven Duva, 
Arkimedes puakt. Sproglære efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære. Stil ca. 3 gange om måneden.

Dansk b (Neerbek): Hostrup: Genboerne (3 Komedier fra Guldalderen), 
Clausen og Hansen: Dansk Læsebog III: Fjorden, Dr. Dagmars bryllup, Dr. 
Dagmars død, Kongemordet i Finderup, De tvende Kirketårne, Tømmerpladsen, 
Præsten i Vejlby, Morten Børup, Arne og Eli, I skole, Færøske spillemænd. 
Oberst Paludan-Miillers død, Houken og Sørensen: Svensk f. Milsk.: S. 38-41, 
43-48, 62—64, 86—91, 92—99- Sproglære efter Tegnsætningstræning II. Stil 
ca. 3 gange om måneden.

Engelsk a (Dahlmann-Hansen): Engelsk for Mellemskolen IV v. Friis- 
Hansen og Chr. Nielsen: Stk. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 
26, 27, 28, 29, 30, 31. Til eksamen opgives: Stk. 4, 7, 10, 15, 19, 26, 27, 
30, 31.

Engelsk h (Langhorn): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem
skolen IV er benyttet sammen med tilsvarende øvelseshefte til skriftlige opgaver 
og grammatik. Følgende stykker i engelskbogen er læst: (2), 3, 4, 6, 7, 8, 
10, (14), 15, 17, 19, 24, 27, (28), (29), 30. (Stykkerne i parentes opgives 
ikke til eksamen).
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Tysk a (Moe): Radioheftet: „Fahren Sie mit!“ Lektion 61—69, 72, 74—75 
(19 ns.). „Frische Dein Deutsch auf!“ (5. udg.). Gespräch 21-24, 26, 29-33 
(7 ns.). Kästner: „Drei Männer im Schnee" (Hirschsprungs skoleudgave). 
S. 5-30 (26 ns.). Ialt opgives altså 52 ns. - Endvidere ekstemporallæsning 
efter „Drei Männer im Schnee“. Moe: Tysklytterens hjælpebog gennemgået.

Tysk b (Elmquist): P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s, 1951. Stk. 
1-10, 12-30, 33-36, 39-40, 43-47, 49, 51-53, 55, 57-58. Til eksamen opgives: 
Stk. 9, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 36, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 58.

Historie, a (Neerbek): Ludv. Schmidt: Historie f. mellemskolen. Fra: 
Den nyeste tid — Den anden verdenskrig. — b (Neerbek): Som a-klassen.

Geografi, a (Aggerholm): Bruun og Brocher: Geografi for mellemskolen. 
Fra U.S.A. og bogen ud til „Almindelig geografi". - b (Aggerholm): Som 
a-klassen.

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

Naturlære, a (Jørgensen): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellem
skolen II. Fra elektricitet II - bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Kemi for 
mellemskolen: Andet afsnit. - b (Jørgensen): Som a-klassen.

Regning og matematik, a (Jørgensen): Pihl og Ring: Regnebog for mel
lemskolen IV. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. Fra areal til tri
gonometri. Til eksamen opgives det læste pensum -i- §§ 128-133. - b (Juul): 
Pihl og Ring: Regnebog for mellemskolen IV. Juul og Rønnau: Geometri for 
mellemskolen: Fra areal til trigonometri.

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

Realklassen.
Religion: Ikke eksamensfag. (Lundblad): På grundlag af Tolderlund- 

Hansen: „Kirken i dag“ gennemgang af danske nutidige, kirkelige retninger, 
frikirker og sekter ved foredrag, elevindledninger, samtale og diskussioner. 
Gennemgang af de vigtigste af verdensreligionerne.

Dansk (Neerbek): Hovedværker: Kaj Munk: Ordet. Blicher: Røverstuen. 
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen. Gunlaug Ormstunge, Ebbe 
Skammelsøn (af „Peder Paars“) af „Levned og Meninger" (Guldhornene), 
(Mester Ole Vind), (Hosekræmmeren), Posthuset i Hirschholm, gartneren 
og herskabet (Den ottende kunst, Kongens kusk), Engelske Socialister, (Fru 
Fønss), Ørneflugt, (Lykke-Per i Nyboder), (Pernille), (Henrettelsen), (By
stationernes poesi), (Et kvad om en knes fra Peene), 6. søndag efter påske, 
(Dobbeltportræt i Karvskåren ramme), Iris. Stykkerne i klamme opgives ikke 
til eksamen. Grammatik eften Jensen og Noesgård: Dansk sproglære for real
klassen.

Engelsk. (Sch.-Miiller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. Realkl. 
(9. opl.): S. 5-43; 60-67; 73-92; 102-120 = 89 ns. Til eksamen opgives 
det læste indtil s. 111 m. = 76 ns. Skriftlig genfortælling.

Tysk. (Struwe): Hansen-Christensen og Sven Brüel: Realklassens Tyskbog. 
Læst: stk. 2-38, 58-72. Der opgives til eksamen: stk. 2-16, 18-24, 26-31, 
33-36, 58-66, 68-72 = 57y2 side = 75% ns.

Fransk. (Hobel): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk, p. 
14-141, 168-171. Til eksamen opgives: p. 49-141, 168-171.

Geografi. (Aggerholm): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for real
klassen.

Naturhistorie. (Mollerup): Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
Historie. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: Verdenskrigenes 

tidsalder (7. udg.) Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen: 
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Samfundslære for realklassen (8. udg.). Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 
5-21, 25-36, 38-42, 47-78. Samfundslære: I (1-11, 13-14), III, V, VII, VIII.

Fysik. (Laursen): Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmellege
merne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen.

Regning og matematik. (Laursen): C. C. Andersen og Damgaard Søren
sen: Regning og aretmetik for realklassen. Til eksamen opgives ikke brudne 
eksponenter og rod. Til gengæld kræves kendskab til brug af regnestok.

2. gymnasieklasse.
Tysk. Kl. spr. afd. (Elmquist): I I og II g. læst: Carl Gad: Moderne 

tyske noveller, 1947: s. 59-84, 120-37. „Die Zeit“ 4-10-56: Arabischer Druck 
auf Nasser, Das Konzil von Jalta, Fondue oder der Freitisch, Angst vor der 
Polizei. Dieter Mehl: Das Vorlesebuch I, 1956. 13-21, 80-92, 98-109, 155-61, 
172-96. - Mat. afd. (Struwe): Læst i I og II g.: C. Gad: Noveller (1952) 
s. 5-176 = 230 ns. Brockhaus 1957-58. (Kataloget: Den Freunden des Ver
lages B.) = 38 ns. Moe: Tysk novelledigtning (1935) s. 54-91 = 46^2 ns- 
3141/2 ns.

Engelsk. Kl. spr. afd. (Sch.-Müller): I I og II er læst: Ring Hansen og 
Mouridsen: On England and the English: S. 9-237 = 300 ns. George Orwell: 
Animal Farm (Penguin): S. 5-119 = 95 ns., ialt 395 ns. - Mat. afd. (Sch.- 
Müller): Som kl. spr. afd.

Naturfag. Spr. afd. (Mollerup): Reumert og Tscherning: Geografi med 
naturlære (2. udg.). Bogens stof, undtagen siderne 107-108, 122-29, 198-219, 
232-34, 238^19, samt side 253 og bogen ud. Til eksamen opgives: Det læste 
pensum efter kravene i anordning af 8. apr. 1954 og bekendtgørelse af 9. apr. 
1953. Verdenshandelsartikel: Hvede. Ekskudsioner: Færgelunden, NV .-Sjælland 
og Dyrehaven.

Mat. afd. (Mollerup): Andersen og Vahl: Geologi. Samme forfattere: Klima- 
og plantebælter. Samme forfattere: Erhvervsgeografi. Til eksamen: Det læste 
stof; dog i erhvervsgeografi af kap. VIII: Sukkervarer, olieplanter. Verdens
handelsvare: Sukkerarter, olieplanter, hvede. Ekskursioner: Færgelunden, NV.- 
Sjælland, Faxe-Stevns. Efter anordningen april 1954 og bekendtgørelse 53.

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. Kl. spr. afd. (rektor): Literaturhistorie efter Norrild: Brandes og 
bogen ud. Norge: 1814 - Bjørnson. Hovedværker: Pontoppidan: Nattevagt. 
Knudsen: Den gamle præst. Ibsen: Peer Gynt. Karlsson: Dansk grammatik for 
gymnasiet § 61-85. Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer. Norsk efter 
Falkenstjerne og Borup Jensen. Til eksamen opgives: Jeppe på bjerget, En 
dansk students eventyr, Den gamle præst. Falkenstjerne (5. udg.): I: 21-24, 
96-98, 113-15, 155-56, 156-59, 168-172, 188-89, 216m, 218-20, 230-31, 
234-35, 243-46, 272-76, 276-78, 279-80, 316-18, 343-45, 350-51, 356-57, 
366-67. II: 14-15, 19-21, 40-42, 59-63, 73-96, 140-144, 154-57, 171-173, 
189-94, 174-78, 199-204, 215-222, 231-35, 262-65, 271-73. III: 11-15, 
40-41, 19-26, 242-45. Grammatik: Karlsson: Dansk grammatik. Svensk: 
Svensk læsebog (9. udg.): 5-8, 9-17, 20-23, 23-25, 27-33, 33-37, 45-50, 
57-64, 80-82. Norsk: Falkestjerne og Borup Jensen III (6. udg.): 311,20 - 
14,40, 355,25 - 59,10, 366,1 - 66,26.

Nyspr. afd. (Bekker-Jensen): Litteraturhistorie efter Norrild: Paludan- 
Müller og ud. Gengangere. Nattevagt. Litterautrprøver efter Falkenstjerne og



17

Borup Jensen. Svensk efter Agerskov, Nørregaard og Roikjer. Norsk efter Fal
kenstjerne og Borup Jensen. - Til Eksamen opgives: Set. Hansaftenspil. En 
Landsbydegns Dagbog. Nattevagt. Litteraturprøver: Falkenstjerne I Bd. (7. udg.) 
18-21, 111-12, 176-80, 197-98, 226-28, 252-55, 259-61, 284-86, 298-99, 
359-60, 387. II bd. (6. udg.) 2, 34-35, 54-59, 61-66, 150-53, 167-69, 184- 
85, 202-8, 242-47, 290-97, 346-52. III bd. (7. udg.) 11-16, 21-25, 39-41, 
78-80, 98-102, 125-30, 173-78, 221-29, 268-77, 366-68. Grammatik: Karls
son: Dansk Grammatik. Svensk: Agerskov, Nørregaard og Roikjer (9- udg.) 
20-23, 53-55, 57-64, 92-98, 100-1, 102-3, 118-19, 157-59, 160-62. 178-80, 
180-93. Norsk efter Falkenstjerne og Borup Jensen: 313-16, 355-59, 365. - 
Mat. afd. (Bekker-Jensen) som spr. afd.

Engelsk. Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): Macbeth, Two Centuries of 
English Poetry: p. 10-13, 17, 23-26, 56-58, 70-72, 76-79, 84-87, 123-24, 
129-35. Fitzgerald: Omar Khayyåm: 11-29. Pope, the Rape of the Lock: Canto 
I 1-46, II 1-34, III 1-46. Edgar Lee Masters: The Spoon River Anthology. 
Essays II, 5-8, 45-56. The Contemporary Reader: 84-93, 200-214, 244-56. 
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, 30-36, 40-47, 48-51, 77-79, 
84-87, 144-148, 149-150. Fitzgerald: Omar Khayyåm: 19-26. Pope: The Rape 
of the Lock: I 1-20, II 1-28, III 1-36, Spoon River: Nr. 18-25, nr. 28-34. 
Rebecca Sharp: 3-10. Dickens: 74 midt-81ro, 95-103. Essays II: 5-8, 68-71. 
Pygmalion: 49-57. Strife: 88-94, 110-118. The Contemporary Reader: 57-60, 
66-68, 90-93, 113-119, 206-210, 248-253.

Tysk. Nyspr. afd. (rektor). I gymnasiet er læst: Wilhelm Teil (Reelam 
1955), Goethe: Faust (v. Hendriksen) med enkelte overspringelser, udvalg 
af Gad: 100 deutsche Gedichte (1949) og Ring Hansen og Stærmose: Kul
turgeschichtliche Lesestücke (1951). Stefan Zweig: Die Welt von gestern 
(Jefsen 1949). Gad: Moderne tyske noveller (1952). Gad og Moe: Stiløvelse. 
Moe: Deutsche Sprachlehre. Eyvind Holm: Abriss der deutschen Literatur
geschichte. - Til eksamen opgives: Wilhelm Tell (Reelam 1955) s. 5-29 (I). 
35-50 (II, 2). Faust (v. Hendriksen) vers 243-354, 354—605, 686-784, 
981-1177, 1178-1433, 1530-1841, 3413-3543. Gad: 100 deutsche Gedichte 
(1949): s. 9-12,7. 21-23,8. 28,18-29,4. 41,9-45,6. 50-60. Ring Hansen og 
Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (1951): 10,6-13,11. 17-20. 133— 
143. Stefan Zweig: Die Welt von gestern (Jefsen 1949): s. 7-13,26.

Fransk. Alle tre afd. (Roskjær): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyn
dere. Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. Henriques og Wille- 
moés: Fransk litteratur i udvalg (3. udg.). Erik Bruun: Fransk øvehefte. N. 
Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik. - Desuden har nyspr. og mat. afd. læst: 
Anouilh: Antigone, Pagnol: Topaze 1. akt, Marius 3. act 1. og 5. scene. - 
Kl.sprl. afd. har tilsvarende læst: Pagnol: Topaze 1. act, A. Gide: La Sym
phonie pastorale.

Latin. Kl.spr. afd. (Kragelund): Cicero (Høeg): Ep. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 
13-22. Livius (Romerske Historikere) 17-20, 25-27, 33-36, 37-47 g. v. Sallust 
(Rom. Hi.). 5-16. Ovid (Kragelund) 2, 5. Luerets (Kragelund). Horats 
(Kragelund): Epod. 1. Carm. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 20, 24, 25, 26, Ep. 1, 2, 6. 
Til eksamen opgives: Cic. (Høeg) Cat. I; in Verr IV 1-16, V 25-31, 158- 
162. Sallust: Catilina (Kragelund: Romerske Historikere) p. 5-16. Livius (Krage
lund: Rom. Hi., pr. 37-47) Plinius (Høeg) 1-3. Pomp. Indskrifter (Kragelund: 
Rom. Hi., p. 53-56) - Kragelund: Lat. Vers I-II: Vergil: 2. Ovid: 1, 3, Cati
lina 2-5, 7-10. Horats. serm. 2. epistl. 2, 6. Carmina: 4, 7, 11, 12, 14, 17, 20, 
24, 25. — Nyspr. afd. (Kragelund): Plinius Epistl.: Høeg: 1—3. Kragelund: 
Rom. Hi. 1-2. Pompejanske Indskr. - Kragelund: Rom. Hi., p. 53-56. Livius: 
Ro. Hi., p. 37-47. Catul. (Høeg). - Til eksamen opgives: Caes (Høeg) p. 
16-29. Cicero (Høeg): 9r-20is, 2113-2420, 2529-3138. Plin. (Høeg): p. 
109-112. Catul: (Høeg) p. 113-14. Livius (Kragelund: Ro. Hi.) p. 37-47.
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Græsk kl.spr. afd. (Kragelund): Apologien, Kriton. Odysseen I 1-96, 
VI, IX. Herodot VII 26-29, 33-39, 100-104, 140-142, 201-228. VIII 34- 
39, 65-71. - Tileksamen opgives:Xenophon. Anabasis (Hude) II 23,3-32,10. 
Herodot VII 1-21, 100-104, 140-142, VIII 34-39. Plat. Apol. I. Kriton p. 
43—50, 54d—e (Stephanus). — Iliaden I, VI. Odysseen I 1—96, VI, IX 1—38.

Historie. Klass.spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt: 
1870 — ud. Nordens historie efter P. Ilsøe: 1864 - ud. Samfundslære efter 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen. Billeder efter lærebøgerne. Tekster: P. Holt: 
Tekster og tal. - Til eksamen opgives: Verdenshistorie efter P. Holt: Græken
land. Rom. Europa 1914-39- Danmarks historie efter P. Ilsøe: 1523-1660. 
1848—1939- Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen: I, IV, VII, 
VIII. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund: 70, 96, 97, 101, 106, 107, 127, 144. 
205. P. Holt: Tavle I, II, XIII. Tekster efter P. Holt: Tekster og Tal (2. udg.) 
9-35, 45-50. - Nyspr. afd. (Neerbek): Der opgives til eksamen: Verdens
historie efter P. Holt: II, 141-54, 170-82, III, 69-114, 223-306. Ilsøe: 54-126, 
181-208, 222-46. Samfundslære: I, IV, VI, VIII, IX. Kildesteder fra Kr. 2’s 
tid. Billeder: Holt II: Bayeuxtapetet, Katolsk Messe. - Holt III, Vilh. l’s 
Kroning, De Navnløse, Dødedansen. Danm.hist. i Billeder: Korsskæringsbili., 
Vald. Atterdag, Oluf Mortensens våbenhus, Chr. II's altertavle, Thorslunde- 
alterbilledet. Glimmingehus, Den gr.lovgivende Rigsfors. Kildesteder: Forside
billedet (Gustav Trolle - Kr. 2.). Sentensen. - Mat. afd. (Neerbek): Som nyspr. 
afd.

Oldtidskundskab. Kl.spr. afd. (Kragelund): Græske Historikere, p. 79- 
94 (Thuk), 95-103 (Xen.). Epiktet: Haandbog (Bundg.). Antigone (Møller). 
Medea (Wilster m. fl.). Græske kunstværker. — Til eksamen opgives: Kretisk— 
mykensk tid. Olympia. Delphi. Athens Akropolis. Søjlestilarter. Teaterbygn. 
Geom. vaser. Exekiasvasen. Durisvasen. Polyneikevasen. Apollo Ten. Vogn
styreren. Doryphoros. Hermes. Apoxyomenos. Hegeso. - Nyspr. afd.: (Krage
lund): Odysseen (Wilster-Kragelund) XIII, IXX, XXIV. 496-548. Apolo
gien og Kriton (Frisch). Kragelund: Græske Historikere, p. 83-94. - Til 
eksamen opgives: Odysseen (Wilster-Kragelund) I 1-96, VI, IXX 52-316. 
Antigone (Møller). Apologien, Kriton (Frisch). Kragelund. Græske Histo
rikere 9-27, 83-94. Billedværker (efter Kragelund: Græske Kunstværker): 
Kretisk-mykensk Tid. Olympia, Delphi. Akropolis, Søjlestilarter. Teaterbygn. 
Geometriske Vaser. Exekiasvasen, Durisvasen, Polyneikesvasen. Apolio fra Tenea. 
Vognstyreren. Spydbæreren. Hermes. Skraberen. Hegeso. — Mat. afd. (Roskjær): 
Iliaden I. Odysseen I, VI, VII, VIII, IX, XI 473-640. Kragelund: Græske 
Historikere p. 9-46, p. 64-67, p. 95-108. Antigone (Møller). Mereia (Mül
ler og Thomsen). Platon: Apologien og Kriton. Kursorisk: Menon og dele af 
Symposion. Kragelund: Græske Kunstværker. - Til eksamen opgives: Odysseen 
I, VI, VII, XI 473-640. Apologien og Kriton. Kragelund: Græske Historikere 
p. 9-27, 64-67. Antigone. Kunstværker: Tiryns, Delphi, Akropolis, Parthenon, 
teatret, græske søjler; Vaphiobægrene, geometrisk vase, Exekias’ vase, Poly
neikesvasen, Aleksandermosaikken; Apollon fra Tenea, attisk kvindestatue, 
Vognstyreren. Diskoskasteren. Praxiteles’ Hermesstatue; Ludovisitronen, øst
gavlen på Parthenon, Zeusalteret i Pergamon.

Naturhistorie. Spr. afd. (Mollerup): Biologi. Mogens Lund: Biologi. Fy
siologi. Aug. Krogh: Menneskets fysiologi. (12. udg.). — Til eksamen opgives: 
Biologi, det læste stof undtagen: Økologi. Fysiologi: det læste stof undtagen 
centrenes fordeling, muskel fysiologi, sansefysiologi, dog opgives øret og øjet 
undtagen side 130-143. - Mat. afd. (Mollerup): Som spr. afd.

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Elektricitet og magnetisme. Erik
sen og Pedersen: Astronomi. - Til eksamen opgives: Sundorph: Varmelære 
(8. udg.): s. 17-32, 38-43, 49-52. Lyslære (8. udg.): s. 8-28, 36-50. Meka
nik (8. udg.): s. 1-18, 20-54, 96-105. El. og magn. (8. udg.): s. 21-56, 
98-110, 125-37, 157-73. Astronomi (4. udg.): s. 12-24, 46-57. Desuden op
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gives flg. øvelser: 1. Petroleums varmefylde. 2. Naftalins og fixersalts afkø
lingskurver. 3. Kundts forsøg. 4. Vands fordampningsvarme. 5. Isens smelte
varme. 6. Kviksølvs udvidelse. 7. Lufttermometret 8.Skråplanen. 9. Dilatometer- 
øvelse. 10. Højdemåling. 11 Friktionsforsøg. 12. Wheatstones bro. 13. Biot og 
Savart’s lov. 14. En vædskes massefylde. 15. Gitterforsøg.

Kemi. Mat. afd. (Jørgensen): L. J. Ring: Kemi for gymnasiet (ottende 
udgave). Fra metallerne - bogen ud. - Til eksamen opgives: s. 21-42, 44—76, 
80-84, 93-100, 106-111, 120-135, 156-160, 167-177, 181-183, 197-199.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Til eksamen opgives: A. F. Andersen og 
Poul Mogensen: Matematik I §§ 52—71, 76-88, 102—103, 110—126, 131—145, 
150 og 152. Matematik II (tredie udg.): §§ 12-37, 41-55, 62-63 og 65-66. 
Matematik III: §§ 1-22. Matematik IV: §§ 26-33. Matematik V: §§ 13, 
20-22, og 27-37.

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

næste skoleår.
Boglånet er udover et depositum på kr. 50 forbundet med en årlig leje på 

kr. 50 for gymnasiet og kr. 30 for real- og mellemskoleklasserne. Hvor de øko
nomiske forhold berettiger til det, vil man efter ansøgning kunne få gratis bog
lån. 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, lektor 
Knud Laursen senest 21. juni. Depositum og bogleje vil blive opkrævet ved det 
nye skoleårs begyndelse og må ikke indbetales sammen med skolepengene.

Eleverne skal den 1. skoledag medbringe mapper til de nye bøger.

Bogsamling - Pladesamling.
Gymnasiebiblioteket på 3. sal ledes af lektor Moe. Biblioteksassistenter 

har i år været Jørgen Ørslev (III g. kl.) og Jørgen Mejer (I g. kl.).
Biblioteket tæller pr. 1. maj ialt ca. 5930 bind. Der lægges vægt på, at 

biblioteket er forsynet med gode håndbøger.
Udlånet er gratis. Der er adgang til biblioteket hver skoledag i 12-frikvar- 

teret.

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. 170 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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Skolens lærerpersonale 1957-58.
Hr. overlærer 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-]ensen (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. Buch (1916), religion og sang i o., historie og 

sang i u. Inspektion på underskolens legeplads.
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.
Overlærer, frk. G. Fibiger, eks. skolel. (1923), religion, 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., gymnastik 

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

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

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

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

regnskabsfører.
Overlærer, fru J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1933), reg

ning, historie, skrivning og dansk i u.
Hr. lektor Aa. Jørgensen (1932), kemi, fysik og matematik i o.
Frk. L. Knudsen (1957), sang i u.
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Hr. lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskund
skab i o.

Hr. lektor N. ]. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning 
i o.

Hr. lektor Knud Laursen (1940), fysik og matematik i o. Sko
lens inspektør.

Hr. cand, theol. H. Lundblad (1957), religion og latin i o., re
ligion i u.

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, oldtidskundskab og 
dansk i o.

Overlærer, frk. A. Olesen, eks. skolel. (1919), dansk og skriv
ning i u.

Frk. I. Peters, eks. gymnastik!. (1953), gymnastik i o.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), skrivning i o., skrivning, 

dansk, tegning, gymnastik og iagttagelseslære i u.
Hr. lektor Th. Ro skjær (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), skrivning, tysk og gymnastik i 

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

ning, geografi og naturhistorie i u.
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^Lhen s køletid en.

Lejren i Fargelunden.
I 0. G.’s program for 1922/23 står der under afsnittet: Sær

lige meddelelser:
I Elisabethlejren ved Færgelunden var 24 elever i tiden fra 

1.-10. august. Holdets ledere var stud. mag. Ralf Buch, stud, 
mag. Holt, cand. mag. E. Th. Hansen og rektor.

5.-6. okt. var 28 elever fra 1. m. a. i lejren med stud. mag. 
Ralf Buch, cand. mag. E. Th. Hansen og hr. de Cros Dich.

I skoleåret 1957/58 ser det lidt anderledes ud. Lejren har i det 
forløbne år været besøgt af ca. 20 klasser, af skakklubben, 
bibelkredsen, 0. G.-foreningen, gamle studenter og realister 
o.s.v. med ialt ca. 1550 overnatninger.

Også på anden måde er der sket store ændringer i de forløbne 
35 år. I drengenes sovesal er hængekøjerne blevet til faste køjer 
med rigtige madrasser, cementgulvet er erstattet med trægulv, 
der er blevet indrettet rummelige skabe, således at der er et skab 
til hver af de 32 køjer foruden 4 lidt fornemmere »lærerskabe«. 
Vi har fået en »nødudgang« i gavlen, så vi kan komme direkte 
fra sovesalen ud på fodboldbanen. Fra loftet sendes infrarøde 
stråler ned i rummet og fortrænger den værste kulde og rå fugt 
i vore vinterlejre.

I stuehuset er køkkenet blevet stærkt moderniseret. Der er 
faste skabe, gaskomfurer, stålvask og pålægsmaskine for blot 
at nævne nogle a-f de mest iøjnefaldende ting.

Naturfagslærerne har fået indrettet hele to skabe i redskabs
rummet til kemi- og fysikalier, og væggene i rummet er beklædt 
med brædder, så alle redskaber bekvemt kan hænges op.

Parthenon henlever en uværdig tilværelse som oplagsrum for 
reservebrændsel, mens dens oprindelige funktioner er overtaget 
af to moderne rum i vognporten med »træk og slip«, vaskekum
mer, spejle og andet moderne udstyr.

De hyggelige stearinlys og de osende petroleumslamper er 
overalt fortrængt af elektrisk lys, og vandet skal ikke længere 
af små drenge hentes i store spande. Lejren har et højmoderne 
automatvandværk.
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På gårdspladsen faldt de to store piletræer for et par år siden 
for en energisk matematikerklasses økser og save, men da klas
sen havde fået studenterhuerne på, drog den igen op til lejren 
og plantede i stedet to elmetræer.

Det mest iøjnefaldende »nye« er dog pigebygningen, et lille 
arkitektonisk kunstværk, smukt placeret lige midt i skovkrogens 
buskads og i så tilpas afstand fra de oprindelige bygninger, at 
der ikke kommer nogen konflikt mellem de romantiske, strå
tækte bindingsværkshuse og den moderne bjælkehytte.

Gæsterne i lejren har i skoleåret 1957/58 været:
De sidste dage af sommerferien: stud, med N. O. Gravers- 

gaard, mat. årg. 52, sammen med sit arbejdshold af gamle 
studenter i lejren for at trække hegn og lave diverse reparations
arbejder.

7.-8. september: 2. g. mat. på week-end sammen med lektor 
Elmquist og cand. mag. Hobel.

13.-16. september: Skolens bibelkreds, bestående af nuværen
de og tidligere elever,holder sin septemberlejr med 107 deltagere 
under ledelse af lektor Bekker-Jensen.

20.-22. september: Den årlige geodætlejr. 3. g. mat. sammen 
med adjunkt H. Juul og lektor Knud Laursen foretager diverse 
geodætiske opmålinger under ledelse af afdelingsgeodæt Kejlsø 
fra Geodætisk Institut.

28.-29. september er 3. m. a. på week-end sammen med lektor 
Bekker-Jensen.

5.-6. oktober fejrede mat. årg. 53 5-året for deres skolerejse 
til Corsica sammen med lektor Elmquist og lektor Laursen.

16.-20. oktober var både 1. og 2. g. i efterårslejr sammen med 
lektor Bekker-Jensen.

26.-27. oktober er lektor Bekker-Jensen i lejren med tidligere 
elever. Der mødte ca. 50 gamle studenter og realister.

2.-3. november arrangerer 0. G.-foreningen den første lejr
tur for sine medlemmer. Sammen med de hrr. Aa. Jørgensen, 
Knud Laursen og G. Mollerup samledes ialt 37 tidligere 0. G.- 
elever lørdag aften omkring punchebollen.

9.-10. november: 1. m.b. holder week-end sammen med lektor 
Aa. Jørgensen med bistand af to elever fra 1. g. mat.

16.-17. november er de sproglige studenter årg. 57 i lejren 
for at drøfte gamle skoleminder sammen med lektor Roskjær og 
adjunkt Dahlmann-Hansen.
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30 . november fratræder lektor Elmquist som lejrinspektør 
efter at have passet lejren i næsten 10 år. Han efterfølges af 
lektor Knud Laursen. Om nogle af resultaterne af hr. Elmquists 
regime kan læses ovenfor.

27 .-30. december er stud. med. Graversgaard igen i lejren 
med sin stab for at rydde op efter tækkemanden og for at ud
føre forskelligt udendørs og indendørs malerarbejde.

1 .-4. januar: En stor part af 2. g. s. og cand, theol. Helge 
Lundblad trodser al fornuft og får alligevel en pragtfuld jule
lejr ud af det.

I januar forærer grosserer Bødtcher-Hansen lejren 4 infrarøde 
varmerør til opsætning i drengenes sovesal, hvorved det nu er 
muligt også at besøge lejren om vinteren med større hold.

1.-2. februar er skakklubben i lejren under ledelse af klub
bens sekretær Ole Hald, 3. g. mat. 1. g. mat.’s køkkenfraktion 
sørgede for forplejningen af de ca. 30 fremmødte klubmed
lemmer.

22.-23. marts er cand. mag. Hobel på week-end sammen med 
1. g. k. og 1. g.n.

19.-20. april: Sammen med adjunkt H. Neerbek inviterer 
3. g. mat. sin tidligere matematiklærer, adjunkt Ole Rindung fra 
Virum Statsskole, på week-end.

26.-27. april: 1. g. mat. på week-end sammen med sin klasse
lærer, lektor Mollerup.

1 .-4. maj: Nuværende og tidligere elever holder bibelkreds- 
lejr i bededagsferien under ledelse af lektor Bekker-Jensen.

5 .-10. maj: Lejrskole for 3. m. a. ledet af dehrr.Mollerup og 
Neerbek.

10 .-11. maj: Sammen med de hrr. Aggerholm og Laursen Ind
kasserer l.m.a. 1. præmien fra realklassens papirindsamling i 
september. Præmien var en wienerbrødssoldetur til lejren. Klas
sens indsats var 4300 kg papir.

12 .-17. maj: Lejrskole for 3. m. b. ledet af de hrr. Agger
holm og Struwe.

7 .-8. juni: 5. Ørn og 5. Ugle holder week-end sammen med 
fru Juel Jensen og hr. Lundblad og indleder dermed en ny æra 
i lejrens historie: Forskolen får lov til at overnatte i lejren.

Knud Laursen
d. å. lejrinspektør.
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0. G.s Drengearbejde.
Et utal af møder, ture og fester har fundet sted fra september 

til april. Over 50 drenge har deltaget i arbejdet, der startede 
med en vellykket finlandsfest og sluttede med en skuespil- og 
folkedanseaften. Mest spændende var påskens »Gøngetur« fra 
Vordingborg til Køge.

0. G.s Hornorkester, der talte næsten 25 medlemmer, har delt 
sig i en afdeling for viderekomne og en juniorafd. Da orkestrets 
gamle dirigent og lærer, hr. Norgreen, trak sig tilbage, overtog 
to af orkestrets gamle medlemmer, Flemming Sarroe og Gert 
Almind, ledelsen af de to afdelinger.

Folkedanseundervisningen har været besøgt af godt 60 elever fra 
C. M. P. og 0. G. Der er et begynderhold, et hold for videre
komne og et elitehold. Alle tre hold ledes af Gert Almind. Or
kester og folkedansere har optrådt en del steder.

Skolepatruljerne.
I hele skoleåret er det vigtige, men trættende skolepatrulje

arbejde blevet passet godt af 3. mellem. Ved at have et stort 
antal skolepatruljer har vi prøvet at undgå forstyrrelser i under
visningen.

Følgende har arbejdet for at hjælpe store og små sikkert over

3. m. a. Jens Agerbak
Jørgen Skov
Uffe Refslund Christensen
Kurt Olsen
Søren Tovborg Jensen
Peter Christensen

3. m. b. Torben Grubert
Klaus Holme
William Tholsted
Mogens Juhl
Hans Chr. Ranch Hansen

Cyklistprøven,
der fandt sted den 22. april, havde 92 deltagere. 51 bestod, 

så vi nåede op på 55,4 %, en fremgang fra sidste år på 11 %. 
11 af deltagerne klarede sig så godt, at de går videre til en kon
kurrence om at blive den bedste i København.



26

SKAKKLUBBERNE.
Oldafdelingen, omfattende alle årgange ældre end 1954, har 
haft møde hos stud. mag. Krabbe Barf oed den 15. november 
med ca. 25 deltagere.

Denne afdeling ledes af Stig Krabbe Barfoed, mat. årg. 52.

Gammelmandsafdelingen ledes af stud, polyt. Mogens Juel 
Kraft, mat. årg. 56, og omfatter årgangene 55, 56 og 57. Til 
enkelte af møderne inviteres desuden den siddende 3. g.’s med
lemmer i den ordinære afdeling.

I 1957/58 har der været afholdt 3 møder. Det første den 20. 
november hos lektor Rosenberg, det såkaldte »julemøde«. Den 
6. marts var der møde hos Peter Fanøe, real 56, og endelig hold
tes det sidste møde hos Poul Flemming Dalkov, mat. 56, tirsdag 
den 6. maj.

Den ordinære afdeling, omfattende nuværende elever.
Skakklubben har i den forløbne sæson haft 56 medlemmer, 

hvoraf 5 lærere.
Skakklubbens »kapaciteter« gik allerede i september måned 

i kraftig træning under lektor Aage Jørgensens kyndige vejled
ning med den årligt tilbagevendende dyst om en vandrepokal i 
Studenterforeningen for øje.

Sæsonens første møde var hos Vilhelm Kemp, 2. g. mat., fre
dag den 25. okt., hvor deltagerantallet var 45. Derefter fort
sattes den selskabelige dyrkelse af skakspillet ved mødet hos 
André Lublin, 3. g. mat., d. 22. nov. Julemødet d. 18. dec. hos 
Peter Lawætz, 3. g. mat., var en festlig fortsættelse af tradi
tionen for, hvorledes skakklubbens vidtbekendte julemøder 
plejer at forløbe. Desuden var der en stærk amerikansk kolorit 
over aftenen takket være Terry Vavra og hans kammerater fra 
Amerika.

Det næste punkt på årsprogrammet var skaklejren i week- 
end’en d. 1.-2. febr., hvor deltagerantallet var 30. Vinder af 
pigeturneringen blev Jytte Folkmann, og vinder af drengetur
neringen blev Karl Georg Borgen-Møller. Derpå kom gymnasie- 
skakturneringen i Studenterforeningen d. 18. febr., hvor vi 
vandt 3 af 6 partier.

Det sidste skakmøde fandt sted hos Jytte Folkmann, 2. g. ns., 
d. 27. febr., en kraftig snestorm forhindrede desværre her en del 
medlemmer i at nå frem til det hyggelige Folkmann’ske hjem.

Ole Hald, 3. g. mat.
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0. G.-FORENINGEN.
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

Den stiftende generalforsamling blev holdt på 0. G. fredag 
den 5. oktober 1956. Med rektor som dirigent og ca. 80 gamle 
elever fra 0. G. som meget livlige deltagere vedtoges lovene, 
som blev aftrykt i 0. G.-bladets novembernummer. Til for
eningens første bestyrelse valgtes: Ole Bisp, realist 53, Karen 
Marie Rahbek, kl.spr. 55, Niels Jacob Holm, nyspr. 55, Niels 
Rye, nyspr. 55 samt, som skolens repræsentant, lektor Knud 
Laursen.

I formålsparagraffen står: Foreningens formål er at skabe 
kontakt mellem 0. G. og de forhenværende elever, bl. a. gennem 
meddelelse om de af 0. G.’s arrangementer, der måtte formodes 
at interessere disse.

I § 3 står: Som medlemmer kan optages alle elever, der er 
udgået fra 0. G. Realister, som fortsætter i gymnasiet, kan lige
ledes optages som medlemmer. Elever, der er udgået uden af
sluttende eksamen, kan dog først optages samtidig med deres 
tidligere klassekammerater. Lærere ved 0. G. kan optages som 
medlemmer.

Den første opgave, foreningen påtog sig, var at »købe« en 
forestilling af skolekomedien 1956/57. Der kunne denne aften 
præsteres en helt fyldt sal. Lørdag den 30. marts holdtes forårs
fest i den store gymnastiksal med fællesspisning, underholdning 
og derefter dans til langt ud på natten. Til denne fest havde 210 
deltagere meldt sig.

I 1957/58 har foreningen haft følgende arrangementer:
Fredag den 4. oktober: Ordinær generalforsamling. Ca. 60 

deltagere. Rektor blev enstemmigt valgt til dirigent.
Niels Rye ønskede at udtræde af bestyrelsen p. gr. a. travlhed, 

og Ole Bisp måtte træde tilbage p. gr. a. bortrejse. I stedet valg
tes Niels Arthur Andersen, mat. 56, og Niels Blegvad Stenz, 
realist 57. Resten var genvalg. Bestyrelsen har senere konsti
tueret sig med lektor Knud Laursen som formand og stud. med. 
Niels Jacob Holm som kasserer.

2.-3. november: Lejrtur. Foreningen ville her prøve at imøde
komme et ofte fremført ønske fra tidligere elever om at lave 
en fællestur, idet det jo, når en årgang kommer lidt op i årene, 
kan knibe at samle tilstrækkelig mange til, at man overhovedet 
får lov til at lægge beslag på lejren. 37 medlemmer, deriblandt 
flere lærere, deltog. Der var blandt deltagerne stor enighed om, 
at turen burde gentages, men helst på et lidt tidligere tidspunkt 
af efteråret.



28

Fredag den 24. januar: Foreningen lagde beslag på en skole- 
komedieafen. En - næsten - fyldt sal overværede Nordahl 
Griegs: Nederlaget, en helaftensforestilling opført af 2. g. under 
instruktion af lektor Struwe.

Lørdag den 22. marts: Forårsfesten gentoges med endnu større 
succes omend ikke med så mange deltagere som i 1957, en kends
gerning som bl. a. havde sin årsag i, at universitetet netop den
ne aften også havde stor forårsfest. Det var lykkedes at overtale 
skuespilleren Helge Kjærulff-Schmidt til at optræde, og end
videre underholdt Jørgen Salto, gammel 0. G.’er, med sine 
skuespillerparodier. Endnu en gammel 0. G.-elev, Uffe Span
ger, sørgede for dansemusikken.

I februar måtte stud. jur. Karen Marie Rahbek midlertidigt 
træde ud af bestyrelsen p. gr. a. bortrejse i forbindelse med gif
termål. I hendes sted fungerer nu stud. jur. Eigil Koefoed, ny- 
spr. 54.

Foreningen har for øjeblikket ca. 200 medlemmer. Kontin
gentet for 1958/59 blev ved generalforsamlingen fastsat til kr. 
7.00, heri includeret abonnement på 0. G.-bladet, der samtidig 
er skoleblad og medlemsblad, og som udkommer 10 gange om 
året.

Medlemskontingentet kan indbetales på foreningens girokon
to: 102772, 0. G.-foreningen, Østersøgade 88, København 0.

Gymnasieforeningen „GØG”en
Gøgen har i skoleåret 1957-58 haft ialt 118 medlemmer. Foreningens 

arrangementer var følgende:
1. Den 12. september 50 medlemmer til „Den gale fra Chaillot".
2. Dr. jur. Poul Meyer talte den 7. oktober om „Dødehavsrullerne“.
3. Magister Olaf Olsen den 25. november: „Arkæologiske undersøgelser til 

vands, til lands og i luften“.
4. Den 29. oktober var 60 medlemmer i Gutenberghus og så bl. a.: „Løve

jagten på Elleore".
5. Den 19- december: Julemøde (135 deltagere).
7. Den 7. januar var 50 medlemmer til „Toreadorvalsen“.
8. Den 1. marts og 8. marts til studenterrevyen „Agnete og Havmanden".
9. Den 5. og 7. marts til „Kvindernes oprør".

10. Den 15. marts: Skolebal.
11. Den 23. og 25. april: „Messe for en skøge“.
12. Den 4. maj: Det kgl. Teater bag kulisserne.

Poul Folkmann 
II. g. m.

Bo Dupont 
II. g. m.

Jens O. Lefevre 
II. g. k.
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Jubilæumskoncerten i marts 1958.

2ßZ ßULßZS ßt skßt

Ved afslutningen den 21. juni uddeltes legater og flidspræ
mier til følgende:

5. Maj-Legatet: Boglegat på kr. 300: Bente Marie Andersen, 
nyspr., Jacob Kjer, kl.spr.

Boggave fra den amerikanske ambassade: N. C. Hertz, ny
spr.

Boggave fra Foreningen Norden: Poul Heitmann Møller, mat.
Boggave fra L’Institut Francais: Sidsel Jacobsen, kl.spr.
Boggave i forbindelse med Europabevægelsens stilkonkurren

ce: Henrik Døcker, nyspr.
Carl Larsens Boghandels boglegater til studenter og realister:

Gert Almind, kl.spr.
Lucienne Olschansky, nyspr.
Klaus Anton Nielsen, mat.
Per Broksø Simonsen, real a.
Henrik Maegaard Nielsen, real b.
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Klassiske og nysproglige studenter årgang 1957.
Øverste række fra venstre: Erik Lisborg Andreassen (n), Nis Johannsen (n), 
Ole Hoffmann-Fischer (n), Niels Christian Hertz (n), Nils Asmussen (n), 

Lars Søndahl Wolff (n), Jens Bruun (k).
Midterste række: Aage Gregers Pedersen (n), Jacob Kjer (k), Henrik Døcker 
(n),Hans Brandt (n), Eva Tidemand (n), Axel Duckert (k), Michael Hertz 

(n), Gert Almind (k).
Forreste række: Alice Andersson (n), Bente Thøger Madsen (n), Sidsel Ja
cobsen (k), Anna Heise (n), Benedicte Valentiner (n), Bente Marie Andersen 

(n), Tove Rørgaard Christensen (n), Lucienne Olschansky (n).

Leif Hammelev, mat., blev af sine kammerater valgt til at 
modtage Kai Ole Hammerichs mindelegat - en boggave - som 
blev overrakt af civ.ing. Erik Landert.

Jes W. Asmussen, real a, fik af realistfonden tildelt en hæ
derspris på kr. 100.

Det nye skoleår begyndte for overskolens vedkommende tirs
dag den 13. august, underskolen onsdag den 14. august. 1. for
skoleklasserne begyndte dog først torsdag den 15. august.

17. august: Lektor Aage Jørgensen fejredes ved morgensangen 
med taler af rektor, kolleger, nuværende og tidligere elever i 
anledning af 25-års jubilæet som lærer ved skolen.

1. september: 0. G.’s 75-års fødselsdagsfest faldt på en søn
dag. Fridag mandag den 2. september. Om begivenhederne i for
bindelse med den runde fødselsdag fortælles andetsteds.
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Matematiske studenter årgang 1957.
Øverste række fra venstre: Finn Mørk Jacobsen, John Zimmermann, Peter Vagn 
Jacobsen, Karin Beck-Christiansen, Kenneth Erdal, Leif Hammelev, Erik 

Lindberg.
Midterste række: Finn Steril, Poul Heitmann Møller, Søren Nørgaard Ras
mussen, Ebbe Poulsen, Jan Bjerregaard, Per Møller-Andersen, Klaus Anton 

Nielsen.
Forreste række: Hanne Mette Krabbe, Jytte Bonlov, Kirsten Brunsø, Lili Eriksen, 

Ina Christoffersen, Susanne Wagner, Inger Dabelsteen og Bodil Schmidt.

4.-6. september: Realklassen har sin årlige papirindsamling. 
20 430 kg.

11. september: Under ledelse af gymnasielærer Aggerholm ar
rangeres idrætskonkurrence for overskolen.

23. september: Færdselsundervisning for 2. forskoleklasserne.
24. september: 0. G.’s billedbog udkommer.
27. september: Skuespillerinde fru Louise Jørgensen læser Her

man Bangs »Tine« for gymnasiet.
Realklassen på ekskursion til Malmø og Lund sammen med 

lektor Bekker-Jensen.
2. oktober: Pigerne fra l.g.mat. og nyspr. deltager i håndbold

kamp mod Gladsakse Gymnasium. 24-14 til Gladsakse.
24. oktober: F.N.-dagen mindes. Adjunkt Neerbek taler ved 

morgensangen om F.N. og F.N.’s virke.
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Realister årgang 1957. a-klassen.
Øverste række fra venstre: Torry Bremmelgaard, Morten Christensen, Helge 

Floridan Larsen, Ulrik Schmidt.
Midterste række: Erling Sarroe, Jes Asmussen, Gorm Sune Andersen, Olaf
Schacke, Niels Gangsted Rasmussen, Jørgen Krause Jensen, Hans Peter 

Mollerup.
Forreste række: Peter Ove Jensen, Claus Marcussen, Søren Bald, Leif Hessel 

Olsen, Klaus Tycho Pedersen, Torben Aggerbeck-Rasmussen.

21. december: Juleafslutning for hele skolen i Esajaskirken 
kl. 10.

22. -25. januar: Skolekomedie. 2.g. under instruktion af lektor 
C. C. Struwe opfører Nordahl Griegs: Nederlaget.

22. -23. februar: 0. G.’s drengearbejde og 0. G.’s hornorke
ster arrangerer forårs- og fastelavnsfest under lektor Struwes 
ledelse.

28. februar: 3.m.a. sammen med lektor Langhorn på Kunst
museets udstilling af franske impressionister.

1. marts besøger 2.m.a. udstillingen ligeledes under ledelse af 
lektor Langhorn.

Fru Lemvigh Jønsson fejres ved forskolens morgensang i an
ledning af sit 25-års jubilæum som lærerinde på 0. G.

6. -7. marts: Færdselsundervisning for 1.-5. forskoleklasserne.
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Realister årgang 1957. b-klassen.
Øverste række fra venstre: Henrik Nørfelt, Christian Elmenhoff, Niels Blegvad 

Stenz, Jørgen Johansen.
Midterste række: Jon Jonsen, Carl Valdemar Jensen, Georg Rasmussen, Kjeld 

Rasmussen, Christian Kruse Larsen, Søren Lundgren.
Forreste række: Tom Street, Morten Hahn, Ole Nielsen, Per Sønderby Simon

sen, Henrik Maegaard Nielsen, Hans-Henrik Holm, Hans Laursen.

20. marts: Alliance Franjaise’s bogpræmie bliver efter lod
trækning mellem Marie Clemmesen, 3.g.n., og Ulrik Bondesen, 
3.g.mat., tildelt sidstnævnte.

26. marts: Under ledelse af lektor Kai Oluf Buch afholdes i 
K.F.U.M.’s festsal den årlige skolekoncert, som i anledning af 
skolens 75-års fødselsdag i år gøres særlig festlig. Aftenens so
lister er kgl. kammersangerinde Else Brems, kgl. operasangerinde 
Kirsten Schultz og kgl. operasanger Niels Møller. Der opføres 
bl. a. et udtog af Bizet’s opera »Carmen« og Niels W. Gades 
»Elverskud«.

27. marts-7. april er elever fra realklassen og 4. mellem under 
ledelse af de hrr. Aggerholm, Elmquist og Laursen på påskerejse 
til Vierwaldstättersee, Rom og Venezia.

15. april: Rejsefondets årlige lodtrækning.
22. april: Færdselspolitiets cyklistprøve. 92 elever fra over

skolen deltager.
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29. april: 1. og 2.g.mat. på ekskursion til Stevns og Fakse 
kalkbrud sammen med lektor Mollerup.

30. april: 2.g.mat. arrangerer rejsefondets årlige plakatauk
tion.

29. og 30. april besøger lektor Langhorn Kunstmuseets udstil
ling af moderne danske malere sammen med 2.m.a. og 3.m.b.

14. maj: 1. og 2. g.spr. på ekskursion til Dyrehaven med lek
tor Mollerup.

26. juni-12. juli: ca. 30 elever fra gymnasiet på rejse til Tra- 
foi, Roma, Firenze og Münschen under ledelse af de hrr. Elm- 
quist og Hobel samt hr. Laursen og frue.

Rejsefondets årlige lodtrækning.
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„0. G.s rejsefond“.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 7957-30. april 1958:

Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve ....................................................... kr. 2404,00
Skolekomedien 1957/58 .................................................................... - 412,07
0. G.’s drengearbejdes forårsfest ................................................... - 299,38
Realens papirindsamling .................................................................... - 200,00
Gaver i forbindelse med 0. G.’s 75 års fødselsdag...................... - 464,50
Paddernes juleopvask ........................................................................... - 15,00
l.m.a.’s frimærkesalg ........................................................................... - 11,25
Fremmed mønt........................................................................................ - 12,30
Raslebøssen ............................................................................................ - 25,58
Auktion over glemte sager ................................................................ - 77,72
Private tilskud ........................................................................................ - 10,00
Indbetaling til køb af præmieobligation (l.m.a.) .......................... - 28,00
Klasse forærer præmieobligation ........................................................ - 50,00
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 600,44

Aktieudbytte ..................................................... - 8,00
Sparekasserenter: E 50370 ........... kr. 21,03 -

15152 ........... - 21,93 - 42,96 - 651,40
kr. 4661,20

Udgifter:
Østrigsturen sommeren 57 ............................................ kr. 350,00
Finlandsturen sommeren 57 ........................................ - 750,00
Realistrejsen påsken 58 ................................................. - 300,00
Italiensturen sommeren 58 ............................................. - 1000,00 kr. 2400,00
Præmie fra aktiebrevene april 58 ..................................................... - 239,40
Driftsoverskud ..................................................................................... - 2021,80

kr, 4661,20

Status pr. 30. april 1958.
Aktiver:
Obligationsbeholdning (nominelt kr. 12500,00), kursværdi på 

købsdagen..................................................................................... kr. 10561,00
Præmieobligation af 1954, serie nr. 2724, løbe nr. 2609 ........... - 50,00
Aktier, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 ................................ - 112,00
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ............... kr. 1063,20

15152 ............... - 1964,61 - 3027,81
Kassebeholdning ................................................................................. — 20,00

kr. 13770,81
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1957 ......................................................... kr. 11749,01
Overskud iflg. driftsregnskab............................................................ - 2021,80

kr. 13770,81



0. G.’s realistfond stiftet februar 1955.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1957-30. april 1958.

Indtægter:
Tilskud fra realklassens papirindsamling........................................ kr. 400,00
Sparekasserenter: H 57598 ..........................................  kr. 102,42

35137 ............................................... kr. 34,35 kr. 136,77
kr. 536,77

Udgifter:
Legatuddeling ved afslutningen juni 1957 .................................... kr. 100,00
Overskud, tillagt kapitalen ............................................................... kr. 436,77

kr. 536,77

Status pr. 30. april 1958.
Aktiver:
Sparekassen for Kbh. og Omegn: H 57598 ............... kr. 2151,86

35137 ............... kr. 1308,52 kr. 3460,38
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1957 ......................................................... kr. 3023,61
Overskud iflg. driftsregnskab............................................................. kr. 436,77

kr. 346038

0. G.’s lejr- og ekskursionsfond stiftet septbr. 1956.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1957-30. april 1958.

Indtægter:
Tilskud fra realklassens papirindsamling........................................ kr. 100,00
Sparekasserenter: 11912...................................................................... kr. 11,62
Driftsunderskud ................................................................................... kr. 3,38

kr. 115,00
Udgifter:
Tilskud til lejrskoledeltager ............................................................. kr. 15,00
Tilskud til deltagere i Hindsgavl-mødet okt. 1957 ....................... kr. 100,00

kr. 11530
Status pr. 30. april 1958.

Aktiver:
Sparekassen for Kbh. og Omegn: 11912 ........................................ kr. 381,28

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1957 ......................................................... kr. 384,66
Underskud iflg. driftsregnskab......................................................... kr. 3,38

kr, 381^28

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1958.

Harald ]uul 
revisor.

Knud Laursen 
regnskabsfører.
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Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 5. maj 1957-30. april 1958.

Indtægter:
Privat tilskud til boglegater ............................................................. kr. 200,00
Gaver i forbindelse med 0. G.’s 75-års fødselsdag......................... kr. 789,50
Andel i realklassens papirindsamling ..................................... kr. 200,00
Provenu fra 0. G.’s billedbogs nummererede eksemplarer............ kr. 92,50
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 300,00

Sparekasserenter: 8655 ................. kr. 14,32
H 56039 ........... kr. 39,25 kr. 53,57

Renter af udlån til privat................................ kr. 2,00 kr. 355,57
kr. 163Ä57

Udgifter:
2 boglegater å kr. 300,00 til studenter, årg. 1957 ....................... kr. 600,00
Overskud, tillagt kapitalen.................................................................. kr. 1037,57

kr. 1637,57
Status pr. 30. april 1958.

Aktiver:
Sparekassen for Kbh. og Omegn: 8655 ............... kr. 865,63

H 56039............... kr. 824,30 kr. 1689,93
Obligationer: Statsobl. 2007, 5 % (kursv. på købsdagen) ........... kr. 5475,00

kr. 7164^93
Passiver: 
Kapital pr. 4. maj 1957 ...................................................................... kr. 6127,36
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... kr. 1037,57

”kn 7164,93

Gaver til skolens samlinger.
Naturfagssamlingen:
Poul Stage Christiansen, 2.m.b.: Moler med fiskeaftryk fra Fur.
Peter Dahlmann-Hansen, 3.g.n.: Silurisk ler fra Devonshire.
Klaus Holme, 3.m.b.: Haregnavet gren.
Ulrik Bent Jacobsen, 4. Lærke: 2 udstoppede egern.
Jens Ole Lefévre, 2.g.k.: Transparent af det menneskelige legeme.
Jens Peter Lillelund Nielsen, 4. Lærke: Udstoppet egern og alligator.
William Tolsted, 3. m.b.: Sumpbæverkranium.
Peter Volsøe, 3. Måge: Bogen: „Verdens Dyreliv: Pattedyr“.

Fysiksamlingen:
Olaf Bonnevie, 3.g.mat.: Omformeraggregat med indbyggede skydemodstande.

Brødrene Ole, Steen og Finn Tersløv Jørgensen, 4,m.a., 5. Ugle og 1. Hane 
har skænket skolen et harmonium til brug ved morgensangen i den lille gymna
stiksal.

For alle disse gaver bringer skolen også her sin hjerteligste tak.

Til brug ved geografi- og naturhistorieundervisningen har skolen anskaffet sig 
et tonefilmsanlæg: G. B. Bell & Howell-system.
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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 sigbedstfor 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 
én 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 en gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. 11,30-12,30).

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.
Skolesundhedsplejersken er på lægeværelset hver mandag, onsdag og lørdag.

T uberkulinprøve
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

42 32 22
2. — ....... 44 34 24
3. — ....... 46 36 26
4. — ....... 48 38 28
Realklassen ....................... - 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 Mokkes 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 ca. 15. aug. 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 1957-58 bliver for 1.-5. forskole

klasserne lørdag den 14. juni kl. 10, for 1.-4. m. onsdag den 
18. juni kl. 10 og for real og gymnasiet lørdag den 21. juni 
kl. 10.

Sommerferien begynder efter vedkommende skoleafdelings 
afslutning.

Det nye skoleår begynder for overskolen tirsdag den 12. 
august kl. 10 og for forskolen onsdag den 13. august kl. 9,20. 
1. forskoleklasserne begynder dog først torsdag den 14. august 
kl. 10,20.

I skoleåret 1958-59 vil følgende dage blive ferie og fridage:
Efterårsferie: 19.-26. oktober 
Juleferie: 22. december-5. januar 
Påskeferie: 23.-31. marts 
Bededagsferie: 24.-26. april 
Pinseferie: 16.-19. maj

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 13. og 15. september, 12. november, 9. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), Kristi him
melfartsdag og grundlovsdag.

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

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

23. juni kl. 10-12.

Eigil Freil.



ANSØGNING
OM NEDSÆTTELSE AF SKOLEBETALING

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

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 

1959-60

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

Min skattepligtige indtægt i 1958 androg kr................... ..................

Jeg har______uforsørgede børn.

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

Stilling . .......... .......... ........ . ......... ........................................................

Adresse ..................................................... ..............................................

Indsendes inden 1. maj 1959.

Til

ØSTERSØGADES GYMNASIUM, 
Østersøgade 88, 0.


