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

E. Bay og Th. Mokkes 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.

Fra begyndelsen af skoleåret 1959/60 forsvinder 1. mellem
skoleklasse og afløses af 6. hovedskoleklasse. Samtidig ændres 
benævnelsen af de 5 forskoleklasser til 1., 2., 3., 4. og 5. hoved
skoleklasse.



Skolen under den nye skolelov.
Den 1. august 1959 træder den nye skolelov i kraft. Denne 

lov stiller nye krav til alle skoler og dermed også til de to skoler, 
Comtesse Moltkes Pigeskole og Østersøgades Gymnasium, der til
sammen udgør institutionen E. Bay og Th. Moltkes Skoler.

Det drejer sig ikke blot om indførelsen af nye fag og æn
dringer i de allerede kendte; det drejer sig om en helt ny skole
struktur. Ifølge den ny lov kan en realskole bestå af en 7-årig 
hovedskole og 3 realklasser, der fører til realeksamen. Et gymna
sium kan bestå af en 7-årig hovedskole, 3 realklasser og 3 gym
nasieklasser. Fra 2. eller 3. realklasse kan eleverne optages i 1. gym
nasieklasse.

Mellemskoleeksamen skal afskaffes; den afholdes sidste gang 
i 1962, idet de klasser, der i øjeblikket er i mellemskolen, skal 
fuldføre deres skolegang efter den gamle ordning.

Den ny skolelov siger, at hvis en skole har to klasserækker, 
skal eleverne deles i 6. klasse efter deres evner og anlæg, efter 
skolens skøn og forældrenes ønsker i to klasser, en for de ikke- 
bogligt begavede og en for de bogligt begavede.

ØG, der har to klasserækker, skulle altså normalt dele sine 
elever i to klasser, mens en skole, der som C.M.P. kun har én 
klasserække, ikke skal dele eleverne i to klasser, men indrette en 
differentieret undervisning i 6. og 7. klasse, således at både de 
bogligt begavede og de ikke-bogligt begavede elevers behov bliver 
tilgodeset.

De elever, der ikke kan føres frem til en realeksamen, skal 
kunne fortsætte deres skolegang i en 8. og eventuelt en 9. klasse. 
Disse elever tager ingen eksamen, men får efter endt skolegang 
et afgangsbevis, der fortæller om deres kundskaber, deres arbejds- 
indstilling o. s. v., og man har fra erhvervslivets side erklæret sig 
rede til at tage vel imod dem.

C.M.P. kan ikke opbygge en 8. og en 9. klasse. Der vil 
simpelthen være for få elever til sådanne klasser, og skolen vil 
altså ikke kunne give de ikke-bogligt begavede elever en afsluttet 
skolegang.
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For begge skolers vedkommende rejser den nye lov desuden 
en række problemer med hensyn til fremskaffelsen af nye fag
lokaler, f. eks. sløjdlokaler og skolekøkken, og endelig klasser til 
den ikke-boglige linie. Alle disse problemer kan, hvad enten de 
er af pædagogisk eller lokalemæssig art, ikke løses på forsvarlig 
måde af nogen af de to skoler, hvis de fortsætter deres tilværelse 
som adskilte skoler. Derimod mener man at kunne løse vanske
lighederne, hvis man sammensmelter de to skoler til een.

I det kommende skoleår (1959-60) vil der ikke ske nogen 
ændring i de bestående forhold. Man har bl. a. ikke de læseplaner, 
som skal bruges, og det vil derfor være nødvendigt at oprykke de 
nuværende 5. klasser i begge skoler som udelte klasser og give 
dem en undervisning i 6. kl., der svarer til undervisningen i I ml.

Men fra det næste skoleår (1960-61) vil man så begynde på 
en gradvis sammensmeltning af de to skoler.

I den skole, der da opstår, skulle det blive muligt at give 
enhver elev den undervisning, der passer til elevens evner og 
anlæg, hvad enten de er af praktisk eller boglig art, og at sikre 
eleven en ubrudt skolegang.

Ellen Møller. Eigil Freil.



1. Hane
— uden Ole!

Efter 40 års arbejde ved Øster- 
søgades Gymnasium trækker frk. 
Olesen sig tilbage, da hendes hel
bred er svigtende.

Alle gamle 0. G.-drenge ken
der frk. Olesen, for hun har givet 
en stor del af dem deres første 
undervisning i dansk og skriv
ning, og af en sådan kvalitet, at 
de kendes på den hele skoletiden 
igennem. Frk. Olesen stillede nemlig store krav — også til 
sig selv. Hun gik aldrig på akkord. Var streng — for orden 
var for hende en livsnødvendighed. Men drengene kunne 
lide hende, for de følte, at der bankede et varmt hjerte i hende. 
Hun holdt af sine drenge, fulgte dem i et og alt. Var de syge, 
skrev hun til dem og sendte dem gaver. Også når de havde 
forladt skolen, var de i hendes tanker.

Hendes kærlighed til skolen var ubegrænset. Den var hen
des liv. Det er svært for os, der tager fat igen, at forestille os, 
at frk. Olesen efter sommerferien ikke mere skal være med 
som den loyale og altid hjælpsomme kollega og aldrig svigten
de medarbejder. På skolens vegne takker jeg den dygtige og 
pligttro kollega og medarbejder for hendes trofaste kærlighed 
til 0. G.

Eigil Freil.
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Latin i 4. mellem.
Efter melLemskoleeksamen skal eleven, elevens forældre og 

skolen tage stilling til de muligheder, der foreligger for den 
enkelte for at fortsætte skolegangen i realklassen eller i en af 
de tre afdelinger af gymnasiet. Dette er en afgørelse, der un
dertiden kan volde de interesserede vanskeligheder, og det 
ønskelige må fremhæves i, at eleven og hans hjem ikke lader 
nogen mulighed ubenyttet for at give skolen det videst mulige 
kriterium for at træffe den rette afgørelse. Under henvisning 
hertil anser skolen det for rigtigt, at enhver elev, som går i 
gymnasietanker, deltager i latinundervisningen i 4. mellem. 
Dette ønske skyldes ikke blot principielle, men også praktiske 
grunde, som eleven måske ikke tænker på eller ikke kan over
skue ved mellemskoleeksamens afslutning. Hvis en elev nemlig 
har undladt at skaffe sig kundskaber i latin i 4. mellem og 
efter endt studentereksamen som matematiker ønsker at studere 
til læge, tandlæge o. a., vil han se sig nødsaget til at gennemgå 
et manuduktionskursus i latin, inden universitetsstudiet kan 
begyndes. Dette kursus vil uvægerligt lægge beslag på en stor 
del af studentens tid i rusåret, og hans studietid vil sandsynlig
vis blive forlænget derved.

Skolen mener desuden, at det - sammenholdt med resultaterne 
i de øvrige fag - siger noget væsentligt om elevens egnethed for 
enhver af de tre gymnasieretninger, om han er i stand til at 
få et rimeligt resultat ud af undervisningen i et så begrænset 
fag som latinen, som ganske vist stiller meget eksakte krav om 
forståelse. Men yderligere må man gøre sig klart, at den elev, 
der vel er et gymnasieemne, men som ikke har deltaget i latin
undervisningen, har sat alt på ét kort. Går det ved mellem
skoleeksamen ikke efter forventning i matematik og regning, 
er optagelse i det matematisk-naturvidenskabelige gymnasium 
vanskelig, og muligheden for en gymnasiefremtid derfor pro
blematisk. Hvis en sådan elev har deltaget i latinundervisningen 
og har fået noget ud af disse timer, vil han, forudsat naturlig
vis, at de øvrige karakterer er dertil, have en mulighed for at 
realisere sine gymnasiedrømme i et ny- eller gammelsprogligt 
gymnasium.

Kundskaber i latin vil endvidere lette udvidelsen og bevarel
sen af ordforrådet på engelsk og tysk, samt tilegnelsen af fransk 
i gymnasiet.

Thorkild Roskjær.
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Hvilken retning skal jeg vælge?
Ved forældremødet for 4. mellem den 11. februar talte lek

torerne Tli. Roskjær, J. Dahlmann-Hansen og Knud Laursen 
om henholdsvis den klassisksproglige, den nysproglige og den 
matematisk-naturvidenskabelige retning. Indholdet af disse re
degørelser, som i det store og hele holder sig til en omtale af 
specialfagene, findes i de følgende afsnit.

Den klassisksproglige retning.
Det nytter ikke meget i vore dage at ville gøre sig gældende 

ved at betone sin traditionsbundne eksistensberettigelse. Ellers 
ville det være på sin plads at fremhæve uddannelsen i det klas
sisksproglige gymnasium som den, der hviler på det bedste af 
de traditioner, som har præget den danske gymnasieskole i de 
sidste århundreder. Da de andre retninger imidlertid er blevet 
til som et af tiden nødvendiggjort supplement til den eksiste
rende latinskole, og ofte fremhævende et modsætningsforhold til 
denne, vil det være mere på sin plads at fremhæve, at det klas
sisksproglige gymnasium ikke er blevet stående på det stade, 
der var den sorte skoles, men at den har forstået gennem en 
stadig fornyelse at gøre sig gældende ved siden af de to andre 
linier i en grad, så at det er naturligt, at den vedbliver med at 
eksistere også inden for den ny skolelov af 1958. Der er endog 
i dag flere skoler i Danmark, der har klassikere, end for 15 år 
siden, og elevtallet har været stærkt stigende.

Den, der bliver klassisksproglig, vælger imidlertid en gym- 
nasieretning, som ikke er så meget forskellig fra de andre ret
ninger, som man på forhånd kunne tro. Heller ikke det mate
matiske og det nysproglige gymnasium er indbyrdes meget for
skellige. Der er nemlig ved den nugældende skolelov lagt megen 
vægt på at sikre, at de studenter, der forlader skolen har et 
bredt grundlag af fælles kundskaber. Det er opnået ved, at 
timetal og læsestof er identisk for alle i ca. % af samtlige timer, 
der læses. Dette gælder fagene: religion, dansk, historie, gymna
stik, fransk, sang og visse timer i naturfag. Dertil kommer så 
specialfagene, som er forskellige for tre retninger, og som i det 
klassisksproglige gymnasium er latin og græsk. Også de ny
sproglige læser latin: ialt 11 timer i de tre år mod klassikernes 
18. Det er altså denne lille forskel: specialfagene, som vi lærere 
i de klassiske fag siger hurra for, og - som vi da tror - mange 
klassikere med os.

Hvorpå beror nu denne tilfredshed? Som forklaring kunne 
jeg tænke mig, at det er rigtigt at nævne 1) undervisningsfor
men, 2) arten af det stof, der danner grundlaget for arbejdet.
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Undervisningsformen bærer naturligvis præg af, at læreren 
ikke sidder med store klasser. Vore klasser er sjældent større 
end på 10-11 elever, ofte endda mindre. Dette muliggør, at 
alle problemer - små og store - kan bringes frem i samtale
form, og at der kan blive lejlighed til at beskæftige sig med 
den enkelte i det omfang, som man håber at kunne nå i hele det 
ny gymnasium, hvis grundlag er fastlagt med skoleloven af 
1958. Det samarbejde, som bliver gjort i sådanne timer, kan 
ofte karakteriseres som samarbejde, i hvilket læreren vel som 
regel er den vidende, men eleven ofte den inspirerende.

Stoffet, der danner grundlaget, er selvfølgelig oldtidsforfat
ternes tekster. Sproget behandles ud fra et sproghistorisk syns
punkt. Der er ofte lejlighed til at følge ordene på deres vandring 
gennem Europa, indtil de måske ender med at indgå i en 
gennemsnitsdanskers ordforråd. Indsigt i det internationale 
ordforråd bliver for en klassiker en selvfølgelighed. Med latin 
i lasten bliver således tilegnelsen af engelsk og fransk lettet i 
betydelig grad.

De to sprog - græsk og latin - supplerer hinanden godt. 
I latin tiltales man intellektuelt af sprogets logiske opbygning, 
medens græsk netop charmerer én ved, at sproget følger tanken 
uden konsekvent krav om logik.

I latin er det især værker af hærføreren Cæsar, taleren og 
brevskriveren Cicero, historieskriveren Livius og statholderen 
Plinius, der læses. De suppleres med digte af Horats, Ovid og 
Catul. I græsk er arbejdsstoffet: Homers Iliade og Odyssé, 
værker med vidt forskelligt stof, men begge med en rig men
neskeforståelse og en sans for mennesketyper af enhver art: 
ung og gammel, rig og fattig, mand og kvinde. Vi læser He- 
rodots beretning om det lille heroiske græske folks kamp mod 
den truende fare fra øst. Vi oplever, hvorledes forfatterper
sonligheden vågner, og litteraturgenrerne fødes og finder en 
form, som den europæiske kultur siden kun har kunnet forny i 
småting. Demokrati er et græsk begreb både af navn og gavn, 
som kunne misbruges, men som Athenæerne var parat til at 
ofre livet for, når det blev truet.

Størst betydning får vel nok det filosofiske stof, vi læser i 
3. g. ved gennemgangen af Platon. I det kommer for første 
gang i Europas historie mennesket og dets idé- og tankeverden 
i søgelyset. Det er stof, der interesserer, stof med karakterdan
nende egenskaber. Det er stof, som vor civilisation aldrig kom
mer fri af, hvad enten man er amerikansk forfatter og hedder 
Steinbeck og i »Månen er skjult« skriver om et besat folks 
kamp mod overmagten, eller man hedder Kim Malthe-Bruun 
og ensom venter på Tyskernes dødsstraf for - uden at søge - 
blot at nævne to personligheder i gæld til oldtidskulturerne.
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I det, vi læser både på latin og græsk, forsøger vi altid at 
huske, at det er mennesker, vi læser om, og gennem en for
ståelse af det menneskelige håber vi at vise de unge frem til 
en forståelse af sig selv og den tid, de lever i.

Vi lukker selvfølgelig under studierne ofte døren op til de 
moderne kulturværdier. Når vi hos Xenophon læser om 10.000 
stakkels grækeres kamp for at nå hjem fra krigen efter tusinde 
strabadser, går vi videre og læser Heines digt om samme episode, 
og noget af Goethes fortjeneste for hans dejlige digt: Über alle 
Gipfeln ist Ruh’, må han for en klassiker dele med Alkman, 
hvis stemningsbillede han har gendigtet. Også når vi læser om 
klassisk kunst, trækker vi linjerne op til vore dages kunst.

Hvad vi når, når vi selvfølgelig ikke uden arbejde, og det 
et arbejde, der kræver stor omhu og tålmodighed, når det gæl
der om at trænge helt til bunds i en teksts indhold. Resultatet 
af dette arbejde er en arbejdsteknik, som på fortrinlig måde 
kvalificerer også, når eleven senere begynder på sit studium. 
Den kan anvendes lige så godt ved et jurastudium som ved 
ethvert andet studium.

Ikke så sjældent møder man den indstilling, at en gymna
siast, der har valgt den klassisksproglige linie, har truffet dette 
valg for at blive præst. Selvfølgelig kan man blive præst som 
gammelsproglig. Det er endda den naturlige linie at vælge for 
den, der ved, at han vil studere teologi. Men han kan også 
blive alt muligt andet. Universitetet er nemlig sådan indrettet, 
at der er supplerende kurser for alle tre retninger. Klassikere 
og nysproglige kan få undervisning i matematik og kemi, og 
nysproglige og matematikere kan få græsk på et kortere kursus. 
Intet studium ved de højere læreanstalter er definitivt udeluk
ket, fordi man for en tid går i bås i en af de tre dele af det 
danske gymnasium, og klassikerne har i al fald samme studie
muligheder som de nysproglige. Hvis de, sammenlignet med 
disse, ikke har helt det samme grundlag i engelsk og tysk, er de 
dog på det punkt mindst lige så godt stillet som matematikerne 
- vor tids moderetning. Thorkild Roskjær.

Den nysproglige retning
lægger, som navnet klart udtrykker det, særlig vægt på de mo
derne sprog. Da fransk læses af alle i samme omfang, bliver 
den nysproglige linjes specialfag engelsk og tysk. Disse fag 
studeres også på de andre linjer, men metode og mål er forskel
lige. Skolen vælger engelsk eller tysk som hovedfag (på 0. G. 
er det engelsk), og hovedfaget får i de 3 gymnasieår tildelt 
5-6-5 ugentlige timer (tysk som bifag har 1 ugentlig time 
mindre). Det krævede læsepensum er noget mindre i bifaget; 
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men undervisningens mål er stort set det samme som for hoved
faget.

Den kgl. anordning siger, at gymnasiet skal 1) videre udvikle 
den sprogfærdighed, der er opnået i mellemskolen, 2) gennem 
læsning af dertil egnet stof give eleverne et for deres alminde
lige åndsdannelse betydningsfuldt indblik i karakteristiske sider 
af engelsk kultur.

I mellemskolen arbejdes der en hel del med talefærdighed, 
men gymnasiasten skal også lære at resumere et stof og ræson
nere på fremmedsproget og bliver derved stillet overfor stærkt 
stigende krav til ordforråd og nuanceringsevne. Gymnasiasten 
møder desuden betydeligt skærpede krav til skriftlig sprogfær
dighed. Der er skriftlige øvelser i mellemskolen, men da der 
ikke er skriftlig eksamen i engelsk-tysk, spiller den skriftlige 
sprogfærdighed ingen rolle for bedømmelsen til mellemskole
eksamen.

I gymnasiet lægges der stor vægt på det skriftlige arbejde. 
Der er næsten dagligt mundtlige stiløvelser og ugentlige skrift
lige opgaver - oversættelser og referatstile. Et pænt resultat kan 
godt nås i mellemskolen, selvom der er vanskeligheder med den 
skriftlige udtryksfærdighed (ordblindhed), men da der til stu
dentereksamen ikke må tages hensyn til ordblindhed ved be
dømmelsen, kan det meget vel ske, at man fraråder en elev at 
gå i den nysproglige linje, trods et pænt resultat til mellem
skoleeksamen.

De tekster, der læses i gymnasiet, må også - som anordningen 
viser det - blive af en anden type end i mellemskolen. Der 
læses nu ikke længere tekster, der beskriver et handlingsforløb 
alene, men studiet af tankeindhold og stil spiller en stor rolle. 
Der læses i de 3 gymnasieår ca. 1000 sider engelsk. Stoffet om
fatter et Shakespearedrama, tekster der repræsenterer de for
skellige litteraturgenrer og perioder, og tekster til belysning af 
historie og kultur.

Den mundtlige prøve ved studentereksamen er ikke bare en 
prøve i talefærdighed - den er en modenhedsprøve. Hvis man 
udelukkende er sprogtligt - ikke litterært - interesseret, vil 
man føle, at en hel del af sprogtimerne i gymnasiet er tids
spilde.

Hvis man har den nødvendige modenhed, er der store mu
ligheder for at få et godt udbytte af den nysproglige linje. Den 
mundtlige og skriftlige træning af sprogfærdigheden når så 
højt et niveau, at man kan studere ved udenlandske læreanstal
ter på nogenlunde lige fod med landets egne studenter (der er 
mange fra 0. G., der har haft et studieophold i U.S.A. efter 
studentereksamen). Hovedsprogenes litteratur bliver gjort til
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gængelig på originalsproget, og den nysproglige bør føle det 
som en kær pligt at læse en hel del engelsk og tysk litteratur 
på egen hånd, både for at udvide erfaringsområdet og udvikle 
sprogøret.

Ikke mindst i en storby som København er der altid mulig
heder for at få udnyttet og forbedret sine fremmede sprog - 
i foredragssale, teater, biograf og radio. Man vil næsten ikke 
kunne åbne en dansk avis uden at finde ting, der har relation 
til det stof, den nysproglige beskæftiger sig med i sine timer i 
moderne sprog. Den nysproglige linje er en aktuel linje.

Man kan i studenterhåndbogen finde præcise oplysninger 
om, hvilke tillægsprøver der skal tages efter studentereksamen 
til videregående studier. Den nysproglige student, der vil være 
læge, skal for eksempel have en prøve i kemi. Men det vig
tigste problem, når man skal vælge gymnasielinje, bør være 
at finde den, hvis specialfag man interesserer sig for og har 
anlæg for. Hvad der er praktisk med henblik på en senere 
karriere, bør først komme i anden række. Det ville være uhel
digt at vælge en forkert linje for eventuelt senere at undgå en 
tillægsprøve J. Dahlmann-Han s en.

Den matematisk-naturvidenskahelige retning.
Ret ofte sker det, at det spørgsmål bliver stillet, når en elev 

søges optaget i gymnasiet: Hvor meget skal man have i regning 
og matematik til mellemskoleeksamen for at kunne komme i 
den matematiske retning?

Det er desværre et spørgsmål, som ikke uden videre kan be
svares. Overhovedet er det ulykkeligt, at de tre retninger har 
fået navn efter nogle enkelte fag: Den klassisksproglige, den 
nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige retning, for 
det bibringer let den opfattelse, at blot der til mellemskole
eksamen er opnået pæne karakterer i netop disse fag, så er vejen 
åben til et gymnasiestudium, og intet er mere forkert.

De nævnte fag er ikke på nogen måde hovedfag, som ran
gerer over historie, dansk, oldtidskundskab eller de andre fag. 
Den dag, da studentereksamensbeviset skal skrives, tæller ka
rakteren i fransk akkurat lige så meget med som karakteren i 
matematik. Fysik, kemi og matematik benævnes officielt spe
cialfag, men det specielle ligger altså lige så meget deri, at disse 
fag har de to andre retninger ikke.

Derimod er det rigtigt, at hvis eleven til mellemskoleeksamen 
ikke har klaret sig særlig godt i disse specialfag, vil det være 
en meget betænkelig sag at lade ham eller hende komme i den 
matematiske retning, idet matematik og naturlære alene tegner 
sig for 12 af ugens læsetimer.
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Hvorledes afgøres det da, om en elev har anlæg for mate
matik? Det må straks slås fast, at en god karakter i matematik 
til mellemskoleeksamen ikke netop behøver at være bevis for 
særlige evner. Pensum i matematik i mellemskolen er så lidet 
omfattende, at en normalt begavet elev med en vældig indsats 
af flid, måske kombineret med ekstrahjælp, sagtens kan opnå en 
vis mekanisk færdighed i behandling af de relativt få typer 
opgaver, der skal kunnes til mellemskoleeksamen. En god ka
rakter i faget er altså en nødvendig men ikke tilstrækkelig be
tingelse.

Men hvorledes skal den arme elev og de endnu armere for
ældre da få noget at vide om tilstedeværelsen eller ikke-tilstede- 
værelsen af disse åbenbart så afgørende anlæg?

Allerbedst ved at spørge læreren. Det er i det daglige arbejde, 
at evnerne røber sig. I 3. og 4. mellem er der 6 ugentlige timer 
matematik suppleret med hjemmeopgaver, prøveregninger og 
lektieregning, så der er rig anledning til for læreren at danne 
sig et skøn over elevens evner.

Men lad os nu sige, at karaktererne i disse specialfag har 
været gode, læreren har givet sit bifald, og de andre faglærere 
har ikke haft noget at indvende. Så bliver eleven rykket op i 
det matematiske gymnasium, og hvad møder der ham så?

Der møder ham tre gode år, tre år, som senere vil stå for 
ham som de bedste i hans liv, men kun gode, såfremt han lige 
fra begyndelsen sætter alle kræfter ind på at honorere de krav, 
der stilles. I modsat fald sakker han agterud, får komplekser 
og får ødelagt 1, 2 eller i værste fald 3 af sine bedste leveår.

Der må altså kræves en vis modenhed foruden den faglige 
dygtighed. Modenhed bl. a. i henseende til en rigtig bedøm
melse af den stilling, han nu indtager i samfundet, til den ud
dannelsesretning han har valgt sig og til den skoleform han er 
kommet ind under, en skoleform som i mange henseender er 
vidt forskellig fra skolen i den skolepligtige alder.

Men hvis denne modenhed er til stede, så er det en stor op
levelse at få lov til at tumle med de matematiske problemer, 
at opleve den glæde, der ligger i at finde en løsning - og helst 
en elegant løsning - på en indviklet matematisk opgave. Den 
elev, for hvem det lykkes blot i nogen grad at finde frem til 
matematikens sande væsen, har lov at sige, at han virkelige 
har fået noget ud af sine gymnasieår; men det kan koste sved 
og tårer. »Telefonløsninger« er nemmere, men i enhver hen
seende værdiløse.

I fysiktimerne stifter eleven bekendtskab med de - knap 
så stringente love, efter hvilke den verden, der omgiver ham, 
synes at styres. Men mens man i matematiken finder frem til 
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løsningen af et problem gennem streng logisk tænkning, må 
man i fysikken ofte tage eksperimentet til hjælp.

Fysikken hører til de såkaldte eksakte fag, d. v. s. fag, hvor 
alting skal udtrykkes i tal, og helst med så mange betydende 
cifre som muligt. Der er slet ikke plads til poetiske forestil
linger, tværtimod er det fysikerens hellige pligt at give en 
nøgtern og talmæssig forklaring på alle de romantiske ting, 
naturen omgiver ham med. Men det opvejes nemt af den triumf, 
han føler, når forsøgsresultatet viser sig at stemme med det 
resultat, der er fundet ad teoretisk vej.

Man må vide, at der er stor forskel på at læse fysik i mel
lemskolen, hvor det ofte er nok at lære lektien udenad, og så 
at dyrke faget i gymnasiet, hvor man skal give en forklaring 
på fænomenerne og oven i købet sætte det hele i tal. Ja, der 
skal endog skrives lange rapporter over de forsøg, der laves.

Hvad der her er sagt om fysikken, gælder næsten ordret for 
kemien. Eleverne stifter også her helt anderledes grundigt end 
i mellemskolen bekendtskab med eksperimentet og den talmæs
sige behandling af problemerne.

Udover disse tre specialfag: Matematik med 6 ugentlige 
timer, fysik med 4 timer og kemi med 2 timer, omfatter den 
matematiske retning fagene: Dansk, fransk, historie, religion, 
sang og gymnastik i nøjagtig samme omfang som de to sprog
lige retninger. Naturhistorie er for det sidste års vedkommende 
også ens for de to retninger med 4 ugentlige timer. Oldtids
kundskab har - som for den nysproglige retning - kun en ugent
lig time.

Eleverne kan selv vælge, om de vil have engelsk eller tysk. 
I en tid, hvor størsteparten af den tekniske litteratur bliver 
affattet på et af hovedsprogene, hvor de internationale kon
gresser er en af de vigtigste inspirationskilder, og hvor kon
kurrencen overhovedet i stadig stærkere grad får et interna
tionalt tilsnit, har man fundet ud af, at matematikerne godt 
kan undvære et af sprogene. Oven i købet er der kun 2 ugent- 
ligetimer, og undervisningen ophører med udgangen af 2. g.

Man må håbe, at forfatterne til den nye læseplan stiller sig 
nok så forstående overfor det sprogbehov, som gør sig stær
kere og stærkere gældende - også for matematikerne.

Som det er nævnt under omtalen af den klassisksproglige 
retning, er der mulighed for videre studium ved de højere 
læreanstalter, ligegyldig hvilken retning af gymnasiet, man 
bliver dimitteret fra, men den matematisk-naturvidenskabelige 
studentereksamen er den eneste, der direkte giver adgang til 
Den polytekniske Læreanstalt. For de to andre retningers ved
kommende kræves et år på adgangskursus. Knud Laursen.
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Erhvervsvej ledning.
I det forløbne skoleår har der været forsøgt etableret en 

form for erhvervsvejledning for realister og gymnasiaster - i 
første række 3. g. I begyndelsen af skoleåret blev lånt og købt 
et mindre antal »Studenterhåndbøger«, som derefter blev ud
lånt til interesserede elever i 3. g.

4. december holdtes 1. erhvervsvejledningsmøde hos tand
læge Lovmand Hvid. Til stede var desuden tandlæge Erik Ras
mussen og tandlægestuderende frk. K. Skotte.

22. januar: Medicinersammenkomst hos doktor Wanscher. 
Assistenter ved dette møde var stud. med. Erik Fangel Poul
sen og stud. med. Per Neergaard.

4. februar: Overlærer Kaj Sørensen fra Centralarbejdsan
visningskontoret holder foredrag for realklassens elever.

5. februar: Polyteknikerinteresserede møder hos lektor Knud 
Laursen sammen med afdelingsleder dr. Hofman-Bang fra 
Danmarks tekniske Højskole samt civilingeniør Arne Bonde
sen og stud, polyt. Bent Enevoldsen.

10. februar: Professionel vejledning for hele gymnasiet - med 
adgang for forældre. - Fra Centralarbejdsanvisningskontoret 
mødte repræsentanter for de forskellige studieretninger ved uni
versiteterne og de højere læreanstalter. Efter de indledende fo
redrag var der spørgetime i 4-5 lokaler.

11. februar: Sekretær Emil Sivertsen fra 0. K.s personale
kontor underholder fra 11.15-14.10 real og 4. mellem med 
foredrag og film fra 0. K.s arbejde herhjemme og i fremmede 
verdensdele.

18. februar: Møde for vordende stud, mag.’er hos lektor 
Dahlmann-Hansen. Til stede var desuden cand. mag. Støvring- 
Nielsen og stud. mag. N. C. Hertz.

25. februar: polit- og jur-aspiranter mødes hos lektor Elm- 
quist, hvor landsdommer Arthur Andersen og stud, polyt. Niels 
Arthur Andersen giver orientering.

Ideen i disse møder i private hjem hos forældre og lærere 
har været, at de fremmødte skulle orienteres af en udøvende, 
en nogenlunde nybagt og af en studerende, som har passeret 
1. del af embedseksamen. Desuden var ved hvert af møderne 
én eller flere lærere til stede.

Udover disse møder har der været lejlighed til at låne stu
dieplaner, bøger til tillægsprøver m. m.

Med cand. mag. Støvring-Nielsen og lektor Knud Laursen 
som arrangører vil eksperimentet blive forsøgt gentaget i næ
ste skoleår.
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Eksaminer 1958.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj-juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Lars Bekker-Jensen, Jens-Jørgen Fallesen, Jørgen Gulstad, Helge Ove 

Hansen, Ida Haugsted, Steffen Johannessen og Jette Thisted. Kvotienter fra 
14,10 (mg) til 13,09 (mg^).

b) den nysproglige linie.
Hanne Bryld, Marie Clemmesen, Peter Dahlmann-Hansen, André Demi- 

doff, Otto Paul Fabricius, Mette Friis-Hansen, Birgit Hansen, Niels Peter Hel- 
skov-Mortensen, Marianne Jacobsen, Karsten Kjær, Steffen Kjærulff-Schmidt, 
Henrik Landt, Johan Lemvigh-Miiller, Kirsten Mouritsen, Owe Gundorff 
Nielsen, Claus Ole Petersen, Kai Tullin og Kirsten Wiuff. Kvotienter fra 14,50 
(ug-^) til 12,24 (g).

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Ulrik Bondesen, Olaf Bonnevie, Kirsten Buhl, Claus Dambmann, Ole 

Hald, Erik Botofte Jakobsen, Kirsten Jessen, Niels Alva Jørgensen. Søren 
Klahn, Synne Lauritsen, Peter Lawætz, André Lublin, Michael Nielsen, Kir
sten Pind, Wulff Stamer, Erik Tesch og Tora Wiene. Kvotienter fra 14,64 
(ug-i-) til 13,03 (mg^-).

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Kristian Aagaard, Henrik Nordahl Brun, Peter Fahnøe, Torsten Fester, 

Torben Flindt, Knud Hagen, Henrik Hey, Niels Jacobsen, Bjarne Jensen, 
Torben Braun Jørgensen, Torben Kann, Bent Kofoed-Hansen, Bent Mårtensson, 
Karl Georg Borgen Møller, Finn Lembcke Nielsen, Peter Bech Nielsen, John 
Ohmeyer, Ole Schou, Egon Sørensen og Poul Erik Tullin. Kvotienter fra 13,75 
(mg) til 11,99 (g).

Mellemskoleeksamen.
57 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,75 (ugH-) til 12,25 (g).



T imefordelingen 1958 -59.

1) Ikke-latinlæsende elever har 2 timer mere. 2) Ikke-latinlæsende elever en time 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. 
kl.spr. nyspr. mat.

II. gymnasiekl. 
kl. spr.l nyspr.| mal.

III. gymnasiekl. 
kl. spr.| nyspr. 1 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 0 6 5 5 6 6i) 5 „ 6 „ „ 6 „ „ 6
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 ,, ,, ,, >> » >’ »
Sang ..................................
Geografi ...........................

>, I
2

1
2

1
2

2
2

2
2

1
2

1
2 2 2

2 2 2
1
h „ 2

,, >}

2 2 2 2 2 2

Naturhistorie ................... 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Tegning .............................. 1 1 2 2 2 1 1 It 1) ri ,> ft

Engelsk .............................. >, >, >> 6 3 4 32) 5 2 5 23) 2 6 23) „ 5
Fysik og kemi................... J, »> n >> 2 2 2 2 2 2 2 6 >> „ 6 „ 6
Tysk .................................. >> >> ,, >> >> 6 4 42) 3 1 5 23) 1 4 23) „ 4 „
F ransk ............................... ,, > J n > J >> f f ff 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin .................................. JJ }> n >> »> >, >> }} 4 6 4 6 4 „ 6 3 „
Oldtidskundskab ............. ff ff ff ff „ 1 1 „ 1 1 1 1 1
Græsk ................................ ,, ff >> >> ,, 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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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 (Buch). Paulus brev til Filippi. Har ud fra 
Kaj Munks drama „Alverdens urostiftere“ gennemgået de kendteste af Jesu 
apostelskikkelser. En båndoptagelse fra radioen „Barnetro" spillet og diskuteret. 
— b (Bentzen): Hovedtræk af religionshistorien.

Dansk a (Langhorn): Hovedværk: Hostrup: Genboerne. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Dronning Dagmars bryllup, 
Dronning Dagmars Død, Kongemordet i Finderup, Elverhøj, Våbendragerens 
ed, (Den store Bjørns endeligt), (Den sidste parade), Holberg i Holland og 
.England, I skole, (Nattergalen). Georg Enemærke og Ove Sjøberg Pedersen: 
15 historier fra vor egen tid: Ankervagt, Bedstes strikkestrømpe, En ægge
snaps, Drenge i mørke, Jumbelars, Ekstratoget, Et barn og en mus, (Uskyldig 
barndom), Åsynet, Søn af huset, Lullu. Stykkerne i parentes opgives ikke til 
eksamen. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen: S. 16-24, 43-48, 
62-64, 92-94, 95-100. Sproglære efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker 
i dansk sproglære. Tegnsætningsøvelser efter Hedelund: Sprogøvelser. Stil el. 
genfortælling ca. 3 gange om måneden.

Dansk b (Bentzen): Hovedværk: Hostrup: Genboerne. Clausen og Han
sen: 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' punkt. Sproglære efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære. Tegnsætningsøvelser efter Hedelund: Sprogøvelser. Stil ca. 3 gange 
om måneden.

Engelsk a (Sch.-Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen IV: Stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31.

Engelsk b (Dahlmann-Hansen): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for Mellemskolen IV: Stk. (3), 4, (5), (6), 7, (8), (9), 10, (11), (13), 
(14), 15, (17), (18), 19, (20), 26, 27, (28), 29, 30, 31, (33). Stykkerne i 
parentes opgives ikke til eksamen.
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Tysk a (Elmquist): P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s, 1951. Stk. 
1-10, 12-30, 33-36, 39^10, 43-47, 49, 51-53, 55, 57-58. Til eksamen op
gives: Stk. 9, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 36, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 
58.

Tysk b (Støvring-Nielsen): P. Nydahl: Tysk III (2. opi.): Stk. 1-4, 6-13, 
15-17, 21, 23-25, 28, 30, 32-36, 39-40, 43-44, 46-47, 49, 51-55, 58. Til 
eksamen opgives: Stk. 3, 9, 12, 16, 21, 28, 30, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 
55, 58 = 50 ns.

Historie a (Bekk er-Jensen): Ludv. Schmidt: Historie for mellemskolen: 
1815-1945.

Historie b (Neerbek): Som a-klassen.
Geografi a (Mollerup): Bruun og Bröcker: Geografi for mellemskolen IV. 

Fra USA til vort solsystem.
Geografi b (Aggerholm): Bruun og Bröcker: Geografi for mellemskolen 

II. Fra USA og bogen ud. Til eksamen opgives: Fra USA til „Almindelig 
geografi“.

Naturhistorie a (Aggerholm): Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellem
skolen IV. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV.

Naturhistorie b (Mollerup): 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.

Naturlære b (Jørgensen): Som a-klassen.
Regning og matematik a (Juul): Pihl og Ring: Regnebog for mellem

skolen IV. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. Fra areal til trigono
metri. Til eksamen opgives det læste.

Regning og matematik b (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for mel
lemskolen IV (regning og aritmetik for 4. mellemskoleklasse). Juul og Røn
nau: Geometri for mellemskolen. Fra areal til trigonometri. Til eksamen op
gives det læste pensum -i- §§ 128-133.

Latin a (Roskjær): Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I og II, stk. 1-33. 
Til eksamen opgives: II stk. 1-33.

Latin b (Lundblad): Som a-klassen.

Realklassen.
Religion. Ikke eksamensfag. (Buch): Gennemgang af kirkens historie efter 

Bentzen og Frigast Hansens bog. Frikirker og sekter gennemgået efter Michael 
Neiendams: Hvem tror hvad?, suppleret med båndoptagelser fra Statsradio
fonien.

Dansk (Neerbek): Hovedværker: Kaj Munk: Ordet. Gunlaug Ormstunge. 
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen: „Ebbe Skammelsen“ (af 
„Peder Paars“), af „Levned og meninger”, „Guldhornene", „Mester Ole 
Vind”, „Posthuset i Hirschholm“, „Gartneren og herskabet”, „Den ottende 
kunst”, („Kongens kusk”), „Engelske Socialister”, „Ørneflugt", „Lykke Per 
i Nyboder", („Bystationernes poesi"), („Et kvad om en knes fra Peene"), 
„6. søndag efter påske”, „Dobbeltportræt i karvskaaren ramme", „Iris”. Styk
kerne i parentes opgives ikke til eksamen. Grammatik efter Jensen og Noes- 
gård: Dansk sproglære for realklassen.

Engelsk. (Støvring-Nielsen): Engelsk for Realklassen v. Friis-Hansen og 
Chr. Nielsen (9. opl.): Stk. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28. Til 
eksamen opgives stk. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 28 = 75(4 ns. - 1 skriftlig over
sættelsesstil om ugen. Stiløvelse efter Lærebog i skriftlig engelsk for real
klassen v. Sv. Christensen og G. Rasmussen.
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Tysk. (Struwe): Hansen-Christensen og Sven Brüel: Realklassens Tysk
bog. Læst stk. 2-24, 58-66, 68-72. I Danmarks skoleradio, tysk 1957-58: 
Köln am Rhein, Der Kölner Dom. Til eksamen opgives alt det læste.

Fransk. (Hobel): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk, 
p. 15-141, 150-152, 168-171. Til eksamen opgives: p. 49-141, 150-152, 
168-171.

Geografi. (Aggerholm): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for real
klassen. Til eksamen opgives hele bogen.

Naturhistorie. (Mollerup): Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
Historie. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt: Verdenskrigenes tids

alder (7. udg.). Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for realklassen (7. udg.). Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 
5-21, 25-36, 38-42, 47-78. Samfundslære: I, 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. (Struwe): Der læstes i 1. g. Moe: Tysk novelledigtning 

(1943) s. 7-53, 70-91 — 81 ns. — Der er læst i 2. g. Gad: Moderne tyske 
noveller (1952) s. 59-84, 120-137 = 59 ns. Moe: Tysk novelledigtning 
(1943) s. 64-69, 123-144 = 33 ns.

Tysk. Mat. afd. (Struwe): I 1. g. læstes: Gad: Moderne tyske noveller 
(1952), s. 5-119 = 152 ns. - 1 2. g. læstes: Gad: Moderne tyske noveller 
(1952), s. 120-137 = 24 ns. Hugo Hartung: Paul und Julia (Danmarks 
skoleradio. Efterår 1957) = 11 ns. Moe: Tysk novelledigtning (1943), s. 
13-21, 54-128 = 102 ns.

Engelsk. Kl. spr. afd. (Sch.-Müller): I 1. og 2. g. er læst: Ring Hansen 
og Mouridsen: On England and the English: Side 9-237 = ca. 300 ns. George 
Orwell: Animal Farm: Side 5-119 (Penguin) = ca. 95 ns. - Engelsk Mat. 
afd. (Sch.-Müller): Som kl. spr. afd.

Naturfag. Spr. afd. (Mollerup): Geografi med naturlære: Reumert og 
Tscherning: Geografi med naturlære (2. udg.). Bogens stof undtagen siderne 
107-108, 122-129, 198-219, 232-234, 238-249 samt 253 - bogen ud. Til 
eksamen opgives: Det læste pensum efter kravene i anordning af 8. april 1954 
og bekendtgørelsen af 9. april 1953. Verdenshandelsartikel: Hvede. Ekskud- 
sioner: Vejleegn, Viborgegn, Dyrehaven.

Naturfag. Mat afd. (Mollerup): Andersen og Vahl: Geologi. Samme for
fattere: Klima- og plantebælter. Samme forfattere: Erhvervsgeografi. Af Kap. 
VIII: Verdenshandelsvarer: Hvede, sukkerplanter og jernmalme opgives til 
eksamen samt det læste stof efter kravene i anordning af 8. april 1954 og be
kendtgørelse af 9. april 1953. Ekskursioner: Faxe-Stevns, Viborgegn og Vejle
egn.

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. (rektor): Litteraturhistorie efter Norrild: Brandes og 
bogen ud. Norge: 1814 - Bjørnson. Hovedværker: Pontoppidan: Nattevagt. 
Knudsen: Den gamle præst. Ibsen: Peer Gynt. Karlsson: Dansk grammatik for 
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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: Falkenstjerne og Borup Jensen III (6. udg.): 311,20 — 
14,40, 355,25 - 59,10, 366,1 - 66,26.

Dansk. Mat. afd. (Elmquist): Norrild: Dansk litteraturhistorie: H. C. An- 
dersen-Kaj Munk; norsk lit.: Ibsen-Nordahl-Grieg. Prøver efter Falken
stjerne. Hovedværker: Pontoppidan: Lykke-Per. Ibsen: Vildanden. Dansk 
grammatik efter Henry Karlsson; svensk efter Agerskov, Nørregård og Roi
kjer. - Til eksamen opgives: Efter Falkenstjerne: Thrymskvadet, Nial og hans 
sønner, Tor af Havsgård, Ebbe Skammelsøn, Sorrig og glæde, Peder Pårs (An
holt), Op! al den ting, Den kiedsom vinter, Ode til sjælen, 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, Marie Grubbe, Ved vejen, Johs. Jørgensen: Bekendelse, Et 
lille kræ, Den gamle præst. — Hovedværker: Blicher: En landsbydegns dagbog, 
Pontoppidan: Lykke-Per (5 første kapitler), Paludan: Jørgen Stein (ind. afsnit
tet Torden i Syd). — Svensk (efter Agerskov m. fl.): Gustav Vasa, Kejsar
innans kassakista, Snörmakare Lekholm, Far och jag, De två statorgummorna, 
Jag är en prins. - Norsk (efter Falkenstjerne): Peer Gynt (På vej til Hægg- 
stadbrylluppet, Solvejg kommer), Juvifolke, 17. mai 1940.

Engelsk. Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): A Modern English Omnibus, 
Modern English Plays, The Contemporary Reader, Alan Jay Lerner: My Fair 
Lady, The Dickens Reader, Essays II, From Thackeray’s Vanity Fair, Sloan 
Wilson: The Man in the Gray Flannel Suit, Edgar Lee Masters: The Spoon 
River Anthology, Macbeth, Two Centuries of English Poetry, Briers Stiløvelser. 
Herløvs Grammatik. — Til eksamen opgives: Macbeth: Act I 7, II 1 og 2, V. 
Two Centuries of English Poetry: 10-11, 12-13, 23-24, 32-36, 40-47, 48-51, 
56-58, 76-77, 84-87, 105-106, 144-148, 157-158. Spoon River: Nr. 18-25, 
28—34, 50—52. Rebecca Sharp: 10—14, 26—31, Pygmalion 34—48, Dickens 3—9, 
74-81, Strife 88-94, 110-118, Essays II 5-8, 45—48, 68-71, The Contemporary 
Reader 57-60, 66-68, 97-100, 113-119, 248-53.

Tysk. Nyspr. afd. (Struwe): I gymnasiet er læst: Schiller: Maria Stuart 
(v. Hendriksen. 1946). Gad: Moderne tyske noveller (1952) s. 5-176. Ring 
Hansen og Stærmose: Kulturgeschlichtliche Lesestücke (1946) nr. 1-5, 7, 10, 
11, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 31. Die Bundesrepublik Deutschland. 
(Schreiber, Stuttgart. 1958) s. 3-26. Hugo Hartung: Paul und Julia (Skole
radioen, efteråret 1957). Heine: Die Harzreise (Ejn. Gjerløff. 1940) s. 17-58. 
Goethe: Urfaust (læst efter Hendriksen. 1949) s. 9-16,4. 49-54,2. 71-89,8. 
93-100. 105-106. 100-101. 92 midt-93. 122-129. Gad: 100 deutsche Gedichte 
(Schultz 1949) s. 9-39. 41-45,6. 46-86. 96-107,4. St. Zweig: Die Welt von 
gestern (Jefsen. Schultz. 1949) s. 7-40. Gad og Moe: Stiløvelse. Moe: Deutsche 
Sprachlehre. Eyvind Holm: Abriss der deutschen Literaturgeschichte. - Til 
eksamen opgives: Schiller: Maria Stuart. I akt, scene 1-6. III akt. Goethe: Ur
faust. s. 9-16,4. 93-100. 122-129. Heine: Harzreise, s. 24,20-32 ned. 44,6- 
50 ned. Ring Hansen og Stærmose: Kulturgesch. Lesestücke, nr. 1, 2, 3, 13, 31. 
St. Zweig: Die Welt von gestern, s. 9—21. Gad: 100 deutsche Gedichte, s. 9— 
12,7. 21-23,8. 31-32. 35-36. 41-45,6. 49-50. 74-86.
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Fransk. Alle tre afd. (Hobel): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. 
Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. Henriques og Willemoés: 
Fransk litteratur i udvalg. Erik Bruun: Fransk øvehefte. N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik. Skoleradio: Let tilgængelig fransk poesi. Mendés- 
France: Lettre å la Jeunesse, Quatre Causeries du Samedi. Pagnol: Topaze, 
Marius III 1 og 5. - Mat.-afd. har læst: Les Faux Nez (skoleradio).

Latin. Kl.spr. afd. (Hobel): Læst i år: Cicerobreve efter Foss. Frisch-Høeg: 
Latinske texthefter. Cicero V. nr. 1-8, 13-21. Horats: Carm. I. 1, 4, 8, 9, 14, 
16, 22, 27, 37, 38. II. 6, 7, 8, 14, 16. III. 9, 13, 30. IV. 7. Epod. 7. Sermones: 
I. 6, 9. Epistulae: I. 1, 2, 4, 6, 7, 9. Ovid: Heroides I. Amores III. 2, 3, 9- 
Metamorphoses IV. 55-166. Tibul: I. 1, 3. Catul: 3, 4, 5, 31, 62. - Til eksamen 
opgives: Caesar: Bellum Gallicum I. 1—29- Cicero: Catilina I. Breve efter Foss. 
Frisch. Høeg: Latinske texthefter. Cicero V. nr. 1, 7, 8. Livius: XXIII, 1-10. 
Terents Adelphi (ed. Sloman, Oxford) v. 26-154, 355-446. Horats: Carmina: 
I. 1, 4, 8, 9, 14, 16, 22, 27, 37, 38. II. 6, 7, 8, 14, 16. III. 9, 13, 30. IV. 7. 
Sermones: I. 9. Epistulae: I. 2, 4, 6, 7, 9.

Latin. Nyspr. afd. (Hobel): Læst i år: Cicero breve efter Foss. Frisch. 
Høeg: Latinske texthefter: Cicero V. nr.: 1-4, 7-8, 13-15, 20-29. Kragelund: 
Latinske vers I. Ovid. nr. 1. II. Horats: Satirer nr. 2, Oder nr. 2, 4, 7, 13, 
21, 22, 26. - Til eksamen opgives: Caesar: Bellum Gallicum V. 38-58. Cicero: 
Pro Roscio Amerino: 15-28, 34-55, 58-63, 68-73. Breve efter Foss. Frisch. 
Høeg: Latinske texthefter. Cicero V. nr. 1, 2, 7, 8. Terents: Adelphi ed. Sloman, 
Oxford, v. 26-154, 855-997. Kragelund: Latinske vers I. Ovid nr. 1. II. Horats: 
Satirer nr. 2, Oder nr. 2, 4, 7, 22.

Græsk. Kl.spr. afd. (Roskjær): Frithiof Pontén: Grekisk Läsebok. Hude: 
Elementarbog II. Herodot: VII 41-52, VIII 140-144, IX 1-17. Lysias: 24. tale. 
Platon: Apologien og Kriton. Iliaden I, VI 311—529, Odysseen I, VI, VII, 
VIII, XI 1-224, 465-491, 541-640. Petersen og Hude: Græsk Anthologi: Kal- 
linos, Archilochos, Tyrtaios 4, Mimnermos 1, 3, 4, Solon 1, 2, 4, Theognis 1, 
7, 8, Epigrammer 1-4, 6-8, Platon 1-2, Aikman, Alkaios, Sappho, Anakreonteia 
7, 8, 10, Scholier etc.: 3, 4, 5, 7. - Til eksamen opgives: Elementarbog II 
p. 56-58, 66-80. Herodot: det læste, Apologien. Iliaden I, VI 311-529. Odys
seen I, VI.

Oldtidskundskab. Kl.spr. afd. (Roskjær): Antigone (Moller). Kragelund: 
Græske Kunstværker. - Til eksamen opgives: Tiryns, Delphi, Athens Agora, 
Akropolis, Parthenon, teatret, græske søjler; Vaphiobægrene, geom. vase, Exe- 
kias’ vase, Polyneikesvasen, Alexandermosaikken, Vix-vasen; Vognstyreren, 
Diskoskasteren, Praxiteles' Hermesstatue; Ludovisitronen, Østgavlen på Par
thenon. — Nyspr. afd. (Roskjær): Iliaden VI 323—529. Odysseen I, VI, VII, 
VIII, IX. Kursorisk er læst: Iliaden I og Odysseen XI og XXII. Kragelund: 
Græske Historikere (4. opl.) p. 67-82. Hastrup og Hjortsø: Herodot i Udv. 
(1. udg.) p. 1-29- Antigone (Møller). Medeia (Miiller og Thomsen). Platon: 
Apologien og Kriton (Hartvig Frisch). Kursorisk er læst: Menon og dele af 
Symposion. Kragelund: Græske Kunstværker. - Til eksamen opgives: Iliaden 
VI 323-529. Odysseen I, VI, VII. Hastrup og Hjortsø: Herodot p. 1-13, 15-29. 
Antigone. Apologien og Kriton. 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. - Mat. afd. (Hobel): Læst i år: Euripides Medeia (ed. S. 
Miiller og Chr. Thomsen), Platon: Sokrates' forsvarstale og Kriton (ed. H. 
Frisch). Udvalgte stykker af Platon: Symposion gennemgået kursorisk. - Til 
eksamen opgives: Homer: Iliaden I, VI 237—529. Odysseen VI. Platon: Sokra
tes’ forsvarstale og kriton (ed. H. Frisch). Herodot: Kampe mod Perserne 
(Herodot i udvalg v. T. Hastrup og L. Hjortsø 2. oplag p. 36—65. Sophokles: 
Antigone v. Niels Møller. Billeder (efter Kragelund: Græske kunstværker):
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Borgen i Tiryns, Delfi, Olympia, Akropolis med templer og stilarter, teatret; 
kretisk blækspruttekande, geometiske vaser, Exekiasvase, Polyneikesvase; Apolio 
fra Tenea, Vognstyreren, Doryphoros, Parthenonfrisen, Praxiteles' Hermes, 
Døende Galler.

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt. Nor
dens historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Han
sen. Billeder efter lærebøgerne. Tekter efter P. Holt: Tekster 1. - Til eksamen 
opgives: Verdenshistorie: 1. bd. Rom. 2. bd. Fra folkevandringerne og til kors
togene. Frankrig ca. 1500-1789. Europa 1914-45. Danmarkshistorie: 1389- 
1660. 1814-1945. Samfundslære: 1, 4, 7, 8. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nør- 
lund: 70, 96, 97, 101, 106, 107, 127, 144, 205. Holt: Tavle 1, 2, 13. Tekster: 
9-35, 45-50. (2. udg.). - Mat. afd. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt: 
1870-ud. Nordens historie efter P. Ilsøe: 1864-ud. Samfundslære efter 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen. Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe 
og Nørlund. Danmarks historie i billeder. Kilder til Danmarks historie 1848-64. 
Til eksamen opgives: Verdenshistorie: Holt I, 63-91. Holt II 22-72. Holt III 
72-108. Nordens historie: Ilsøe: 74—123. Samfundslære: Kretzschmer og Lind
hardt Hansen: I, IV, VI, VIII, IX. Kildesteder fra Kr. 2.s Tid. Kilder til Dan
marks historie 1848-64, S. Billeder: Holt I, Herakles (tvi. XXI) Holt II, 
Bayeuxtapetet (25-26) Katolsk messe (31) Holt III, Dødedansen (49) De 
navnløse (128) Andrup, Ilsøe og Nørlund: Korsskæringsbilledet (107) Oluf 
Mortensens våbenhus (128) Chr. II's altertavle (131) Thorslunde-alterbilledet 
(144).

Naturhistorie. Spr. afd. (Mollerup): Mogens Lund: Biologi (10. udg.). 
Aug. Krogh: Menneskets fysiologi (12. udg.). - Til eksamen opgives: Biologi 
-é- Økolgoi. Fysiologi: Hele stoffet undtagen Centrernes fordeling. Muskelfys., 
Sansefys. - dog Øret og Øjet til pupilbevægelser. - Mat. afd. (Mollerup): Mo
gens Lund: Biologi (9. udg.). Aug. Krogh: Menneskets fysiologi (12. udg.). 
Til eksamen opgives samme stof som de spr. afd.

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Varmelære, Lyslære, Mekanisk fy
sik, Elektricitet og magnetisme. Eriksen og Pedersen: Astronomi. — Til eksamen 
opgives: Varmelære (8. udg.): s. 20-35, 38-47, 49-52. Lyslære (8. udg.): s. 
1-32, 36-42, 47-50, 59-60. Mekanisk fysik (8. udg.): s. 1-15, 20-51, 96-105. 
Elektricitet og magnetisme (8. udg.): s. 34-56, 78-87, 98-110, 119, 125-37, 
157-69, 182-90. Astronomi (4. udg.): s. 12-27, 46-57. Desuden opgives flg. 
øvelser: 1. Varmefyldebestemmelse. 2. Naftalins og fixersalts afkølingskurver. 
3. Mættet vanddamps tryk. 4. Vands fordampningsvarme. 5. Isens smeltevarme. 
6. Lufttermometret. 7. Faste stoffers udvidelse. 8. Skråplanen. 9- Dilatometer- 
forsøg. 10. Kundts forsøg. 11. Friktionsforsøg. 12. Wheatstones bro. 13. Biot 
og Savart’s lov. 14. Gitterforsøg. 15. Prytz’s svingningsapparat.

Kemi. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter L. J. Ring: 
Kemi for gymnasiet (9. udg). — Til eksamen opgives følgende §§; 10-15, 
16b-17, 20-25, 33, 36-45, 53-55, 58-59a, 61, 65, 67 og 72-73.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter A. F. 
Andersen og Poul Mogensen: Lærebog i matematik I (4. udg.), II (3. udg.), 
III (3. udg.), IV (2. udg.) og V (1. udg.). C. Erlang: Logaritmetabel C er 
anvendt. - Til eksamen opgives: I: §§ 52-71, 80-86, 110-130, 132-145 og 150. 
II: §§ 4, 12-27, 29-37, 41-55, 62-63 og 65-69. III: §§ 3-9 og 23-37. 
IV: §§ 10-13 og 26-33 samt V: §§ 27-37 og 44-47.
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Skolens lærerpersonale 1958-59.
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., sang i u.
Hr. lektor J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk i o.
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. adjunkt F. Hobel (1956), græsk, latin, fransk og oldtids

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

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

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

regnskabsfører. Inspektion på 2., 3. og 4. sal.
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.
Hr. lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskund

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

i o.
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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. cand. mag. Erik Madsen (1958), geografi, naturhistorie og 
gymnastik i o., gymnastik i u.

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. gymnastikl. (1953), gymnastik i o.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), skrivning i o., skrivning, 

dansk, tegning, gymnastik og iagttagelseslære i u.
Hr. lektor Th. Roskjær (1934), latin, græsk, fransk og oldtids

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

gelsk i o. Leder af børnebiblioteket.
Hr. lektor C. C. Struwe (1930), skrivning, tysk og gymnastik i 

o., gymnastik i u.
Hr. cand. mag. N. Støvring-Nielsen (1958), tysk og engelsk i o.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, skriv

ning, geografi og naturhistorie i u.

Ydre inspektion har på skift været varetaget af d’hrr. Elm- 
quist, Langhorn, Struwe, Madsen, Laursen, Støvring-Niel
sen, Neerbek og Dahlman-Hansen.

Præfekter på 0. G.

I det forløbne skoleår har Axel Busch, 2. g. n., og Hans 
Scrøder Hansen, 2. g. k., bistået gårdvagten med inspektionen 
på forskolens legeplads. På 2. og 3. sal har Niels Harder, Jens 
Otto Veje og Jaques Funding, alle fra 1. g. mat., og på 4. sal 
Søren Bald, 2. g. n., været behjælpelige ved ganginspektionen. 
De har ved deres gode og solide arbejde været skolen en vær
difuld hjælp ved opretholdelsen af den daglige disciplin.



ULdeu ^>2 sk.oHetixje.ti.
Lejren i Færgelunden.

Lejren er 42 år gammel. Den blev købt i 1917 og af rektor 
Conrad Hansen indrettet til lejrskole. Skulle en gammel elev 
i dag forvilde sig op til Færgelunden, ville han næppe kunne se 
nogen nævneværdig forandring på de to gamle bygninger, stue
huset og sovesalen. Udvendig ser de ud, næsten som da re
staureringen var tilendebragt for 42 år siden. Men indvendig 
sker der stadig noget.

Sidst er den gamle pejs faldet for murerhammeren og erstat
tet med en moderne brændeovn. Det skete i august måned 1958. 
Ovnen er efter samtlige gamle elevers udsagn udtryk for en 
sørgelig tilbagegang og en sørgelig mangel på pietetsfølelse. 
Lejrens nye gæster er glade for, at det nu også er muligt at 
benytte vinter-week-end’erne til lejrture. Den nye ovn kan 
nemlig give virkelig varme. Det kunne den gamle pejs ikke - 
og det skulle den heller ikke. For i lejrens første mange år var 
der kun besøg deroppe 2-3 gange om året, og det var aldrig på 
den kolde årstid.

Som et led i samme udvikling er drengenes sovesal blevet var- 
meisoleret, idet gavlene og væggen mod gårdspladsen er blevet 
beklædt med isolationsstof og brædder af samme slags som 
dem, der sidder i loftet. Væggen mod øst var jo i forvejen isole
ret af skabene. Nu er der hyggeligt og lunt derude, selv på en 
kold vinternat. Et godt bidrag dertil giver jo også de infrarøde 
lamper i loftet.

Også den nye bygning, pigebygningen - som endnu ikke har 
fået noget rigtigt velklingende navn - bliver der hæget om. 
I november plantede realklassen under sagkyndig vejledning 
flere hundrede vilde roser, bjergfyr og andre dekorative buske 
på skråningen foran huset. De vil forhåbentlig til sin tid kom
me til at danne en smuk ramme om en smuk bygning.

Gæsterne i lejren har i skoleåret 1958/59 været:
23.-30. juni: 2. mellem a. og b. i den traditionelle sommer

lejr. Ledere var lektor Mollerup og fru adjunkt Neerbek kraf
tigt bistået af studenterne Klaus Anton Nielsen, N. O. Gra- 
versgaard og Aage Gotfred-Nielsen.

23.-24. august: Lektor Bekker-Jensen fejrer »rund« dag i 
lejren sammen med gamle lejrdeltagere.

30. august: »Sidste lørdag i august«. Med d’hrr. Aggerholm 
og Laursen + fruer som arrangører forsøges en førkrigstra- 
dition genoplivet: Lærerkollegiet med ægtefæller mødes med 
tidligere lærere ved 0. G. til en beskeden festmiddag i lejren. 
Underholdning i form af sange og optræden leverede gæsterne 
selv.
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6.-7. september: Normal wek-end-lejr for 4. m. a. under le
delse af d’hrr. Elmquist og Juul.

9.-12. september: Lektor Mollerup og fru Juel Jensen leder 
en lejrskole for 1. g. s., som dels arbejder i selve lejren og dels 
bruger den som udgangspunkt for kortere og længere ekskur
sioner.

12.-15. september: Elever fra gymnasiet holder bibellejr med 
lektor Bekker-Jensen som leder.

19.-20. september: Rektor, fru Juel Jensen og adjunkt Juul 
præsenterer lejren for 1. g. mat.

27.-28. september: For femte gang efter studentereksamen 
besøger mat. årg. 53 lejren i en week-end under ledelse af - 
ligeledes for femte gang - hr. Elmquist samt hr. og fru Laursen.

4.-5. oktober: Week-end-lejr for gamle elever sammen med 
lektor Bekker-Jensen.

11.-12. oktober: 1. g. s. erobrer igen lejren, denne gang un
der førerskab af d’hrr. Dahlmann-Hansen og Neerbek.

18.-22. oktober: Under skiftende foresæde af d’hrr. Molle
rup, Dahlmann-Hansen, Langhorn og Juul løber »alle tiders 
afskeds-efterårslejr« af stabelen for 32 elever fra 3. g.

22.-25. oktober: Resten af efterårsferien benyttes af lektor 
Bekker-Jensen sammen med elever fra gymnasiet. Indbudte 
talere var pastor Erik Damm og pastor Højer Johansen.

8.-9. november: 0. G.-foreningen lægger beslag på lejren for 
at give gamle elever lejlighed til at besøge kendte steder. Med 
lektor Høeg som gæst og Mollerup og Laursen som lejrchefer 
hyggede 30-40 gamle 0. G.’ere sig med snak, tobak, punch og 
Kignæs-tur.

11.-12. november er 2. g. s. på week-end i lejren sammen 
med hr. Elmquist samt hr. og fru Langhorn.

15.-16. november: 1. g. besøger atter lejren, denne gang sam
men med lektor Dahlmann-Hansen og frue.

21.-23. november: Arbejdslejr. Realklassen samt d’hrr. Laur
sen og Støvring ordner brændsel, smører låse og hængsler og 
laver i det hele taget hovedoprydning i lejren. Desuden plantes 
der under velvillig vejledning af gartner Vagn Hartvig en hel 
masse buske på skråningen foran pigebygningen.

27.-30. december: stud. med. Graversgaard - mat. årg. 52 - 
sammen med en stab af gamle 0. G.’ere maler, ferniserer og 
laver allehånde reparationsarbejde i lejren.

10.-11. januar: 2. g. mat. forsøger en ny form for lejr: En 
matematiklejr under ledelse af adjunkt H. Juul.

31. januar-1. februar: Skakklubben holder sin årlige skak
lejr, denne gang sammen med Oldafdelingen og Gammelmands
afdelingen.
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7.-9. februar: 2. g. mat. i uddrag benytter fastelavnsferien 
til sammen med lektor Mollerup at give gulvene endnu en gang 
fernis.

28. februar-1. marts: 3. g. afholder »reserveafskedslejr«, 
denne gang sammen med hr. og fru Laursen.

25.-28. marts: Gamle studenter m. fl. i påskelejr sammen 
med lektor Bekker-Jensen.

4.-5. april: Denne gang har 1. g. s. fået lektor Roskjær med 
i lejren.

11.-12. april: cand. mag. Støvring og Schrøder fra 2. g. k. 
er på week-end sammen med 2. m. b.

18.-19. april: 2. g. mat. tilbringer - mand af huse - en 
hyggelejr sammen med lektor Laursen.

23.-26. april: Nuværende og tidligere elever holder bibel- 
kredslejr i bededagsferien under ledelse af lektor Bekker-Jensen.

2.-3. maj: 3. m. b. hæver præmie fra papirindsamlingen i 
september og er i lejren sammen med d’hrr. Laursen og Lund
blad begge med frue.

4.-9. maj: d’hrr. Mollerup, Madsen og Støvring leder 3. m. 
b.’s lejrskole.

9.-10. maj: 1. g. i lejren sammen med adjunkt Hobel.
11 .-16. maj: 3. m. a. afløser b-klassen og er i lejrskole un

der ledelse af d’hrr. Mollerup og Neerbek.
23 .-24. maj: 2. m. a. indkasserer for 2. gang førstepræmien 

ved papirindsamlingen: En lejrtur - sammen med d’hrr. Agger
holm, Laursen og Struwe. Knud Laursen

d. å. lejrinspektør.

Pigebygningen i lejren.
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0. G.s Drengearbejde.
I Drengearbejdet, der står åbent for enhver dreng i 0. G. fra 

2. mellem og opefter, har der i år deltaget ca. 75. Med vilje 
begynder arbejdet for drengene i 2. mellem, da det er den alder, 
hvor drenge har trang til at der skal ske noget. Der bliver stillet 
passende krav til deres fysik, der kræves udholdenhed og fan
tasi, men samtidig lægges der vægt på humøret.

Når drengene har været med et eller to år, har de i reglen 
fundet en selvstændig hobby eller har fået travlt i skolen. Så er 
de kommet gennem en del af overgangsalderens vanskeligheder 
og kan selv gå videre. Drengearbejdet har gjort sin pligt.

Der er hentet ideer fra spejderarbejde, fra erhvervsvejledning, 
fra skolekomedier. Enhver idé kan finde anvendelse, når blot 
den tjener til fremme af arbejdet.

Der er sket meget, således var der i efteråret ialt 43 dage, 
hvor 0. G.s Drengearbejde afholdt et eller andet foretagende. 
Her skal nævnes nogle af foretagenderne:

Folkedans, hvori ca. 50 har deltaget. Gert Almind har ledet 
undervisningen, og fru Mejer har spillet til.

Hornorkestret har spillet under ledelse af Flemming Sarroe. 
I den sidste tid er orkestrets gamle leder hr. Norgreen begyndt 
at undervise orkestret i Lanciers, som er udskrevet for blæse- 
orkester.

Tromning og fløjtespil, hvori 15 har deltaget.
Kursus i førstehjælp, der sluttede med en prøve, hvortil 26 

gik op og bestod.
Erhvervsforedrag og besøg på virksomheder.
Søndagsture, københavnsopgaver og møder.
Modelteaterklub.
T eltie jr i september, cykeltur i oktober for 0. G. og C. M. P. 

Fyn rundt, julelejr i Helsingør, fastelavnstur til Jægerspris og 
påsketur på cykel Isefjorden rundt.

Konkurrencer i at lave totempæle og bygge telegrafapparater.
I sommerferien indbyder Drengearbejdet til en cykeltur 

Nordjylland rundt og en lejr sammen med tyske drenge.
Ved en fest torsdag den 9. april viste Drengearbejdet, hvad 

hornorkester, folkedansere, trommer og fløjter, skuespillere og 
totempælebyggere formåede.

C. C. Struwe.

Tirsdag den 22. april afholdtes der cyklistprøve. Der havde 
indtegnet sig 158, der var fast besluttet på at bestå i år og gøre 
0. G. ære, så vi kunne slå årets hidtidige rekord på 69 %. Re
sultatet blev, at vi nåede 45 %, idet i alt 72 bestod.
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Skolepatruljerne.
Hver skoledag har 3 skolepatruljer holdt vagt ved fodgænger- 

overgangen uden for skolen. Skolepatruljerne tages i reglen fra 
3. mellem, hvor drengene er blevet så store, at de kan og tør 
optræde med myndighed. Med venlighed og bestemthed hjælper 
de skolernes mindre elever over gaden. De større kan heldigvis 
klare sig selv, og oftest respekterer de skolepatruljernes signaler. 
Bilisterne forstår i stadig stigende grad skolepatruljernes betyd
ning, men endnu kniber det med at forstå, at der ikke må par
keres - selv for kortere tid - ved fodgængerovergangen, da 
skolepatruljernes overblik over gadens trafik derved generes.

Følgende 18 har i år været skolepatruljer:

3. m. a. Søren Dambmann
Claes Friberg
Torsten Johnsen
Flemming G. Jørgensen 
Klavs Neerbek 
Arne Rabuchin 
Klaus Struwe
Lars Krieger Thomsen 
Asger Wahl-Jørgensen

3. m. b. Gotfred Blom
Carsten Damm
Stig Holm
Hans Henrik Mogensen
Henrik Schaumburg-Müller 
Svend Sørensen
Hans Peter Valdal
Ulrik Wanscher
Erik Vilstrup.

Hver skolepatrulje har haft vagt een dag i ugen, hvorved 
ingen har mistet for meget af undervisningen.

Arbejdet er blevet udført særdeles omhyggeligt og trofast.

C. C. Struwe.
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17. oktober: Besøg på Carlsbergs bryggerier.
20. november: Bagtalelsens Skole.
18. december: Julemøde.
22. og 28. januar: Et Solstrejf.
30. januar: Knud Nielsen - foredrag om Een Verden.

6. februar: Fastelavnsmøde (aflyst - influenzaepidemi).
9. februar: Nytårskomedien - 6 historiske missforståelser.

24. og 25. februar: Englen på torvet.
7. marts: Skolebal.

21. marts: Aarhus Studenterrevy - moderne Set. Hansaftenspil.
23. marts: Kameliadamen.
17. april: Filmforedrag om Corsica ved fuldmægtig Ottosen.

GØGEN’s henved 100 medlemmer har oplevet en begivenhedsrig sæson. De 
mange teaterstykker har alle været af fin kvalitet, både hvad indhold og skue
spilpræstation angår. Julemødet blev bragende succes, dels p. gr. af den usæd
vanlig festlige tedrikning, dels fordi de medvirkende sørgede for virkelig gode 
- og muntre - indlæg. Endelig skoleballet, der foregik i brændende ørkensol 
og strålende stemning lige fra barens tørstslukkende skygge til dansegulvets 
hvirvlende aktivitet. Hele aftenen hørte man gennem orkestrets inciterende 
rytmer en livlig summen af glade, leende stemmer.

TAK FOR I ÅR!
Eva Uhl Sten Struwe Niels Gangsted Bent Sørensen

SKAKKLUBBERNE.
Oldafdelingen har - foruden deltagelsen i den store skaklejr i januar - afholdt 
møde hos Ole Jakobsen, mat. årg. 52, den 10. december 1958.

Stig Krabbe Barf oed, sekr.

Gammelmandsafdelingen har i den forløbne sæson fejret „Skakklubben Ø.G. 
af 1943 “s 15-års jubilæum ved et møde - hvor kun bestyrelsen var til stede — 
hos Mogens Juel Kraft den 20. november 1958. Desuden ordinært - og tra
ditionelt - møde hos lektor C. M. Rosenberg den 29- november 1958 samt 
deltagelse i fællesskaklejren i junuar.

Ole Hald, sekr.

Den ordinære afdeling: Klubben har i den forløbne sæson haft 63 medlem
mer, deraf 5 lærere.
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8. oktober indledtes sæsonen ‘med møde hos Henrik Lublin, 3.g.mat. 45 del
tagere.

6. november: Ordinært møde hos Erik Bing, 3.g.mat. 45 deltagere.

11. december blev årets julemøde afholdt hos Eric Ebskov, 2.g.n. 31 deltagere. 
Straks efter nytårsskiftet indledte lektor Aage Jørgensen en intensiv træning 
af skolens „skakstjerner“ med Studenforeningens skakturnering for øje. Sam
tidig påbegyndtes der på formandens initiativ et korrespondanceparti med 
Stiftsschule, Einsiedeln i Schweiz.

31. januar-1 .februar: Skaklejr med deltagelse fra Old- og Gammelmandsafde
lingerne. Deltagerantallet beløb sig til 62. Vinder i pigegruppen blev Jytte 
Bonlov, mat. årg. 57, med Inge Freil, 3-g.n., på 2. pladsen. Drengeturneringens 
vinder blev Hans Schrøder Hansen, 2.g.k., med Torben Jørgensen, real, som 
2. vinder.

13. februar deltog skolen som sædvanlig i gymnasieskolernes skakturnering i. 
Studenterforeningen. Vi vandt, ligesom sidste år, 3 af 6 partier.

17. februar: Møde hos Vilhelm Kemp, 3.g.mat. 32 deltagere.

17. marts afsluttedes sæsonen med et møde hos Suzanne Mørch, l.g.m. 37 del
tagere.

3. april kæmpede 18 medlemmer af klubben mod Aurehøj Gymnasium. Resultat:: 
11-7 til Aurehøj.

Skak kræver hovedbrud.



Hvad der ellers er sket
Ved afslutningen den 23. juni uddeltes legater og flidspræ

mier til følgende:
5. Maj-Legatet: Boglegat på kr. 300: Ole Hald, 3. g. mat.
Boggave fra den amerikanske ambassade: André Demidoff, 

3. g. nspr.
Boggave fra Foreningen Norden: Peter Lawætz, 3. g. mat.
Boggave fra L’Institut Francais: Marie Clemmesen, 3. g. nspr.
Boggave fra Institut für Auslandsbeziehungen: Helskov- 

Mortensen, 3. g. nspr.
Carl Larsens Boghandels boglegater til studenter og realister:

Jette Thisted, 3. g. kl.
Steffen Kjærulff-Schmidt, 3. g. nspr.
Synne Lauritsen, 3. g. m.
Egon Sørensen, real.

Olaf Bonnevie blev af sine kammerater valgt til at modtage 
Kai Ole Hammerichs mindelegat - en boggave.

Det nye skoleår begyndte for overskolens vedkommende 
tirsdag den 12. august, underskolen onsdag den 13. august. 
1. forskoleklasserne begyndte dog først torsdag den 14. august.

19. august: Overlærer, frk. K. Mollerup fejredes ved morgen
sangen med taler af rektor og kolleger i anledning af 40-års 
jubilæet som lærerinde ved skolen.
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Klassisksproglige studenter årgang 1958.
Bagesle række fra venstre: Jørgen Ørslev, Helge Hansen, Steffen Johannessen. 

Forreste række: Lars Bekker-Jensen, Ida Haugsted, Jette Thisted, 
Jens Jørgen Fallesen.

27.-29. august: 2. g. spr. på ekskursion til Glumsø med lek
tor Bekker-Jensen.

2.-7. september: Realklassen har sin årlige papirindsamling.
5. september: 2. forskoleklasse i Zoologisk Have med fru 

G. Aggerholm og fru K. Juel Jensen.
9. september: 3. g. spr. på ekskursion til Lund sammen med 

Bekker-Jensen.
9. -12. september: 1. g. spr. på ekskursion i Hornsherred 

med lektor Mollerup, fru Juel Jensen og rektor.
29. september-2. oktober: 2. g. på ekskursion til Vejle og Vi

borg med lektor Mollerup, fru Juel Jensen og rektor.
27. -28. november: Færdselsundervisning for 1. til 5. for

skoleklasse.
27. -29. november: Skolekomedie. 2. g. under ledelse af adj. 

Neerbek opførte 3 irske stykker: »Fem fjer« af lady Gregory, 
»Skyggernes dal« af J. M. Synge og »For tro tjeneste« af 
Bernard Shaw.

29. november-9. december: 3. g. spr. deltog i internationalt 
møde på Sonnenberg sammen med rektor og lektor Struwe.
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Nysproglige studenter årgang 1958.
Øverste række fra venstre: Peter Dahlmann-Hansen, Henrik Landt, Claus Ole 

Petersen, Steffen Kjærulff-Schmidt, Karsten Kjær.
Midterste række: Johan Lemvigh Müller, André Demidoff, Otto Fabricius, 

Niels Peter Helskov Mortensen, Owe Gundorff-Nielsen, Kai Tullin.
Forreste række: Marie Clemmesen, Birgit Bonnesen Hansen, Mette Friis-Hansen, 

Kirsten Wiuff, Marianne Jacobsen, Birgit B. Hansen, Hanne Bryld.

15. december: 2. g. n. ser filmen »Anklagerens vidne« (en
gelsk retspleje) sammen med lektor Lagnhorn.

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

19. januar: Sammen med lektor Langhorn ser 2. m. b. fil
men om Albert Schweitzers liv.

2. februar: Forældremøde for 4. m.s forældre.
7. februar: Fastelavnsfilm for forskolen.
26. februar: 0. G.-bladets koncert under medvirken af gamle 

og nuværende elever: Svend Arentzen, Birger Jacobsen, Anne- 
Mette Jacobsen og Irving Ancker Jørgensen.

4. marts: 3. m. a. ser Albrecht Dürer-udstillingen på Kunst
museet sammen med lektor Langhorn.

5. marts: Det kristelige 0. G.-Samfund afholdt møde med 
professor, dr. theol. K. E. Skydsgaard som taler.

9. marts: Forældremøde for 5. klasses forældre.
12. marts: 3. m. b. ser Albrecht Dürer-udstillingen.
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Matematiske studenter årgang 1958.
Øverste række jra venstre: Erik Tesch, Michael Nielsen, Wulff Stamer, Olaf 

Bonnevie, Erik Botofte Jacobsen, André Lublin.
Midterste række: Søren Klahn, Ole Hald, Peter Lawætz, Ulrik Bondesen, 

Claus Dambmann, Niels Alva Jørgensen.
Forreste række: Kirsten Buhl, Tora Wiene, Kirsten Jessen, Kirsten Pind, 

Synne Lauritsen.

18. marts: Under ledelse af lektor Kai Oluf Buch afholdtes 
i K.F.U.M.s festsal den årlige skolekoncert. Aftenens solister 
var: Operasangerinde ved Det kgl. teater Kirsten Hermansen, 
operasanger Christen Blanke og koncertsanger Hans Christian 
Andersen.

Der opførtes bl. a. Carl Nielsen: Fynsk forår og triumf
marchen af Verdis Aida.

21. -30. marts: 4. m. a. på påskerejse til Vierwaldstättersee, 
Firenze og Siena med lektor Elmquist og adjunkt H. Juul.

4. april: 2. g. n. på Kunstmuseet sammen med lektor Lang
horn.

10. april: 4. Lærke på Frilandsmuseet sammen med frk. 
A. Jensen og fru V. Rasmussen.

21. april: M. Ringenbach, gæstelærer fra l’Institut Franfais, 
overværer franskundervisningen i forskellige gymnasieklasser.

21. april: Færdselspolitiets cyklistprøve, 158 elever fra over
skolen deltager.
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30. april: Rejsefondets årlige lodtrækning.
1. maj: Frugtfest for hele skolen i K.F.U.M.s festsal.
1 .-7. maj: 2. g. mat. til Slesvig med lektor Bekker-Jensen.
23. juni-Il. juli: Elever fra 2. og 1. g. på rejse til Schweiz, 

Pisa, Sardinien og Rom med lektor Elmquist og lektor Molle
rup.

24. juni-8. juli: Elever fra 2. g. spr. på rejse til England med 
lektor Langhorn og frue.

26. juni-9. juli: Elever fra 1. g. på rejse til Schweiz med lek
tor Bekker-Jensen.
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0. G.-FORENINGEN.
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

Formand: lektor G. Mollerup. Kasserer: stud. med. Niels 
Jacob Holm. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: tømrerlærling Niels 
Blegvad Stenz, stud. jur. Karen Henningsen og stud. jur. Niels 
Arthur Andersen.

Kontorbestyrer: lektor Knud Laursen.
Giro nr. 102772. 0. G.-foreningen, København 0.

F oreningens arrangementer har varet følgende:
Fredag den 3. oktober: Ordinær generalforsamling. Forman

den, lektor Knud Laursen, og kassereren, stud. med. Niels Jacob 
Holm, aflagde beretning, efter at rektor var valgt som dirigent. 
Beretning og regnskab godkendtes. Ved det påfølgende valg af 
ny bestyrelse valgtes lektor Mollerup som formand, da den 
hidtidige formand på grund af travlhed ikke mente at turde 
påtage sig hvervet endnu et år. De øvrige valg var genvalg.

Under eventuelt blev det foreslået at flytte generalforsam
lingsdagen fra fredag til torsdag på grund af den sene fredags
lukning.

Efter generalforsamlingen, som blev afholdt i den lille gym
nastiksal, var foreningen vært for årets nye realister og russer 
ved et oste- og rødvinssold i sangsalen. Der var ca. 60 deltagere.

8. -9. november: Lejrtur for foreningens medlemmer. Kun 
ca. 30 havde efterkommet indbydelsen - deraf 2 piger -. Lek
tor Høeg var indbudt og underholdt med jagthistorier. Knud 
Flygenring var punchetaler, og Mogens Juel Kraft holdt tale 
for damerne. Formanden var den helbefarne lejrchef, og lektor 
Knud Laursen bryggede en yderst velsmagende punch.

28. november: Skolekomedie. Efter traditionen købte for
eningen en af forestillingerne, men mens man de to foregående 
år havde holdt ekstra lang »stor« pause, gjorde man i år det, 
at den store pause blev forkortet. Til gengæld var der efter 
forestillingen en lille sammenkomst i sangsalen, hvor der var 
lejlighed til at få en varm pølse og en kold øl. Teatersalen 
var næsten fyldt, og sangsalen var overfyldt.

Lørdag den 14. marts: Forårsfesten adskilte sig fra de to 
foregående, ved at eleverne i 3. g. var inviteret med. Deltager
antallet var en smule mindre end sidste år, og det blev ved 
smørrebrødsbordet stillet i udsigt, at invitationen til næste år 
vil få en lidt anden karakter, så de enkelte medlemmer kan 
være nogenlunde sikre på, at der kommer flere fra deres år
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gang. løvrigt en særdeles hyggelig aften med optræden af Ole 
Monty og Knud Pfeiffer samt af fru Solholt.

Spanger-Kvartetten sørgede på fremragende vis for den mu
sikalske side af festen.

Kontingentet er fortsat kr. 7.00, heri includeret abonnement 
på 0. G.-bladet, der fungerer som medlemsblad.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved at indsende kontin
gentet til foreningens gironummer eller ved henvendelse til 
kontorbestyreren.

Til generalforsamlingen torsdag den 1. oktober 1959 med 
påfølgende ost og rødvin vil igen i år de nye realister og russer 
blive inviteret. Indmeldelse i foreningen vil kunne ske denne 
aften, men det anbefales at indmelde sig til kontorbestyreren 
allerede inden sommerferien.

Realister årgang 1958.
Øverste række fra venstre: Kristian Aagaard, Bent Mårtensson, John Ohmeyer, 

Knud Hagen, Peter Beck Nielsen, Poul Erik Tullin.
Midterste række. Bent Kofoed-Hansen, Torben Kann, Peter Fahnøe, Egon 

Sørensen, Bjarne Jensen, Henrik Hey, Ole Schou.
Forreste række: Niels Jacobsen, Karl Georg Borgen Møller, Torsten Fester, 
Finn Lembcke Nielsen, Torben Flindt, Henrik Nordahl Brun, Torben Braun 

Jørgensen.
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Skolebladene.
0. G.-bladet.

Under redaktion af Hans Schrøder Hansen, 2. g. k., har 
0. G.-bladet haft en strålende 3. sæson, præget af en overvæl
dende stofmængde sat op på en munter og læseværdig måde, så 
der er kommet et virkeligt 5&oZeblad ud af det.

Det månedlige oplag har ligget konstant på 600 eksempla
rer, heri includeret abonnenter fra 0. G.-foreningen.

For at støtte økonomien blev der i februar afholdt en kon
cert under medvirken af en række gamle og nuværende elever.

Fuglevennen.
Et filantropisk foretagende, hvis overskud går til indkøb af 

fuglefoder i de strenge vintermåneder. En del af overskuddet 
går endvidere til giro 413 og »Hundejournalen«. Ledes af Jens 
Johannessen, 2. m. b. 4. årg. 150 eksemplarer månedlig.

Lidt om alt.
Er nu udkommet i 4 år. Udgives af den selvejende institution 

»Lidt om alt«. I redaktionen: Jørgen Guldstrøm, 2. m. b., chef
redaktør, Niels E. Valdal, 2. m. b., ansvarshavende redaktør, og 
Stig Bondesen, 2. m. b., redaktør.

Månedligt oplag: 500 eksemplarer. Bladets indhold antydes 
i titlen.

Bladlusen.
Er endnu kun i sin første årgang. Redaktør: Troels Bonnevie, 

4. Svale, Medarbejdere: Jens Borgen Møller og Hasse Menzel, 
4. Svale.

Indhold: Skolenyt, sjove fortællinger, konkurrencer og en 
fortsat roman. Ingen annoncer.
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Konfirmationsforberedelse på skolen.
Til forårskonfirmationen i år havde 28 elever fra 0. G. og 

3 fra C.M.P. gået til konfirmationsforberedelse hos pastor 
Helge Lundblad, der har religions- og latinundervisning på 
skolen.

Pastor Lundblad har benyttet et af skolens lokaler til for
beredelsen og lagt den i umiddelbar tilknytning til undervis
ningen.

Hvis et tilstrækkeligt antal elever melder sig, har pastor 
Lundblad erklæret sig villig til at fortsætte med denne konfir
mationsforberedelse.

Bogsamling - Pladesamling.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel assisteret af Jørgen Mejer og Lars 

Poulsen-Hansen (begge II. g. kl.). I det forløbne år er der blevet anskaffet 
en del håndbøger, mange ældre bøger er blevet indbundet, og fra Den ameri
kanske Ambassade har biblioteket modtaget en boggave på c. 100 pocket-books. 
Biblioteket er i foråret blevet udsmykket med tre malerier, malet og skænket af 
Per Arnoldi (III. ns) og Steffen Jørgensen (III. mat.).

Udlånet finder sted 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. 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-Müller.

Gaver til skolens naturhistoriesamling.
Michael Anthonsen, 4.m.a.: Basalt fra Færøerne og lava fra Island.
Klaus Holme, 4.m.b.: Hårtot af elgko.
Jens Moshøj, 4. Lærke: Kogle af ædelgran.
Henrik Rolf Fahrenholz Jensen, 5. Ugle: Gedehamsbo.
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„0. G.s rejsefond“,
stiftet oktober 1949

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1958-30. april 1959-
Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve .................................................. kr. 2286,00
Skolekomedien 1958/59 ................................................................... — 163,25
Realens papirindsamling ................................................................... — 100,00
2. g. mat.’s plakatauktion, maj 58 .................................................. — 91,60
Auktion over glemte sager ............................................................... — 61,00
Fremmed mønt ................................................................................ — 3,33
Diverse indtægter ............................................................................. — 29,63
Hobbyudstillingen, incl. indtægt fra „Værkstederne” .................. — 37,10
2. g. m., 1. g. mat., 1. g. s., 3. m. a., 2. m. a. og skakklubben

forærer præmieobl........................................................................... — 550,00
Renter: Obligationsrenter ......................................... kr. 754,17

Aktieudbytte .................................................. — 8,00
Sparekasserenter: E 50370 ... kr. 22,60

15152 ... — 18,39 — 40,99 — 803,16
kr. 4125,07

Udgifter:
Italiensturen sommeren 58 ..................................... kr. 475,00
Englandsturen sommeren 59 ..................................... — 275,00
Italiensturen sommeren 59 ..................................... — 300,00
Schweizturen sommeren 59 ..................................... —■ 200,00 — 217,60
Præmie fra aktiebrevene april 59 .................................................. — 217,60
Driftsoverskud .................................................................................... — 2657,47

kr. 4125,07

Status pr. 30. april 1959.
Aktiver:
Obligationsbeholdning (nominelt kr. 15500,00) kursværdi på 

købsdagen .................................................................................... kr. 13298,50
Præmieobligationer, 12 stk. å kr. 50,00 ..................................... — 600,00
Aktier, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 ................................. — 112,00
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ....... kr. 1986,80

15152 ....... — 208,02 — 2194,82
Kassebeholdning ................................................................................ — 222,96

kr. 16428,28 
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1958 ...................................................... kr. 13770,81
Overskud iflg driftsregnskab .......................................................... — 2657,47

kr. 16428,28
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0. G.’s realistfond stiftet februar 1955.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1958-30. april 1959.

Indtægter: 
Sparekasserenter: H 57598 ..................................... kr. 101,10

35137 ..................................... — 39,24 kr. 140,34
Udgifter: 
Ovedskud, tillagt kapitalen ............................................................... kr. 140,34

Status pr. 30. april 1959.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: H 57598 ....... kr. 2252,96

35137 ........ — 1347,76 kr, 3600,72
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1958 ...................................................... kr. 3460,38
Overskud iflg driftsregnskab .......................................................... •— 140,34

kr. 3600,72

0. G.’s lejr- og ekskursionsfond stiftet septbr. 1956.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1958-30. april 1959.

Indtægter:
Overskud fra lejrskole ....................................................................... kr. 26,90
Sparekasserenter: 11912 ................................................................... — 11,19

kr. 38,09
Udgifter:
Tilskud til lejrskoleophold .............................................................. kr. 32,00
Overskud, tillagt kapitalen ............................................................... — 6,09

kr. 38,09
Status pr. 30. april 1959.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 ..................................... kr. 387,37

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1958 ...................................................... kr. 381,28
Overskud iflg. driftsregnskab .......................................................... — 6,09

kri 387,37
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Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1958-30. april 1959.

Indtægter: 
Privat tilskud ................................................................................... kr. 1000,00
Renter: Obligationsrenter ......................................... kr. 335,17

Sparekasserenter 8655 ........... kr. 14,11
H 56039 ...... kr. 38,73 kr. 52,84 kr, 388,01

kr. 1388,01
Udgifter:
Boglegat til student, årg. 1958 ...................................................... kr. 300,00
Overskud, tillagt kapitalen .............................................................. kr. 1088,01

kr, 1388,01

Status pr. 30. april 1959.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 ........... kr. 504,91

H 56039 ....... kr, 863,03 kr. 1367,94
Obligationer Statsobl. 2007, 5 % (kursv. på købsdagen) ....... kr. 6885,00

kr, 8252,94
Passiver:
Kapital pr. 30. april 1958 .......................................................... kr. 7164,93
Overskud iflg. driftsregnskab .......................................................... kr. 1088,01

kr. 8252,94

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1959.

Harald Juul 
revisor.

Knud Laursen 
revisor.

0. G.s rejsefond.

Ved uddelingen af rejsefondets midler lægges bl. a. følgende retningslinier 
til grund:

Tilskud gives kun til grupperejser for elever fra 0. G. under ledelse af 
en lærer.

Tilskud gives fortrinsvis til elever i 2. g. og realklassen.
Det er rejsefondets opgave at give elever i realklassen eller gymnasiet 

mulighed for én gang i deres skoletid at komme med på en skolerejse.
Som en konsekvens heraf vil der normalt ikke blive givet tilskud til en elev, 

som tidligere har været med på en skolerejse, selv om denne rejse er fore
taget for egne midler, og en elev kan kun én gang forvente at komme i be
tragtning ved tildeling af rejsetilskud.

Ansøgninger til rejsefondet skal være underskrevet af hjemmet og inde
holde oplysninger om rejsemålet og om prisen for turen samt størrelsen af 
-det ansøgte beløb.
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Forskellige meddelelser.
Eleverne i 1-5. hovedskoleklasse møder på skolen senest 10. min., 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.
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.
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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.
Ttuberkulinprøve
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.

Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1958-59 bliver for 1.-5. forskole

klasserne lørdag den 13. juni kl. 10, for 1.-4. m. onsdag den 
17. juni kl. 10 og for real og gymnasiet mandag den 22. juni 
kl. 10.

Sommerferien begynder efter vedkommende skoleafdelings 
afslutning.

Det nye skoleår begynder for 2. mellem - 3. gymnasieklasse 
onsdag den 12. august kl. 10 og for 1.-6. hovedskoleklasse 
torsdag den 13. august kl. 9,20. 1. hovedskoleklasserne begyn
der dog først fredag den 14. august kl. 10,20.

I skoleåret 1959-60 vil følgende dage blive ferie og fridage:
Efterårsferie: 18.-25. oktober
Juleferie: 23. december-5. januar
Påskeferie: 11.-19. april 
Bededagsferie: 13.-15. maj 
Pinseferie: 4.-7. juni

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 12. og 14. september, 17. november, 29. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), Kristi him
melfartsdag og grundlovsdag.
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Skolebetaling.
Skolebetalingen er for 1. barn kr. 50,00 pr. måned for alle klasser. Der 

betales ikke for juli måned. For 2. barn betales kr. 40,00 og for 3 barn 
kr. 30,00 pr. måned.

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 be

taling den 1. i hver måned. Der betales forud. Skolen modtager kun indbe
taling på girokonto — konto nr. 54306 —. Hver elev får ca. 15. aug. udleve
ret 11 giroindbetalingskort, og man anmodes indtrængende om at udfylde 
afsenderkuponen fyldestgørende med elevens navn, nummer og klasse, også 
selv om man anvender egen girokonto.

Fripladser. Medes højeste skolebetaling er som ovenstående, kan (på 
grund af statstilskudet til mellemskole-, real- og gymnasieklasserne) forældre, 
hvis indtægt og børneantal berettiger dem dertil, få hele eller delvise friplad
ser til deres børn, for såvidt sådanne er ledige. Skema til henvendelse 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, 
relaeksamen eller studentereksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

Lån af skolebøger.
Elever i 6 hovedskoleklasse, 2., 3. og 4. mellem samt realklassen og gym

nasiet kan leje de bøger, som skal bruges i næste skoleår.
Boglånet er udover et depoitum på kr. 50,00 forbundet med en årlig leje 

på kr. 50,00 for gymnasiet og kr. 30,00 for de øvrige klasser. Hvor de øko
nomiske forhold berettiger til det, vil man efter ansøgning kunne få gratis 
boglån. Depositum betales i alle tilfælde.

Hvis boglånet ikke udtrykkeligt — og skriftligt —• opsiges, fortsætter det 
næste skoleår for de elever, der forbliver i skolen.

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.

Eleverne må umiddelbart efter modtagelsen blade samtlige bøger igennem 
og til boginspektor anmelde eventuelle mangler, d.v.s. sådanne skader, som 
ikke hidrører fra almindeligt slid på bøgerne.

Skriftlig henvendelse om boglån foretages til skolens boginspektor, lektor 
Knud Laursen, senest 21. juni. Depositum og bogleje vil blive opkrævet 
ved det nye skoleårs begyndelse og må ikke indbetales sammen med skole
pengene.

Tilbagebetaling af depositum vil, af hensyn til kontrollen med de tilbage
leverede bøger, først kunne finde sted i sept.—okt.

Eleverne skal den første skoledag medbringe rummelige mapper til de nye 
bøger.



ANSØGNING
OM NEDSÆTTELSE AF SKOLEBETALING

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

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 

1960-61

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

Min skattepligtige indtægt i 1959 androg kr.........................................................

Jeg har............uforsørgede børn.

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

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

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

Indsendes inden 1. maj 1960.

Til

ØSTERSØGADES GYMNASIUM, 
Østersøgade 88, 0.
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