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Øbro 2950 — Giro 54306 

★

Træffetider.
Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 13J/4 - 14, onsdag 

og lørdag undtagen.
I sommerferien træffes rektor på skolen (1. sal) onsdag den 

22. og torsdag 23. juni kl. 10-12.

Lærerværelset: Øbro 6071 (til kl. 14) 

★

0. G.-LEJREN 
Færgelunden, Frederikssund 
Telefon Frederikssund 1090 

Giro 109245

★

Pedel H. SOLHOLT
Øbro 6071 (efter kl. 14)



MEDDELELSER
OM

VED AFSLUTNINGEN AF DET 78. SKOLEÅR

1959 _ 60

HELLERUP
AUG. OLSENS EFTF. BOGTRYKKERI

1960



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. Hovedskolen, de første 6 klasser.

2. Mellemskolen, 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 1960/61 forsvinder 2. mellem
skoleklasse og afløses af 7. hovedskoleklasse.



C. MP. og ØG i 1960-61.
I skoleåret 1960-61 begynder den sammensmeltning af de 

to skoler, som blev nævnt i programmet sidste år.
Det er hensigten at lade denne sammensmeltning ske så 

naturligt og lempeligt som muligt, og man vil derfor nøjes med 
at blande pigerne og drengene i 1. klasse, således at der oprettes 
tre blandede 1. klasser.

Med hensyn til de to skolelederes myndighedsområde har 
man bestemt, at rektor Freil har ledelsen af de rene drengeklas
ser og de blandede klasser, mens frk. Møller er leder for de 
rene pigeklasser.

Indmeldelsen af nye elever til de rene drengeklasser eller til 
de blandede klasser må derfor ske hos rektor Freil, mens ind
meldelsen til de rene pigeklasser finder sted hos frk. Møller.

Ellen Møller. E. Freil.
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Frk. Fibiger in memoriam.

Gerda Fibiger
* 28. juni 1900 — f 20. april 1960

Vi glemmer ofte at få sagt tak til et menneske, der har været 
os til stor hjælp. Sådan er det gået mig i forholdet til frk. Fi
biger, og jeg ved, at mange af hendes elever er i samme situa
tion. Døden hindrede os i det.

Ø.G. var hendes liv. Hun tjente uselvisk skolen, og drengene 
ofrede hun alt for. Hun følte det ikke blot som en opgave at 
give drengene kundskaber, men som en gave at være med til 
at forme mennesker. Hendes arbejde var præget af flid, omhu 
og dygtighed, og hun elskede de timer, hvor hun kunne hjælpe 
drengene til en bedre forståelse af guds ord.

Vi havde alle, store og små, en stor plads i hendes forbøn. 
Vi fik ikke takket hende, men vi vil bevare mindet om en 
from, kærlig og uselvisk kvinde.

E. Freil.
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Ved en kollegas død.

Den 20. april ramtes Ø.G. af den sorg, at overlærer frk. 
Gerda Fibiger gik bort. Det var et smerteligt tab, der vil 
mærkes fremover, fordi frk. Fibiger var et særpræget men
neske.

Stilfærdigt og beskedent færdedes hun i kollegernes kreds, 
altid med et venligt ord parat, når der var brug for det, ofte 
med et lille smil, der rummede både mildhed og humor. Hen
des hjælpsomhed var nærmest legendarisk; altid ønskede hun 
at hjælpe, når nogen var i vanskeligheder, og ofte hjalp hun 
på bekostning af sig selv. Det var, som om hun havde en over
flod at give af, til trods for at hun i mange år plagedes hårdt 
af en stærk, kronisk hovedpine, som aldrig gav hende et øje
bliks fred.

En rigdom var det at få lov til at høre til hendes nære ven
ner. Bedst var hun sikkert på tomandshånd. Man kunne trygt 
betro sig til hende; fra hende kom det ikke videre. Hun kunne 
lytte til andre, og havde man betroet hende en sorg, mærkede 
man, at hun glemte ikke, hun bar med på byrden.

Hun var et positivt menneske. Aldrig talte hun ondt om 
andre, sjældent kritiserede hun. Men hørte hun noget godt om 
et menneske, fortalte hun det gerne til vedkommende selv for 
at give den anden den glæde.

Alle vidste vi, at hele denne overflod strømmede ud fra 
hendes levende kristentro. Hun kom ikke en dag på skolen 
uden først at have talt med Gud om alt det, der lå for, stort 
og småt.

Vi er mange, der synes, at livet blev fattigere, da hun gik 
bort. Vi vil mindes hende med ærbødighed og taknemmelighed.

Anna Margrethe Bentzen.
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Schaumburg forlader 0. G.
Nogle af de kendte ansigter fra 0. G.-billedbogen ses ikke 

mere i skolens hverdag. Fra næste skoleår ser vi ikke lektor 
Schaumburg-Müller hver skoledag, for han er fyldt 67 og har 
besluttet at holde op, da hørelsen begynder at svigte.

Siden 1921 har Schaumburg-Müller undervist ved 0. G. i 
engelsk og religion. Nidkært og med kraft. Utallige realklasser 
har han ført op til eksamen og pligttro rettet deres stile, minu
tiøst og solidt. Og hans religionsundervisning var båret af hans 
personlige tro og menneskelighed. I de yngre dage var han den 
faste mand i skolelejren. Andagterne havde som udgangspunkt 
og endemål lejrens motto: Soli Deo Gloria - Gud alene æren.

Men gamle lejrdrenge husker også den Schaumburg-Müller, 
der lagde hele sin sjæl i udbruddet: »Der skaffes«.

Skolen bringer lektor Schaumburg-Müller sin tak for mange 
års trofast og solidt arbejde i Østersøgade og i lejren og ønsker 
ham et godt otium med helbred til at kunne passe haven.

Eigil Freil.

,DER SKAFFES!“

Schaumburg-Müller som lejr kok
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Erhvervsvejledning.
Realister og gymnasiaster har i det forløbne skoleår haft lej

lighed til at deltage i erhvervsorienterende møder af forskellig 
art. Foreningen af Kvindelige Akademikere tilbød i efteråret 
piger i 3. g. erhvervsvejledning i en række akademiske og halv
akademiske fag. Adskillige piger deltog med udbytte i disse 
aftenmøder. Centralarbejdsanvisningskontorets afdeling for er
hvervsvejledning har i foråret indbudt eleverne i 2. og 3. g. 
til de to såkaldte Rådhusmøder, hvor en lang række uddannel
sesmuligheder for studenter gennemgås. Endelig har enkelte 
læreanstalter tilbudt studieorientering, således først og fremmest 
studenterrådet ved Københavns Universitet, der har ladet af
holde en række aftenmøder om de forskellige universitetsfag.

Hertil kommer skolens egen erhvervsvejledning, der har om
fattet dels arrangementer på skolen, dels aftenmøder i private 
hjem, hvor forældre til elever i 3. g. med stor beredvillighed 
og interesse har stillet sagkundskab og husrum til rådighed.

5. februar holdt adjunkt Holst-Jensen fra Centralarbejds
anvisningskontoret foredrag for realklassen og besvarede på 
grundlag af spørgeskemaer spørgsmål fra eleverne.

18. februar: Polyteknikermøde hos civilingeniør M. Fords
mand. Afdelingsleder dr. phil. Hofman-Bang fra Danmarks 
tekniske Højskole samt cand. polyt Holst deltog som vejledere.

2. marts: Aftenmøde på skolen for hele 2. og 3. g. med del
tagelse af fem professionelle vejledere repræsenterende de for
skellige studieretninger. Efter korte indledende foredrag ved 
adjunkt Holst-Jensen og stud, polyt. J. Høgel om studieforhold 
spørgetime i 5 lokaler.

4. marts: Møde for medicinere hos overlæge Uhl, der blev 
assisteret af dr. med. Broh-Rasmussen, læge Clausen og stud, 
med. O. Bonnevie.

22. marts samledes vordende jurister hos højesteretssagfører 
Gangsted Rasmussen. Stud. jur. Ole Hald orienterede om 1.- 
delsstudiet.

24. marts: Møde for tandlæger hos specialtandlæge Ingrid 
Daugård-Jensen. Som vejledere deltog endvidere tandlæge Bent 
Jensen og stud, odont. Erik Tesch.

De mange vejledere - udøvende som studerende - fortjener 
stor tak for deres beredvillige og kyndige indsats ved disse pri
vate møder, som erfaringsmæssigt er udbytterige for eleverne.

Til slut kan nævnes, at der er købt og indsamlet en del hånd
bogs- og studiemateriale, som eleverne har haft lejlighed til at 
hjemlåne. De to 4. mellemskoleklasser har fået en introduktion 
til problemerne omkring erhvervsvalget, og realklassens elever 
har haft lejlighed til regelmæssigt at benytte erhvervskartoteket.

N. Støvring-Nielsen.



8

Eksaminer 1959.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj—juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Svend Bundgaard, Jette Kaalund-Jørgensen og Jens Ole Lefevre. Kvo

tienter fra 13,75 (mg) til 13,46 (mg-^).

b) den nysproglige linie.
Per Arnoldi, Peter Bjerrum, Esther Fjerbæk-Pedersen, Jytte Folkmann, Inge 

Freil, Lars Erik Frische, Dola Gravesen, Peter Preben Hansen, Sten Jacob 
Holm, Kirsten Høiriis, Preben Lerche, Pierre Monty, Jesper Møller-Andersen 
og Birgitte Wanscher. Kvotienter fra 14,19 (mg+) til 12,37 (g+).

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Erik Bing, Bo Dupont, Peter Ege, Per Elgaard, Poul Folkmann, Mogens 

Frederiksen, Frank Stoltenberg Hansen, Morten Helsø, Anders Lovmand Hvid, 
Anne-Mette Jacobsen, Niels Johnsen, Steffen Jørgensen, Vilhelm Kemp, Carl 
Henning Larsen, Hans Lauritsen, Henrik Lublin, Bent Lynggaard og Sonja 
Rambäck Petersen. Kvotienter fra 14,42 (mg+) til 12,59 (g+).

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Vagn Rud Aabye, Toke Allentoft, Claus Bandier, Bo Bjørner, Mogens 

Brodersen, Claus Egede-Lassen, Jørgen Elmer, Søren Gundelach, Bjarne Han
sen, Jesper Preben Hansen, Søren Hübschmann, Kristian Jacobsen, Ejvind Alf 
Jensen, Erik Rolf Jensen, Torben Jørgensen, Per Bjerrehus Larsen, Fritz Lin
dow, Bo Madsen, Poul-Otto Lillelund-Nielsen, Preben Ohmeyer, Jesper Bruun 
Rasmussen, Stefan Rye, Hans Eskil Schmiegelow, Jesper Søeborg, Finn Aaberg 
Thomsen og Claus Waaler. Kvotienter fra 14,20 (mg+) til 12,05 (g).

Mellemskoleeksamen.
51 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,51 (ugd-) til 12,11 (g).



Timefordelingen 1959-60.

\D

Fag
Hovedskolen Mellemsk.

R
ea

lk
la

ss
en Gymnasiet

1 2 3 4 5 6 2 3 4 I. gymnasiekl. II. gymnasiekl. 
kl. spr.| nyspr. 1 ma*.

III. gymnasiekl. 
kl. spr.| nyspr.| mat.kl.spr. nyspr. mat.

Religion ........................... 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 7 7 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Historie .............................. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Regning og matematik .. 5 5 6 6 6 5 5 6 61) 5 ff ff 6 ff ff 6 ff ’> 6
Skrivning .......................... 4 3 3 3 2 1 1 1 ff ff ff

Legemsøvelser ................... 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
lagttagelseslære ............. 2 >, M ,, ff ff ff » ff ff

Sang .................................. ,, 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi ........................... ,, 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie ................... 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Tegning.............................. f) 1 1 2 2 2 1 1 ff f f ff

Engelsk .............................. ,, ,, ,, ,, 6 3 4 32) 5 2 5 23) 2 6 23) ff 5
Fysik og kemi ................... » ,, ff ,, 2 2 2 2 2 2 2 6 ff 6 ff ff 6
Tysk .................................. H »> >> ff 6 4 4=) 3 1 5 23) 1 4 23) ff 4
Fransk ............................... J, >> , >> >> ff ff ff 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin .................................. n >> ff ff ff ff 4 ff 6 4 6 4 ff 6 3
Oldtidskundskab ............. 1 1 1 1 1 1 1
Græsk ................................ ,, ,, >> ff ff ff ff 6 ff ff 6 ff ff 6 ff

23 24 27 29 311 35 34 34 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1) Ikke-latinlæsende elever har 2 timer mere. 2) Ikke-latinlæsende elever en time mere. 3) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.
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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) : Karakteristik af de store apostel
skikkelser: Peter, Johannes og Paulus ud fra Kaj Munk’s drama: „Alverdens 
urostiftere“. Samtaler om kristelige problemer og personer efter aflytning af 
skoleradioens båndoptagelser.

Religion b (Sch-Müller): Stykker af evangelierne og apostlenes gerninger 
gennemgået.

Dansk a (Langhorn): Hovedværk: Hostrup: Genboerne. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III (14. udg.) : Dronning Dagmars 
bryllup, Dronning Dagmars død, Kongemordet i Finderup, (Adelsliv efter 
folkeviserne), Elverhøj, Våbendragerens ed, (Den store Bjørns endeligt), (Den 
sidste parade), Holberg i Holland og England, I skole, (Historien om en 
moder), (Reserve-engel og snefnug), (Oberst Paludan-Miillers død). - Georg 
Enemærke og Ove Sjøberg Pedersen: 15 historier fra vor egen tid (1. udg.): 
Ankervagt, Bedstes strikkestrømpe, En æggesnaps, 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 fra mellemskolen (5. udg.): S. 16-24, 43-48, 62-64, 92-95, 95-99- - 
Sproglære efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Tegn
sætningsøvelser efter Hedelund: Sprogøvelser. Stil el. genfortælling ca. 3 
gange om måneden.

Dansk b (Neerbek): Hovedværk: Den politiske Kandestøber. Clausen og 
Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Fjorden, Dronning Dagmars 
bryllup, Dronning Dagmars død, Kongemordet i Finderup, De tvende Kirke
tårne, Sjælland, Våbendragerens ed, Præsten i Vejlby, Morten Børup, Christian 
den Fjerdes besøg hos Tyge Brahe, Arne og Eli, I skole, Nattergalen, Valget, 
Oberst Paludan-Miillers død. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen: 
S. 38-40, 43-48, 62-64, 86-90, 92-99. Sproglære efter Jensen og Noesgaard: 
Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil ca. 3 gange om måneden.

Engelsk a (Støvring-Nielsen). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
for mellemskolen IV: Stk. (2), 4, (5), (6), 7, (8), 10, (14), 15, (17), (18), 
19, (20), 26, 27, (28), 29, 30, 31. Stykkerne i parentes opgives ikke til 
eksamen.



u

Engelsk b Sch.-Müller): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mel
lemskolen IV: Stk. 3, 4, 7, 8, 10, (14), 15, (17), 19, 20, (21), (23), 26, 
28, 29, 30, 31. Stykkerne i parentes opgives ikke til eksamen.

Tysk a (Struwe): Moe: Fahren Sie mit. Stk. 53-59, 62-64, 67. Nydahl: 
Wie man’s treibt. Til eksamen opgives i Nydahl: Stk. 4, 8-13, 15-17, 21, 28, 
30, 32 36, 40, 43, 46, 47. Moe: Stk. 53-57.

Tysk b (Støvring-Nielsen): P. Nydahl: Tysk III: Stk. (2), 3, (4), (6), 
(8), 9, (10), 12, (13), 16, (17), 21, (23-25), 28, 30, 36, 39, 40, 43, 
44, 47, 49, 51, (53), 55, 58. Stykkerne i parentes opgives ikke til eksamen.

Historie a (Neerbek): Ludv. Schmidt: Historie for mellemskolen: 
1815-1939.

Historie b (Bekker-Jensen) : Ludv. Schmidt: Historie for mellemskolen: 
1815-1939.

Geografi a (Mollerup): Bruun og Bröcker: Geografi for mellemskolen 
II. Fra USA til vort solstystem.

Geografi b (E. Aggerholm): Som a-klassen.
Naturhistorie a (Mollerup): Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellem

skolen IV. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV.
Naturhistorie b (G. 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 (A. Jensen): Pihl og Ring: Regnebog for mel

lemskolen IV (regning og aritmetik for 4. mellemskoleklasser). Juul og Røn- 
nau: Geometri for mellemskolen. Fra areal til trigonometri. Til eksamen op
gives det læste pensum §§ 128-133.

Regning og matematik b (Laursen) : Som a-klassen.
Latin a (Roskjær): Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I og II, stk. 1-33. 

Til eksamen opgives: II stk. 1-33.
Latin b (Hobel): Otto Foss: Elementa Latina, stk. 1-62. Til eksamen 

opgives: Stk. 31-47 og I-XV.

Realklassen.
Religion. Ikke eksamensfag. (Buch): Kirkens historie i korte rids. Sam

taler om kirken af idag på grundlag af Tolderlund-Hansen og P. Lindhardt. 
Skoleradioens båndoptagelser om Kirkens symboler, jødisk gudstjeneste, Grundt
vig, Vilhelm Bech m. fl.

Dansk (Neerbek): Hovedværker: Kaj Munk: Ordet. Fortællinger om 
Gunlaug Ormstunge. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen (7. 
udgave): „Ebbe Skammelsen" af „Levned og meninger“ („Guldhornene“ - 
Fund og tydning), „Guldhornene", „Mester Ole Vind“, „Posthuset i Hirsch
holm", „Gartneren og herskabet", „Den ottende kunst" („Kongens kusk"), 
„Engelske Socialister", „Ørneflugt", „Lykke Per i Nyboder" („Henrettelsen"), 
(„Bystationernes poesi"), („Et kvad om en knes fra Peene“), „6. søndag efter 
påske", „Dobbeltportræt i karvskåren ramme", „Iris". Stykkerne i parentes 
opgives ikke til eksamen. Grammatik efter Skovmand og Hasselmann: Dansk 
grammatik for mellem- og realskolen.

Engelsk (Støvring-Nielsen): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
Realklassen: Stk. (1), 2, 3, 5, 9, (10), 11, 12, 15. Stykkerne i parentes 
opgives ikke til eksamen. - 1 skriftlig oversættelsesstil om ugen. Stiløvelse 
efter Lærebog i skriftlig engelsk for realklassen ved Sv. Christensen og G. 
Rasmussen.
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Tysk (Struwe): Hansen-Christensen og Sven Brüel: Realklassens Tysk
bog. Læst stk. 1-38, 57-72. Til eksamen opgives: stk. 2-16, 18-24, 26-36, 
58-66, 68-72. Ialt 763^ ns.

Transk (Roskjær): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk 
p. 15-119, 121-141, 154-156, 168-171. Til eksamen opgives: p. 49- 
119, 121-141, 154-156, 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 (Juul) : C. C. Andersen og Damgård Sørensen: 
Regning og aritmetik for realklassen. (Logaritmer m. m. gennemgået efter til
læg.) Regnestokken gennemgået efter notat. Til eksamen opgives ikke brudne 
eksponenter og rod. Til gengæld kræves kendskab til regnestokken.

2. gymnasieklasse.
Tysk. Kl. spr. afd. (rektor): 1 time ugentlig. I 1. og 2. g. er læst: Carl 

Gad: Moderne tyske noveller (1952), s. 5-102, 120-137. Desuden: Berlin 
seit 1945 (3 foredrag i skoleradioen).

Tysk Mat. afd. (Elmquist): Die Sprachillustrierte 4, 1958: Eulenspiegel: 
Die Welt, Nr. 208, 1958: Spielplätze, Die Rumpelkammer, Sabotageakte, Aus 
aller Welt, Unwetter, Zwei Flugezuge, Tippfehler; Hartung: Paul und Julia 
(Skoleradio); Dieter Mehl: Das Vorlesebuch I, 1954: 13-21, 80-88, 178-196; 
G. Kirchhoff: Deutsche Gegenwart, 1958: 12-14; 19-22, 26-28, 33-39, 
40-42, 56-62, 69-73, 94-97, 99-100; Wismer, Uhlig u. Pucher: Deutsches 
Schrifttum, 20. Jahrh. 1959: 19-27, 31, 37-44, 47-52, 59-65, 66-68, 68-72, 
73-77, 97-98, 109-14, 114-15, 123-27, 127-38, 139-50, 165-75, 175-91.

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): Reumert og Tscherning: Geografi med 

naturlære (2. udg.). Bogens stof undtagen siderne 56—60, 107-108, 122-129, 
197-219, 231-249 og 253 - bogen ud. Til eksamen opgives: Det læste pen
sum efter kravene i anordningen af 8. april 1954 og bekendtgørelse af 9. 
april 1953. Ekskursion: Vejleegnen og Viborgegnen, Færglundens omegn.

Naturfag. Mat. afd. (Madsen): Andersen og Vahl: Geologi. Samme for
fattere: Klima- og plantebælter. Samme forfattere: Erhvervsgeografi. Af kap. 
VIII: Verdenshandelsvarer: Hvede, bomuld og aluminium. Til eksamen op
gives det læste stof efter kravene i anordning af 8. april 1954 og bekendt
gørelse af 9- april 1953. Ekskursioner: Bornholm og Dyrehaven.

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

Kierkegaard, Mynster, Indre Mission og Grundtvigianisme samt hovedtræk af 
det 20. århundredes kirkehistorie.

Religion. Mat. afd. (rektor): Som spr. afd.
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Dansk. Spr. afd. (Elmquist) : Norrild: Dansk litteraturhistorie: H. C. 
Andersen-Kaj Munk; norsk lit.: Ibsen-Nordahl-Grieg. Prøver efter Falken
stjerne. Hovedværker: Pontoppidan: Lykke-Per, Ibsen: Vildanden. Dansk gram
matik efter Henry Karlsson; svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer. - 
Til eksamen opgives: Efter Falkenstjerne: Thrymskvadet, Nial og hans sønner, 
Tor af Havsgaard, Ebbe Skammelsøn, Peder Paars (Anholt), Op! all de ting, 
Den kiedsom vinter, Til sielen, Guldhornene, Perspektivkassemanden, De le
vendes land, Kunstneren mellem oprørerne, En sjæl eller døden, Mødet med 
Bacchus, Nattergalen, En jøde, Phantasterne, Det uendeligt små og det uende
ligt store, Engelske socialister, Marie Grubbe, Ved vejen, Johs. Jørgensen: 
Bekendelse, Den gamle præst, Torden i syd, De blå undulater. - Hovedværker: 
En landsbydegns dagbog; Pontoppidan: Lykke-Per (kap. 1-5); Vildanden. — 
Svensk (efter Agerskov m. fl.): Odalbonden, Sandels, Jerusalem, I valet och 
kvalet, Skalden Wennerbom, Elie himmelsfärd, Pälsen, Lekholm, Far och jag, 
Jag är en prins, Frisöndagen. - Norsk (Falkenstjerne III (6. udg.): 311,20 - 
14,40, 355,25 - 59,10; 366,1 -26.

Dansk. Mat. afd. (Elmquist): Som spr. afd.
Engelsk. Nys pr. afd. (Langhorn): I gymnasiet er læst: Julius Cæsar 

(Skovgaards udg.), A Modern English Omnibus, Modern English Plays (Pyg
malion, The Dickens Reader (3-32, 50-88), Vanity Fair (3-57), English 
Essays II (1-4, 8-11, 12-20, 21-29, 29-36, 49-56, 68-73), A Contemporary 
Reader (5-8, 16-29, 39-53, 54-55, 55-80, 84-93, 93-113, 113-122, 157-178, 
200-206, 230-235), Aspects of British Life and Thought (From Burmese Days), 
Lee Masters: The Spoon River Anthology, A Hundred English Poems (3-5, 
30, 53-55, 121-124), Two Centuries of English Poetry (5-7, 8-9, 10-11, 
11-13, 23-24, 26, 30-38, 40-47, 48-53 56-58, 66-67, 71-72, 75, 76-77, 
80-81, 82, 88-94, 94-95, 96-97, 97-98, 131-136), Monsarrat: The Cruel 
Sea, Briers Stiløvelser, Herløvs Grammatik. - Til eksamen opgives: Julius 
Cæsar: Act III, Two Centuries of English Poetry: 10-11, 11-12, 12-13 m., 
23-24, 32-34 0., 36, 37, 37-38, 48-50 (9), 56-58, 71-72, 76-77, 97-98, 
A Hundred English Poems: 30, 53-55, 123-24, Spoon River Anthology: nr. 
1, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 33, 42, 47, 50, 59, Dickens: 50-57, 
68-75, Vanity Fair: 3-16, 31-36, Essays II: 1-4, 16-20, 29-36, 71-73, A 
Contemporary Reader: 55-64, 84-93, 97-104 0., 116-120 n.

Tysk. Nyspr. afd. (Elmqust): I gymnasiet er læst: Schiller: Maria Stuart; 
Goethe: Faust; Carl Gad: 100 deutsche Gedichte: 9-12, 21-22, 22-23, 30,1- 
22, 41-42, 42-44, 44-45,6, 50-55, 55-57, 57-60; Wismer, Uhlig u. Pucher: 
Deutsches Schrifttum, 20. Jahrh: 11, 18, 19,8-27,18, 47,14-52,14, 52,15-32, 
112-14, 114-15, 121-23, 175-91. - Ring Hansen og Stærmose: Kulturge
schichtliche Lesestücke, 1-6, 7-10, 10-13, 17-20, 38-40, 46-48, 65-75, 
133-43. - St. Zweig: Die Welt von gestern: 7-16,4; 44 n-53. — Gad: Mo
derne tyske noveller 1947: 5-58, 59-84, 107-19, 120-37. - Mehl: Das 
Vorlesebuch I, 1956: 178-196. - Th. Mann: Buddenbrooks (Winkler) 1949. 
Wismer, Uhlig u. Pucher: 59-65, 68-72, 73,14-77, 97-98. 139-50. - Til 
eksamen opgives: Schiller. Maria Stuart (Hendriksen): 1-388, 2225-2467, 
2696-3049. Goethe: Faust (Hendriksen): 354-521, 1323-1446, 1635-1785, 
3217—3374, 3413—3543, 4404-4614. Gad: 100 deutsche Gedichte, 4. Ausgabe: 
9-12, 21-22, 41-42, 42-44, 50-55. Wismer, Uhlig u. Pucher: Deutsches 
Schrifttum, 20. Jahrh: 19,8-27,8; 47,14—52,14; 176 nederst—84. Ring Hansen 
og Stærmose: Kulturgesch. Lesestücke 1946: 65-75. St. Zweig: Die Welt 
von gestern (Jefsen) 1949: 7-13,26.

Fransk. Spr. afd. (Roskjær): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. 
Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée. Henriques og Willemoés: 
Fransk litteratur i udvalg. Marcel Aymé: Le loup (La France vous parle I), 
Mendés-France (La Fr. v. p. II), Exupéry: Le petit Prince, Pagnol: Topaze 
1. acte, Marius III, 1.1 og 5, Moliére: L’école des femmes, vers 747-807, 
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Ramuz: Histoire d’un soldat. Mølbjerg: Let tilgængelig fransk Poesi, Heurlin: 
Pour comprendre la France, Erik Brunn: Fransk øvehefte, N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik.

Fransk. Mat. afd. (Hobel): Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. 
Bruun og Roskjær: La France occupée et délivrée, Henriques og Willemoes: 
Fransk litteratur i udvalg, Anouilh: Le Bal des Voleurs, Camus: L’Etranger, 
Erik Brunn: Fransk øvehefte, N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.

Latin. Kl.spr. afd. (Kragelund) : Cicero (Høeg) Breve: 1, 3, 6, 7, 9, 
10, 11, 13-19, 21, Livius: (Kragelund): p. 17-31, Kragelund: Lat. Vers I: 
Luerets, Ovid 2,5., Lat Vers. II: Horats: Epoder 1, carmina 1, 2, 3, 9, 10, 
11, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, Sermones 1 Epistulae 1, 2, 3, 4, 7, 
Martial IV 71. - Til eksamen opgives: Høeg: Caesar o. a. Forff. p. 111-112, 
Høeg: Ciceros taler, p. 51-62, 86-92,3, 93,13-95,16, 96,32-98,29, Kragelund. 
Rom. hist., p. 5-25,12, Kragelund, Lat. vers I: Verg. 2, Ovid 1,3, II: Catul, 
2-5 7-10, II: Horats Serm. 2, Carm. 4, 7, 11, 12, 14, 17, 20, 24, 25, Epistl. 
2, 6.

Latin, nspr. afd. (Kragelund) : Cicero (Høeg) Breve: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 
11, 13-19, 21, Sallust (Kragelund): p. 5-15, Ovid: I Circus. - Til eksamen 
opgives: Høeg: Caesar: p. 54,11-52,22, 100,8-103,28, 109,3-114,28, 128-131, 
Høeg: Ciceros taler: 9,8-19,10, 51,1-62,4, Kragelund: Rom. hist.: 5,1-15,11, 
53-56.

Græsk. Kl.spr. afd. (Hobel): Hude: Græsk elementarbog I. Hude II: 
p. 1-58. Herodot: VIII, 1-96. Platon: Apologien, Kriton Homer: Iliaden. 
I, VI, 237-529. Odysseen. I, VI, VIII, 266-366, IX. Petersen og Hude: 
Græsk anthologi. Et udvalg på 650 vers. - Til eksamen opgives: Hude II: 
p. 32-40. Herodot: VIII, 40-96. Platon: Apologien. Homer: Iliaden, I. VI, 
369—502. Odysseen. VI, IX.

Oldtidskundskab Kl.spr. afd. (Hobel) : Antigone (Møller), Medeia (Mul
ler og Thomsen). Kragelund: Græske Kunstværker. - Til eksamen opgives: 
Tiryns, Delphi, Olympia, Akropolis (+ templer og stilarter), teatret. Kretisk 
blækspruttekande, geometriske vaser, Exekiasvase, Polyneikesvase. Apolio fra 
Tenea, Vognstyreren, Doryphoros, Partthenonfrisen, Praxiteles’ Hermes, Døen
de Galler.

Oldtidskundskab, nspr. afd. (Kragelund) : Sokrates’ Forsvarstale og Kriton 
(Frisch). Euripides: Medea. Græske Kunstværker c. 500-c. 300 (Kragelund). 
— Til eksamen opgives: Homer (Wilster/Kragelund): II. VI, 313-529. Od. 1, 
1-96, VI, IX. Sofokles (Møller). Herodot (Hastrup/Hjortsø) : p. 6-9, 21-24, 
30-33, 36-37, 50-61. Platon (Frisch): Apol. og Kriton. Kunstværker: Kretisk- 
mykensk Kunst, Olympia, Delphi, Athens Akropolis, Søjlestilarter, Theatret, 
Geometriske vaser, Exekias, Duris, Polyneikes-vasen, Apolio fra Tenea, Vogn
styreren, Spydbæreren, Praxiteles’ Hermes, Lysippos, Hegeso.

Oldtidskundskab Mat. afd. (Neebek) : Iliaden, 1. sang, 6. sang. Odysseen, 
6., 7., 8., 9., 10., 11. sang. Kragelund: Græske Kunstværker. Samme: Græske 
Historikere. Antigone (Møller). Medeia (Müller og Thomsen). Platon: Apo
logien, Kriton, Faidon (H. Frisch). - Til eksamen opgives: Iliaden, 1. sang, 
6. sang, v. 313-ud. Odysseen 6. sang, 7. sang, v. 78—145. Græske Historikere, 
s. 29-37, 57-58. Sofokles: Antigone. Platon: Apologien, Kriton, Faidon. Kunst
værker: Vaphiobægrene, geometrisk vase, Apollon fra Tenea, Exekias 'vase, 
Vognstyreren, Diskoskasteren, den ludovikiske tronstol, Erechteion, Spydbære
ren, Paionos’ Nike, Polyneikesvasen, Praxiteles’ Hermes, Lakoon, Græsk teater.

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. Tekster efter P. Holt: Tekster 1. — Til eksamen 
opgives: Verdenshistorie: Den nære Orient i oldtiden. Rom. Den katolske 
kirke i middelalderen. Europa 1914-45. Nordens historie: Norden 1523-1814. 
Danmark: 1814-1945. Samfundslære (4. udg.): I, IV, VI, VII, VIII. Tekster: 
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9-35, 45-50. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund (5. udg.): 69, 70, 96, 97, 
101, 107, 144, 205. Holt: 1. bd. Tavle I, II, XIII. 2. bd. Side 63.

Historie. Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som spr. afd.
Naturhistorie. Spr. afd. (Mollerup): Mogens Lund: Biologi (9 udg.). 

Aug. Krogh: Menneskets fysiologi (12. udg.). — Til eksamen opgives: Biologi 
Økologi. Fysiologi: Hele stoffet undtagen Centrernes fordeling. Muskelfys., 

Sansefys. - dog øret og øjet.
Naturhistorie. Mat. afd. (Mollerup): Mogens Lund: Biologi (10. 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. 17-32, 38-43, 49-52. Lyslære (8. udg.): s. 
8-28, 36-50. Mekanisk fysik (8 udg.): s. 1-18, 20-54, 96-105. Elektricitets
lære (8. udg.): s. 21-56, 98-110, 125-37, 157-73. Astronomi (4. udg.): s. 
12-24, 46-57. Desuden opgives flg. øvelser: 1. Varmefyldebestemmelse. 2. Af
kølingskurver. 3. Mættet vanddamps tryk. 4. Vands fordampningsvarme. 5. 
Isens smeltevarme. 6. Faste stoffers udvidelse. 7. Petroleums udvidelse. 8. 
Lufttermometret. 9. Goniometret 10. Prytz's svingningsapparat. 11. Gitterfor
søg. 12. Biot og Savart’s lov. 13. Audionlampen. 14. Wheatstones bro. 15. 
Kundts forsøg

Kemi Mat. afd. (Jørgensen) : L. J. Ring: Kemi for gymnasiet (8. udg.): 
Fra metallerne - bogen ud. - Til eksamen opgives: side 21-42 til luftarternes 
tilstandsligning, s. 44-76, 80-84, 93-100, 106-111, 120-135, 156-160 og 
metallerne Natrium, Kalium, Calcium, Bly og Mangan.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensm 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.). A. K- Erlang: Logaritmetabel C 
er anvendt. Regnestokken er gennemgået efter O. Schmidt: Regnestokken (stk. 
1-9). - Til eksamen opgives: I: §§ 52-71, 110-126, 131-145 og 150. II: §§ 
4, 12-37 og 41-55. Det bestemte integral efter notat (Det bestemte integral 
bestemt som grænseværdi ud fra summer) : III: §§ 1-14 og 23-38. IV: §§ 
10-13 og 26-33, og V: §§ 13, 20-23, 27-34 og 44-49.
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Skolens lærerpersonale 1959-60.
Overlærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik og geografi.
Fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), skrivning, tegning, 

dansk, regning og geografi.
Lektor H. Bekker-Jensen (1935), dansk historie og religion.
Overlærer, frk. A. M. Bentzen, eks. skolel. (1919), dansk, reli

gion og historie.
Lektor K. O. Buch (1916), religion og sang.
Lektor J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk.
Lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk.
Overlærer, frk. G. Fibiger, eks. skolel. (1923), religion, regning 

og dansk.
Rektor E. Freil (1944), dansk, tysk, religion og historie.
Adjunkt F. Hobel (1956), græsk, latin, fransk og oldtidskund

skab.
Frk. I. Hvidt, eks. skolel. (1959), dansk, naturhistorie, skriv

ning og gymnastik.
Overlærer, frk. A. Jensen, eks. skolel., cand. phil. (1922), mate

matik, regning og religion.
Fru K. Jael Jensen (1931), skrivning, tegning, historie og reg

ning. Sekretær og kassererske.
Adjunkt H. Juul (1954), matematik og kemi. Skolens regnskabs

fører. Inspektion på 2., 3. og 4. sal.
Overlærer, fru J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1933), reg

ning, skrivning og dansk.
Lektor Aa. Jørgensen (1932), kemi, fysik og matematik.
Frk. Lisbeth Knudsen, statsprøvet musikpædagog (1957), sang.
Lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskundskab.
Lektor N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning.
Lektor Knud Laursen (1940), fysik og matematik. Skolens in

spektør.
cand, theol. H. Lundblad (1957), religion.
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cand. mag. Erik Madsen (1958), geografi, naturhistorie, skriv
ning og gymnastik.

Lektor G. Mollerup (1922), geografi og naturhistorie.
Overlærer, frk. K. Mollerup, eks. skolel. (1918), historie, geo

grafi og naturhistorie.
Adjunkt H. Neerbek (1949), historie, oldtidskundskab og dansk.
Frk. I. Peters, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), skrivning, dansk, teg

ning og gymnastik.
Lektor Th. Roskjær (1934), latin, græsk, fransk og oldtidskund

skab. Inspektion på 1. sal og stuen.
Lektor A. V. Schaumburg-Müller (1921), religion og engelsk.

Leder af børnebiblioteket.
Lektor C. C. Struwe (1930), tysk, skrivning og gymnastik.
cand. mag. N. Støvring-Nielsen (1958), tysk, engelsk og skriv

ning.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, skriv

ning, geografi og iagttagelseslære.
Ydre inspektion har på skift været varetaget af d’herr. 

Elmquist, Struwe, Madsen, Støvring-Nielsen, Neerbek og Dahl- 
mann-Hansen.

Fru G. Laursen har fra sommerferien til jul vikarieret for 
fru Lemvigh Jønsson og fra 1. februar til sommerferien for 
frk. G. Fibiger.

I efteråret 1959 har cand. mag. Jørgen Knudsen aflagt prøve 
i undervisningsfærdighed hos lektor Dahlmann-Hansen (en
gelsk) og hos gymnasielærer E. Aggerholm (gymnastik).

I foråret 1960 har cand. mag. Lis Jensen aflagt prøve hos 
lektor Dahlmann-Hansen (engelsk) og hos lektor Th. Roskjær 
(fransk).
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Fra /. og 2. forskoleklassernes besøg i lejren

UDEN FOR SKOLETIDEN.

Lejren i Far gel anden.
Det er snart mange år siden, man fra gårdspladsen kunne se 

ud på amtsvejen - »Asfaltvejen«. - En høj hæk langs tilkør
selsvejen og en frugtplantage har taget størstedelen af udsigten, 
og nu har en beplantning og optakten til en bebyggelse på 
bakketoppen taget resten.

Derved er intet at gøre. Vi er glade for gennem 43 år at have 
haft lejren for os selv og må jo egentlig være forundrede over, 
at ikke andre for længe siden har opdaget den smukke plet.

Nu er det altså sket. Men for at bøde lidt på de ændrede 
forhold er der her i foråret på marken syd for fodboldbanen 
blevet plantet flere hundrede træer af mange forskellige slags 
- omhyggeligt udvalgt af lektor Mollerup i samråd med skov
foged Madsen, som også har forestået plantningen. Vi håber, at 
disse træer med årene vil give os en god erstatning for den tabte 
frie udsigt og samtidig blive til gavn og glæde for botanik
undervisningen i lejrskolen.

Drengenes sovesal er blevet yderligere velforsynet, idet en 
far har skænket endnu fire varmelegemer til infrarød opvarm
ning af rummet. Men trods denne forøgelse af muligheden for 
at skaffe tålelige tilstande selv på en vinterdag, må det allige
vel anses for en i sundhedsmæssig henseende betænkelig sag at 
overnatte i lejren i de koldeste vintermåneder. Desuden kræver 
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lejrens benyttelse i vintertiden et uforholdsmæssigt stort brænd
selsforbrug, hvorfor lejren indtil videre vil være lukket i tiden 
fra 1. december til 1. marts. Udenfor denne periode skulle der 
desuden normalt ikke være nogen risiko for frostsprængninger 
af vandrørene.

I køkkenet er der installeret en gas-vandvarmer til brug ved 
opvasken. Den er indkøbt for resten af de penge, overskolen 
gav som fødselsdagsgave til skolens 75-års jubilæum.

Desuden er der opsat en ekstra koldtvandshane til aftapning 
af vand til gulvvask og til vandkedlerne, så opvaskeholdet ikke 
ustandselig skal forstyrres. Under hanen bliver muret en solid 
udslagskumme med særligt henblik på kartoffelvandet fra de 
store gryder. Trinet op til brænderummet bliver erstattet af 
en svær egeplanke, der samtidig skal fungere som huggeblok, 
så vi undgår at få køkkengulvet, som også bliver repareret, 
slået helt i stykker igen.

Flere medlemmer af studenterårgang 59 har desuden givet 
tilsagn om som tak for et meget stort antal hyggelige lejre at 
ville prøve på blandt kammeraterne at indsamle midler til ind
køb af en lidt mere dekorativ gårdlampe end den, der for øje
blikket er ophængt. Vi håber, at dette initiativ for det første 
vil lykkes og for det andet vil skabe udgangspunkt for en smuk 
tradition.

Men trods ændringer af forskellig art og diverse installa
tioner af nymodens apparater håber vi, at den hyggelige og 
gode lejrånd og lejrtone må bestå uændret - til glæde for endnu 
et utal af sommer-, arbejds-, afskeds- og mange andre slags 
lejre.

Lejren har siden sidste rapport i programmet for 1958/59 
haft følgende besøg:

5. Ørn, 2.-3. juni, som fortsatte den forrige år dannede 
tradition, at 5. klasserne skal overnatte i lejren. Fru, Juul Jen
sen og pastor Lundblad sørgede for ro og orden og underhold
ning.

5. Ugle. 3.-4. juni, afløser Ørnene, og fru Aggerholm afløser 
fru Juul Jensen. Pastor Lundblad går igen.

Sommerlejren 1959 for 2. mellem. 40 vordende 3. mellem’er 
tilbringer en uge, fra 13.-20. juni, i lejren under ledelse af agte
parrene Lundblad og Støvring-Nielsen assisteret af Struwe 
brothers.

Besøg i lejren 10.-19. juni af 28 Hamburger Schülerlotsen. 
Lektor Struwe assisteret af 6 danske drenge gennemfører en 
meget anstrengende og krævende lejr.

5. -10. august: »Tak for husly« underskrevet: H. W. Elm- 
quist, Inger og N. J. Langhorn.
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Lejren for gamle elever 15.-16. august. Bekker-Jensen sam
men med 3 nuværende elever er vært for 37 tidligere elever.

2. lærerlejrtur, 29.-30. august. Med samme arrangører som 
i 1958, d. v. s. ægteparrene Aggerholm og Laursen gentages 
succes’en. Menuen og det øvrige program var til de mindste 
enkeltheder det samme som forrige år. Punchen var - via Stig 
Krabbe Barfoed - en gave fra gamle elever og blev tilberedt 
i den meget smukke og kostbare bowle, som de samme dona
torer sidste år skænkede lærerne. Man aftaler at mødes igen 
i 1960.

Ekskursion m. m. for 1. g. 1959, 31. aug.-3. sept. I g.’erne 
får lejren præsenteret af rektor, fru Juul Jensen og lektor Mol
lerup.

»Tak for lån af Pigefløjens tag samt tjærekost d. 5.-6. sep
tember 1959« underskrevet af: Peter Fahnøe, Real 58, og Sten 
Struwe, tjærebisse.

Bibellejr 12.-13.-14. september. Med bl. a. G. C. Zwicky og 
Anna Zwicky som gæster og lektor Bekker-Jensen som leder 
tilbringer gamle og nuværende elever septemberferien i lejren.

1 . Hane, 1. Svane, 2. Ping og 2. Stær med pårørende søndag 
d. 20. september. I skolens program står under afsnittet »Skole
betaling«: Til lejren betales 1 kr. pr. måned, som opkræves med 
11 kr. i august. Hvad er da mere rimeligt, end at også forskole
klasserne får præsenteret den lejr, til hvis vedligeholdelse de 
yder bidrag lige fra 1. klasse. 195 huskede at skrive sig i 
gæstebogen. De ialt 290 gæster fortærede 175 kager og 175 
stk. Wienerbrød og drak dertil 266 kopper the, 32 øl, 87 soda
vand og 68 Coca-Cola. Af eleverne fra de fire klasser deltog 
64 % med gennemsnitlig 2,84 pårørende pr. elev.

Collegium Moralitatis præsenterer CONCASTRA eller Ope
ration Crepe nr. 2. Comoedien foregår i en nordsjællandsk 
skov i dagene 26.-27. sept. Acteurs er medlemmer af 3. g. spr. 
samt ægteparrene Hobel og Lundblad.

Stud, årgang 57 besøger lejren sammen med lektor Mollerup 
i week-enden 3.-4. okt.

11 .10.59 C.M.P.’s Real under ledelse af fru Helms Christen
sen, frk. Flygenring og fru A. Jørgensen med teknisk bistand 
af hr. og fru Laursen. For første gang i mange år besøger her
med en pigeskoleklasse lejren.

1. g. mat.’s EFTERÅRS-lejr 17.-21. okt. 3. g. har endelig 
indset, at det med »Afskeds«-lejr i efterårsferien kun er et 
skalkeskjul. I år overlader de lejren til 1. g. mat. og lektor 
Elmquist med lektor Aage Jørgensen som gæst.

Lejr for gamle elever 24.-25. okt. Igen er det lektor Bekker- 
Jensen og en del nuværende elever, der er værter.
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MAT-53, 7.-8. november. Med for første gang nogen frafald 
mødes matematiske studenter, årg. 53 for 6. gang med lektor 
Elmquist og ægteparret Laursen i lejren.

0.G.-Foreningen, 14.-15. november. Under de hrr. Mollerup 
og Laursens auspicium gennemfører elevforeningen det nu snart 
traditionelle program for ialt 50 deltagere.

PRO ET CONTRA, 16.-17. november diskuterer overnatur
lige materier med hinanden og med lektor Dahlmann-Hansen.

Realklassens arbejdslejr, 20.-27. november. Også for denne 
lejr skulle der gerne skabes tradition. Den er udmærket egnet 
til at gøre lejren i stand til vinteren m. h. t. træfældning, bræn
deindkøring, oprydning på lofte o. m. m. De hrr. Laursen og 
Støvring havde også i år den øverste ledelse.

2. mellem a i week-end lejr d. 5. og 6. december (præmie for 
indsats ved papirindsamlingen). 19 drenge og hr. Madsen trod
sede kulden og fik en barsk lejr ud af det.

Jule-lejr, 12.-13. december, 1. g. k., n. og m. + lektor Laur
sen med datter.

Skaklejren den 30.-31. januar slår alle rekorder med hensyn 
til kulde. Takket være sekr. Gunner Ruben, 3. g. mat., alligevel 
en særdeles vellykket lejr. Lektor Laursen stod for opvarm
ningen.

Årgang 1959. 1. gensynslejr, 12.-13. marts. Sammen med
d’hrr. Elmquist og Laursen ønsker en meget lejr-trofast årgang 
at gense de kendte steder.

Træningslejr for Olympiade-holdet, 19.-20. marts. 3. g. spr. 
under ledelse af rigstræner Mollerup.

3. g.’s afskedslejr, 26.-28. marts. Denne gang er det alvor. 
3. g. er i lejren for sidste gang. Man prøver at dække over ve
moden ved at opføre en temmelig løssluppen revy, i hvilken det 
i nogen grad er Ø.G.’s lærerkollegium, der må stå for skud. På 
tilskuerpladserne sås bl. a. hr. og fru Solholt, hr. Elmquist, hr. 
Langhorn, hr. Laursen, hr. Mollerup, hr. Neerbek og hr. Struwe.

1. g. spr., 2.-3. april, c and. mag. Lis Jensen, rektor, lektor 
Struwe og cand. mag. J. Christensen forsøger at erstatte adj. 
Hobel, som på grund af sygdom ikke kan indfri sit løfte om 
at tage med klassen i lejren.

Bibellejr den 23.-24. april for elever fra 2. og 3. g. sammen 
med lektor Bekker-Jensen.

4. mellem, årg. 56, genopfrisker gamle minder 30. april-1. 
maj sammen med d’hrr. Mollerup og Struwe.

2. -7. maj: 3. m. a. i lejrskole med d’hrr. Aggerholm og 
Madsen.
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7.-12. maj: 3. m. b. i lejrskole sammen med 30 tyske gæster, 
d’hrr. Mollerup og Struwe leder lejren.

13.-15. maj: 4. m. b. i St. Bededagslejr sammen med lektor 
Bekker- Jensen.

Ved redaktionens slutning er yderligere planlagt flg. lejre:
22. maj. 3. og 4. forskoleklasse med pårørende.
27.-29. maj: 5. Ørn indkasserer 1. præmien for største bidrag 

til flygtningehjælpen og får en ekstra dag i lejren under ledelse 
af fru G. Laursen. D’hrr. Laursen, Mollerup og Struwe arran
gerer underholdning.

2.-3. juni: 5. Ugle på den traditionelle tur til lejren.
14.-21. juni: 2. mellems sommerlejr. D’hrr. Madsen og Struwe 

er lejrledere.
I ovenstående oversigt er forsøgt anvendt de i gæstebogen 

anførte benævnelser for de forskellige lejre.
Knud Laursen,

d. å. lejrinspektør.

0. G.’s spillemandssextet.
I efteråret 1959 opstod tanken om genskabelse af 0. G.’s hornorkester, og 

en del nuværende og gamle elever mødtes til en orienterende prøve. Stan
darden viste sig at være for varierende til, at et stort orkester kunne skabes. 
Imidlertid var vi 6 mand, der fandt sammen til et orkester, der senere er kom
met til at gå under navnet „0. G.’s spillemandssextet“. Dette orkester har 
siden regelmæssigt holdt prøver og har optrådt ved adskillige lejligheder: festen 
efter Tysklandsturen - ved „Antislikforeningen“s årsfest og ved flere af dren
gearbejdets folkedanseopvisninger. Orkestrets repertoire er hovedsageligt gam
meldags dansemusik og potpourrier - et for vor besætning hverken særlig 
almindeligt eller populært repertoire, men som til gengæld er meget fornøjeligt 
for de udøvende musikere.

I december, da folkedanserne havde julebal, dannede 4 af medlemmerne fra 
sextetten en kvartet med moderne dansemusik på programmet. Kvartetten har 
på skolen ladet sig høre både til skoleballet for nuværende og for gamle ele
ver, foruden at den har spillet forskellige andre steder. Endelig må vi ikke 
glemme at nævne, at vi også deltog, da Moes sagnomspundne orkester endnu 
engang samledes til lærerkomedien: Vandmøllen i Apenninerne, ligesom nogle 
af os også spillede i det til skolekoncerten medvirkende orkester.

Vi har haft mange fornøjelige timer med vor musik, og vi vil gerne her 
benytte lejligheden til at takke skolen for den interesse og velvilje, vi altid 
har mødt.

Aage Gotfred Nielsen 
trombone

Per Bitz Johansen 
piano

Palle Clausen 
trompet

Gert Al mind 
bas

Jørgen Meyer 
trommer

Kenneth Erdal 
clarinet
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0. G.s Drenge arbejde.
I foråret 1960 har over 100 drenge deltaget i Drengearbejdet. Som i de 

sidste år har der været møder, institutionsbesøg, foredrag, fester, ture, lejre 
og rejser. I skolearbejdet og i Drengearbejdets blad „Nyt" er der gjort rede 
for alle foretagender.

Formålet med arbejdet er at skaffe de drenge, der ikke er med i spejder
arbejde eller andet ungdomsarbejde, og som har et overskud af energi, en lej
lighed til sammen med skolekammerater at høre nyt og opleve noget.

Det ideelle ville være, at der for hver klasse arrangeredes en række fore
drag og drøftelser, hvorved de indførtes i øjeblikkets problemer. Desuden burde 
der som led i erhvervsvejledningen aflægges besøg i virksomheder. Endelig er 
det naturligt, at klassen arrangerer udflugter i tilknytning til fagene, og at der i 
ferierne arrangeres lejre eller rejser.

Drengearbejdet har prøvet på at tage nogle af disse opgaver op, og dren
genes tilslutning har vist, at det er berettiget, at der arrangeres noget. Initiativ
rige drenge har her fundet et virkefelt, hvor de på en god måde har brugt 
deres tid og kræfter og udfoldet megen fantasi.

I samarbejde med C.M.P. har der været folkedans og rejser. Stor succes 
var Tysklandsturen i efterårsferien, hvor vi gæstede Nordtyskland. Den har 
ført til, at der i maj og i sommerferien (27. juli-9. aug.) kommer besøg fra 
Hamburg og Lüneburg.

Fra det sidste års arbejde skal blot nævnes nogle enkeltheder:
112 deltog i Tysklandsturen,
43 var med i septemberlejren,
45 tilbragte 3 dage i julelejr og
50 har danset folkedans og givet opvisninger for syge og gamle.

Som i fjor har Gert Almind ledet folkedansen og fru Meier har spillet til.
De musikalske har spillet folkedansemusik og jazz, og trommer og fløjter 

har larmet taktfast hele vinteren igennem.
Det har atter været et godt arbejdsår med slid, mange ivrige deltagere og 

godt humør. Nu ser vi påsketuren til Sverige, Hamburgerbesøget i maj og 
Luneburgerbesøget i juli-august imøde med stor forventning.

C. C. Struwe.

Cyklistprøven.
Tirsdag den 26. april ajholdtes den årlige cyklistprøve. Ruten var den 

samme som sidste år med mange rundkørsler og venstresving, velegnet til at 
prøve deltagernes trafikkundskaber.

Sidste år lykkedes det én af vore drenge, Peter Garde fra 2. m. a., at 
placere sig som den bedste cyklist i København; gevinst: En splinterny cykel. 
89 drenge fra 0. G. deltog i prøven. 59 % bestod (1959: 45 %).
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Skolepatruljerne.
I syv år har drenge fra 3. mellem hver dag stået på vagt uden for skolen 

for at hjælpe deres kammerater sikkert over gaden.
For hvert år bliver trafikken hurtigere og mere intens, og kun få bilister 

tænker på det farlige sving i Østersøgade. En gang i skoleåret har skolepa
truljerne måttet springe til side for en særlig hurtigkørende og hensynsløs 
bilist, og to gange er det lykkedes motorkørende at havne i bunkeren, der 
virkelig har gjort nytte ved at hindre de kørende i at fare i Sortedamssøen.

Politiets færdselsafdeling underviser skolens elever i at færdes rigtigt i 
trafikken, og for at øge interessen for færdselsproblemer udgives det lille blad 
„Den unge Trafikant". Desuden afholdes der cyklistprøver, så man kan vise, 
hvad man dur til i trafikken.

Skolepatruljerne er tydeligt afmærket med et bredt hvidt bælte og en hvid 
skrårem, og da de tilmed bruger mørkt tøj, kan deres hvide bælter ses på lang 
afstand. Deres tegngivning er tydelig, de skåner ikke sig selv.

Følgende har i dette skoleår været 
Fra 3. m. a.:

Niels Amdal
Peter Asmussen
Dan Bisp
Arne Bremmelgaard
Christer Jacobsen
Hans Otto Kålund-Jørgensen
Jens Fleckenstein Larsen
Jens Laursen
Poul Lisdorf
Raben Rosenberg
Jørgen Schou

medlemmer af skolepatruljerne: 
Fra 3. m. b.:

Henrik Bjørn 
Stig Bondesen 
John Christiansen 
Jens Dahl 
Jørgen Guldstrøm 
Hans Hartvich-Madsen 
Jens Johannessen 
Leif Arenskov Larsen 
Christian Lihme 
Jens Lysholdt-Thomsen 
Peter Malmberg 
Sven Perdrup.

I år har der været udskrevet særlig mange for derved at opnå, at den 
enkelte elev ikke forsømmer for meget, idet partuljearbejdet jo delvis skal 
udføres i skoletiden.

Patruljeførerne fra sidste år, Klaus Struwe og Hans Peter Valdal, har 
hjulpet dette års skolepatruljer i gang.

Politiet har glædet skolepatruljerne ved at arrangere en del fester, hvor 
der fortaltes om arbejdet, og hvor der var underholdning.

Drengene har været glade for jobbet og har gjort det omhyggeligt. Skolen 
takker skolepatruljerne for godt arbejde.

Nu beder vi kammerater og forældre hjælpe os ved:
1. kun at bruge den afmærkede overgang, hvor skolepatruljerne står. 

Vi ville gerne have en ordentlig markeret overgang, men det har 
hidtil været umuligt at få myndighedernes tilladelse.

2. ikke at stå på fortovet foran skolerne og tage udsigten fra de vagt
havende.

3. ikke at parkere (det er iøvrigt forbudt) eller standse foran skolerne 
for at sætte børn af eller på. Brug Zinnsgade eller Voldmestergade, 
også hvis der rekvireres Taxa.

C. C. Struwe.



25. september: Besøg på Berlingske Tidende.
14. og 15. oktober: Folkteteatrets muntre forestilling: Kyskhedsbæltet.

6. november: Stor Jazzkoncert.
9. og 11. december: Det ny Teaters elegante forestilling: Min Datters Fader. 

18. december: Det traditionelle, festlige julemøde.
10. februar: Litteraturkritiker Gudmund Roger-Henrichsen: Politikeren, Jøden 

— og så Afrika.
20. februar: Skolebal.

7. marts: Foredrag og filmaften for 37 amerikanske skoleelever.
8. marts: De amerikanske gæster besøger nogle gymnasiasters hjem.

22. april: Besøg på bryggeriet Tuborg.
29. april: Det ny Teaters dramatiske forestilling: Mågen.

I tillid til sæsonens motto: Vi holder mere, end vi lover - har der været 
lidt over 100 medlemmer i år. De har fået en begivenhedsrig sæson med jazz- 
koncerten, julemødet og skoleballet som de store lyspunkter. Jazzkoncerten blev 
overværet af 300 elever, og de fik smæk for skillingerne. Hele 4 orkestre 
ydede deres bedste. Julemødet blev usædvanlig hyggeligt takket være de mange 
morsomme indlæg og film samt de meget smukt pyntede lokaler under tedrik- 
ningen på 3. sal. Alle 125 gik adskilligt gladere fra skolen den aften, end de 
kom. Endelig skoleballet, der var yderst festlig. Man svingede sig med godt 
humør lige til kl. 0,30 under to orkestres inciterende musik. 150 mennesker 
udryddede indtil flere kasser øl og sodavand og 400 stykker lækkert smørrebrød.

TAK FOR I ÅR!

Ingrid Sv.-Hansen Gustav Valentiner Henrik Wedell-Wedellsborg

SKAKKE UBBERNE.
Oldafdelingen afholdt onsdag den 25. november møde hos lektor Rosenberg. 
Aftenens store overraskelse var lektor Høegs tilstedeværelse. Onsdag den 25. 
februar blev sæsonens andet møde afholdt hos arkitekt Jørgen Glahn, årg. 48. 
Klubben påtænker at arrangere en tur til lejren i juni.

Stig Krabbe Barfoed, sekr.

Gammelmandsafdelingen afholdt høde hos Jens Bruun, spr. årg. 57. den 23. 
marts. Mogens Juel Kraft og Ole Hald, sekr.
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Den ordinære afdeling, omfattende nuværende elever.
Skakklubben har i den forløbne sæson haft 61 medlemmer, hvoraf 5 lærere.
7. oktober indledtes sæsonen med møde hos Niels Gangsted-Rasmussen, 3. g. 
spr. 41 deltagere.
24. november ordinært møde hos Jens Veje, 2. g. mat. 34 medlemmer deltog. 
11. december blev årets julemøde afholdt hos Ann Theilgård Hansen. Mødet 
blev en festlig fortsættelse af skakklubbens traditionelt særdeles vellykkede 
julemøder. 36 deltagere.
30. -31. januar skaklejr i 12 graders kulde. Der deltog 21 medlemmer. Vinder 
i pigegruppen blev Birgit Elvang, 2. g. mat., med Dot Thisted på andenpladsen. 
I drengeturneringen vandt Peter Fleckenstein, 2. g. mat., med Hans Schrøder 
Hansen, 3. g. spr., som nummer to.
22. februar deltog skolen i gymnasieskolernes skakturnering i Studenterfor
eningen. Vi fik 2% points af 6 mulige.
28. april afsluttedes sæsonen med et møde hos Jeanne Kraft, 2. g. n. 28. del
tagere. Gunner Hüben, sekr.

Skolebladene.
0. G.-bladet.

Skolens største blad, 600 eksemplarer månedlig, også med
lemsblad for 0. G.-foreningen. Hans Schrøder Hansen gik af 
som chefredaktør i oktober efter at have nået sit mål: at få et 
virkeligt r^o/eblad ud af 0. G.-bladet. Efter Schrøders afgang 
redigeres bladet af Ditlev Bondesen, 2. g. m. - 4. årgang Pris: 
35 øre.

Fuglevennen.
Otte-siders mellemskoleblad, 5. årg. Overskuddet går stadig 

til fuglefoder i de strenge vintermåneder. Chefredaktør: Jens 
Johanessen, 3. m. b., ansvarshavende redaktør: Jens Dahl, 3. 
m. b. 350 ekspl. månedlig.

Pennen.
Første ekspl. udkom d. 4/2-60. 60 ekspl., 4 sider; det blev 

udsolgt på eet frikvarter! Siden har oplaget været på 150 ekspl.
Chefred.: Ole Pass, regnskabs- og reklamechef: Lars Fabricius. 

Medredaktører: Henrik Østerby og Kristian Alkil, alle 6. ravn.

Uglen.
Første ekspl. udkom 2/11-59. Oplag: 200 ekspl. »Skolens bil

ligste blad«. Specielt for underskolen.
Chefredaktør: Henrik M. Pers, medarbejdere: H. Bang, M. 

Elmer og P. Corner, alle 5. Ugle.
Underskolebladet »BLADLUSEN« og mellemskolebladet 

»LIDT OM ALT« udkom kun i begyndelsen af skoleåret.
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Realklassen modtages på Schloss Schönbrunn i Wien

Hvad der ellers er sket
Ved afslutningen for forskolen den 13. juni blev der taget 

afsked med overlærer frk Anna Olesen, som dermed afsluttede 
40 års trofast virke på Ø.G.

Ved afslutningen den 22. juni uddeltes legater og flidspræ
mier til følgende:

5. maj-legatet: Boglegat på kr. 300: Steffen Jørgensen, 3. g. 
mat. Boglegat på kr. 100: Vilhelm Kemp, 3. g. mat.

Boggave fra den amerikanske ambassade: Dola Gravesen, 
3. g. ns.

Boggave fra Foreningen Norden: Bo Dupont, 3. g. mat.
Boggave fra L’institut Fran^ais: Jytte Folkmann, 3. g. ns.
Boggave fra Institut für Auslandsbeziehungen: Lars Frische, 

3. g. ns.
Flidspræmie fra Munksgaards forlag: Poul Folkmann, 3. g. 

mat.
Carl Larsens Boghandels boglegater til studenter og realister: 

Jens Ove Lefévre, kl.
Per Arnoldi, ns.
Peter Ege, mat.
Ejvind Alf Jensen, real.

Jytte Folkmann fik overrakt en koncertplade som tak for 
orgelspil til morgensang.
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Klassiksproglige studenter årgang 1959.
Fra venstre: Svend Bundgaard, Jette Kaalund-Jørgensen, Jens Ole Lefevre.

Efter samarbejde med Erik Bing holdt Sonja Rambäck stu
denternes takketale til skole og lærere.

Frank Stoltenberg Hansen, 3. g. mat., blev af sine kamme
rater valgt til at modtage Kai Ole Hammerichs mindelegat - 
en boggave.

Det nye skoleår begyndte for 2. mellem-3. gymnasieklasses 
vedkommende onsdag d. 12. aug., 2.-6. hovedskoleklasse tors
dag d. 13. aug. og 1. hovedskoleklasse fredag d. 14. aug.

Samtidig med at skolen modtog eleverne den 13. aug., blev 
der budt velkommen til frk. Inger Hvidt, som skal overtage 
frk. Olesens klasser.

15. august: Gymnasielærer E. Aggerholm blev ved morgen
sangen og dagen igennem fejret i anledning af sit 25-års jubi
læum.

18. august: Lektor Th. Roskjær må igennem samme program 
i forbindelse med sit 25-års jubilæum på Ø.G.

19. august: Overlærer frk. A. M. Bentzen blev fejret særskilt, 
idet det var et 40-års virke som lærerinde ved Ø.G., der skulle 
festligholdes.

24. august: 4. m.b. og adj. Neerbek på historisk udflugt til 
Ringsted.
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Nysproglige studenter årgang 1959.
Bageste række fra venstre: Peter Preben Hansen, Lars Frische, Jesper Møller- 

Andersen.
Midterste række: Preben Lerche, Sten Jacob Holm, Per Arnoldi, Peter Bjerrum, 

Pierre Monty.
Forreste række: Kirsten Højriis, Esther Fjerbæk-Pedersen, Inge Freil, Jytte 

Folkmann, Birgitte Wanscher og Dola Gravesen.

28. august-1. september: Bornholmsekskursion for 2. g. mat. 
ledet af d’hrr. Bekker-Jensen og E. Madsen.

1 .-4. september: Papirindsamlingen indbragte 30 tons papir.
7. september: 3. g. spr. besøger Lund Domkirke sammen med 

lektor Bekker-Jensen.
2. forskoleklasse får færdselsundervisning.
15. -18. september: 2. g. spr. på Jyllandsekskursion sammen 

med lektor Mollerup, fru Juel Jensen og rektor.
8. oktober: Lektor C. C. Struwe arrangerer festaften med 

folkedans, koncert og fællesspisning for 32 medlemmer af Lü
neburg Verkehrswacht med damer.

17. -24. oktober: Medlemmer af Ø.G.’s drengearbejde, af 
C.M.P.’s og Ø.G.’s folkedanserhold, ledet af stud. med. Gert 
Almind, af Ø.G.’s hornorkester o. m. fl., ialt 112 deltagere på 
rundtur i Nordtyskland under ledelse af hr og fru lektor Laur
sen, lektor Roskjær og lektor Struwe samt hr. og fru overlæge 
E. Uhl, assisteret af enkelte gamle elever samt elever fra 3. g.
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Matematiske studenter årgang 1959-
Bageste række ira venstre: Mogens Frederiksen, Poul Folkmann, Steffen Jør

gensen, Henrik Lublin, Frank Stoltenberg Hansen.
Midterste række: Vilhelm Kemp, Hans Lauritsen, Per Elgaard, Bo Dupont, 

Morten Helsø, Anders Lovmand Hvid.
Forreste række: Bent Lynggaard, Carl Henning Larsen, Peter Ege, Sonja Ram

bäck Petersen, Erik Bing, Anne-Mette Jacobsen og Niels Johnsen.

27. oktober: »Italiensaften« for deltagerne i Elmquist og 
Mollerups rejse i sommeren 59.

30. oktober: Historisk ekskursion til Trelleborg for 2. mel
lem a. og b. sammen med d’hrr. Laursen og Neerbek.

9. november: 3. mellem a besøger bryggeriet Carlsberg sam
men med lektor Laursen.

19. november: Deltagere i efterårsferiens tysklandstur gen
opfrisker sammen med forældrene den begivenhedsrige rejse 
gennem film, lysbilleder og musik.

28. -29. november: Ø.G.’s rejsefond fejrer 10-års jubilæum 
ved en storstilet fest, hvor lærerne opfører operetteparodien 
»Vandmøllen i Apenninerne« eller »En søndag på Alperne« un
der instruktion af d’hrr. Neerbek og Struwe. Lektor Moe 
dirigerer den ledsagende musik og forspillet, hvor frk. Lisbeth 
Knudsen som solist synger bl. a. »Il baccio«. Fru Juul Jensen 
og fru Laursen forestår et stort anlagt »Cafeteria« i den lille 
gymnastiksal.

12. -13. december: Folkedans og koncert.
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Realister årgang 1959-
Bageste række ira venstre: Fritz Lindow, Claus Waaler, Jesper Søeborg, Bjarne 
Hansen, Jørgen Elmer, Bo Madsen, Kristian Jacobsen, Søren Hübschmann. 
Midterste række: Claus Egede Lassen, Finn Aaberg Thomsen, Claus Bandier, 
Toke Allentoft, Poul-Otto Lillelund Nielsen, Jesper Bruun Rasmussen, Per 

Bjerrehus Larsen, Stefan Rye, Ejvind Jensen, Hans Eskil Schmiegelow.
Forreste række: Vagn Rud Aabye, Bo Bjørner, Søren Gundelach, Preben 
Ohmeyer, Erik Rolf Jensen, Torben Jørgensen, Mogens Brodersen og Jesper 

Preben Hansen.

22 . december: Juleafslutning for hele skolen i Esajaskirken. 
Ved denne lejlighed sang drengekoret som sædvanlig den engel
ske Christmas-carol »Gloria in excelsis« og gymnasiets blan
dede kor Prætorius’: Rosen. Men desuden blev for første gang 
sunget Joh. Seb. Bachs julesang: Ich steh’ an Deiner Krippe 
hier - i Vilstrups oversættelse og Kaj Oluf Buch’s arrangement.

5 .-16. januar: 3. g. spr. deltager i internationalt møde på 
Sonnenberg sammen med rektor og lektor Struwe.

1. februar: Forældremøde for 4. mellem’s forældre.
13. februar: Ø.G.-film-festival ved lektor Struwe.
8.-10. marts: Skolekomedie. 2. g. under instruktion af adj. 

Neerbek opfører Eugene O’Neill’s »Du skønne ungdom«.
16. marts: Med 560 deltagere holder »Antislikforeningen« 

sin 2. årsfest i K.F.U.M.’s store sal. Rektor, professor P. O. 
Pedersen fra Tandlægehøjskolen holder festtalen. Optræden af 
folkedansere og »Ø.G.’s spillemandssextet«.
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30. marts: Under ledelse af lektor Kaj Oluf Buch afholdtes i 
K.F.U.M.’s festsal den årlige skolekoncert. Aftenens solister 
var: Kgl. operasangerinde Kirsten Schultz og operasanger Jør
gen Paulsen. Af programmet skal fremhæves J. P. E. Hart
manns: En Sommerdag og Richard Wagners: Pilgrimskoret af 
operaen Tannhäuser.

1 .-9. april: Indsamlingen til Flygtningehjælpen - forestået 
af adj. H. Juul og med 2. m. a. som initiativtagere - ind
bragte 5742,80 kr.

4. april: 2. g. mat. på ekskursion i Dyrehaven sammen med 
cand. mag. E. Madsen.

7. april: Besøg af amerikanske skoleelever.
9. -18. april: Realklassen på påsketur til München, Salzburg 

og Wien sammen med d’hrr. Elmquist og Laursen.
28. april-4. maj: 1. g. spr. og lektor Bekker-Jensen på histo

risk ekskursion til Sydslesvig.
2. -7. maj: 2. g. spr. på ekskursion til Nyborg sammen med 

adj. Neerbek.
6. maj: 5. Ørn og fru Rasmussen besøger Frilandsmuseet.
30. juni-16. juli: Elever fra 4. mellem, realklassen og gym

nasiet med forældre rejser til Italien med lektor Roskjær og 
lektor Struwe som rejseledere.

1 .-17. juli: 4. m. b., lektor Bekker-Jensen og adjunkt Støv- 
ring-Nielsen på englandstur.

Bogsamlinger.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel assisteret af Jørgen Mejer og Lars 

Poulsen-Hansen (begge III. g. kl.). I det forløbne år er der blevet anskaffet en 
del håndbøger, mange ældre bøger er blevet indbundet, og fra Den Tyske 
Forbundsrepubliks ambassade har biblioteket modtaget en boggave på c. 60 
Taschen-Biicher.

Udlånet finder sted i 12-frikvarteret.
På lærerværelset findes et særligt håndbogsbibliotek for lærerne.
Tidsskriftsamlingen omfatter såvel udenlandske som indenlandske tids

skrifter, f. eks. Vindrosen, Perspektiv og pædagogiske fagskrifter.
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.
Henrik Egense, 2. Stær: Skal af søpindsvin med tandsæt.
Rolf Havsbøl, 2. g.: Salamander og snog i sprit.
Klaus Holme, R.: Sangcikade.
Jesper Krenckel, 2. ma.: Et mårkranium.
Skolen har i det forløbne år fået et kærkomment supplement til musikarkivet, 
idet H. Chr. Gangsted-Rasmussen har overspillet en række båndoptagelser af 
klassiske mesterværker, udført af fremragende verdensnavne, og givet dem til 
undervisningsbrug for gymnasiesangen.
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0. G. - FORENINGEN
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

Formand: Niels Blegvad Stenz. Kasserer: stud. med. Niels 
Jacob Holm. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jytte Folkmann, 
Niels Arthur Andersen. Lærerrepræsentant: G. Mollerup.

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

Foreningens arangementer har været følgende:
Torsdag den 1. oktober: Ordinær generalforsamling. Forman

den, lektor G. Mollerup, og kassereren, stud. med. Niels Jacob 
Holm, aflagde beretning, efter at rektor var valgt til dirigent. 
Beretning og regnskab godkendtes. Ved det påfølgende valg af 
den ny bestyrelse indvalgtes stud. mere. Jytte Folkmann i ste
det for fru Karen Henningsen, der ikke havde ønsket genvalg. 
De øvrige valg var genvalg.

Under eventuelt blev det vedtaget at flytte generalforsamlin
gen fra første fredag i oktober til første torsdag i oktober.

Efter generalforsamlingen, som blev afholdt i den lille gym
nastiksal, var foreningen vært for årets realister og russer ved et 
oste- og rødvinssold i sangsalen. Der var ca. 65 deltagere.

14.-15. november: Lejrtur for foreningens medlemmer. Ialt 
50 havde efterkommet indbydelsen - heraf 7 piger. Af lærer
kollegiet sås lektor Mollerup, lektor Laursen og som en altid 
trofast gæst ved foreningens arangementer lektor Rosenberg. 
Lektor Mollerup fortalte spøgelseshistorier, og lektor Laursen 
bryggede en yderst velsmagende punch.

29. november: Fest i anledning af Rejsefondens 10-års jubi
læum med opførelse af Haydns børnesymfoni og »Vandmøllen 
i Apenninerne«. 150 medlemmer og deres ledsagere morede sig 
over deres tidligere lærere, megen latter fulgte de forskellige 
præstationer.

1. marts: Skolekomedie. Efter traditionen købte foreningen 
en af forestillingerne. Lige som sidste år blev der efter forestil
lingen holdt en lille sammenkomst i sangsalen, hvor der var lej
lighed til at få en varm pølse og en kold øl.

Lørdag den 2. april: Forårsfest. Ligesom til skolekomedien 
zar også her 3. g. inviteret. For at få så mange medlemmer som 
muligt til at komme, havde man forsøgt sig med en ny form for 
tilmelding - gennem indpiskere for hver årgang -, men denne 
form syntes ikke at have haft medlemmernes bevågenhed, idet 
deltagerantallet var lidt mindre end sidste år. Det overvejes 
derfor at gå tilbage til det gamle system med tilmelding til 
kontorbestyreren og bestyrelsesmedlemmerne.
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Spanger-Kvartetten og medlemmer af Ø.G.’s nye orkester 
sørgede på fremragende måde for den musikalske side af sagen.

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

Indmeldelse i foreningen kan ske ved at indsende kontingent 
til foreningens gironummer eller ved henvendelse til kontorbe
styreren.

Fra 1960 er den meget gunstige ordning blevet indført, at 
foreningen fast disponerer over lejren den sidste week-end i 
september (i år 24.-25. sept.). Fordelene er åbenbare: Vi får 
lejren på et tidspunkt, hvor det endnu er længe lyst, og der er 
mulighed for godt vejr, og foreningens medlemmer kan i god 
tid reservere week-enden. Tilmeldelse kan ske nårsomhelst, dog 
senest tirsdag d. 20. sept., ved at indsende kr. 5 til foreningens 
gironummer. Maximumdeltagerantal: 50.

Til generalforsamlingen torsdag den 6. oktober 1960 med på
følgende 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.

Konfirmationsforberedelse på skolen.
Forsøget med konfirmationsforberedelse på skolen er blevet gentaget i år. 

Således har 27 elever fra 0. G. og 5 fra C. M. P. „gået til præst“ hos pastor 
Helge Lundblad, der har religionsundervisning på skolen.

Konfirmationen fandt sted 20. marts i Godthaabskirken.
Pastor Lundblad har benyttet et af skolens lokaler til forberedelsen og 

lagt den i umiddelbar tilknytning til skolens undervisningstimer.
Hvis et tilstrækkeligt antal elever melder sig, har pastor Lundblad er

klæret sig villig til at fortsætte med denne konfirmationsforberedelse. Det 
bemærkes, at forberedelsen fortrinsvis er tænkt for elever, hvis hjem ikke 
måtte føle en nærmere tilknytning til et lokalt sogn.

Konfirmationsforberedelsen vil i givet fald begynde ca. 1. september med 
konfirmation i april.



35

„0. G.s rejsefond“.
stiftet oktober 1949.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1959-30. april 1960.
Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve ..................................................... kr. 1893,50
Skolekomedien 1959/60 .................................................................. •— 42,01
Salg af fremmed mønt...................................................................... — 7,65
Private tilskud ................................................................................... — 57,45
Skakklubbens gammelmandsafdeling ............................................. — 25,00
10-års jubilæumsfesten...................................................................... — 4892,69
Renter: Obligationsrenter ....................................... kr. 954,08

Aktieudbytte ................................................. — 7,00
Sparekasserenter: E 50370 . . kr. 10,01

15152... — 19,48 — 29,49 — 990,57
kr. 7908,87

Udgifter:
1. præmie ved 10-års jubilæet .................................................... kr. 1600,00
Tilskud til realklassens påskerejse ................................................. — 540,00
Præmie fra aktiebrevene .................................................................. — 191,29
Driftsoverskud .................................................................................. —• 5577,58

kr. 7908,87

Status pr. 30. april 1960.
Aktiver:
Obligationsbeholdning (nominelt kr. 24400,00), kursværdi på

købsdagen .......................................................................................
Præmieobligationer, 13 stk. å kr. 50,00 ....................................
Aktiver, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 ............................
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ........... kr. 48,60

15152 ........... — 285,59

kr. 20805,75 
— 650,00
— 112,00

— 334,19
Kassebeholdning 103,92

kr. 22005,86
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1959 ..................................................... kr. 16428,28
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... — 5577,58

kr. 22005,86

Med udgangen af skoleret 1959/60 udløb de blå aktiebreve, som siden den 
2. september 1952, da de blev udbudt i anledning af skolens 70-års fødselsdag, 
efter fradrag af 10 % til præmier netto har skaffet 0. G.’s rejsefond kr. 
16367,40. Af den nye serie, de grønne med Colosseum, er der foreløbig solgt 
285 stk. Denne serie har til dato indbragt kr. 1563,00 netto.

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.
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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.

Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1959-30. april 1960.

Indtægter:
Privat tilskud ..................................................................................... kr. 500,00
Renter: Obligationsrenter ........................................ kr. 416,11

Sparekasserenter 8655 ........... kr. 7,33
H 56039 . . . — 20,25 — 27,58 — 443,69

kr. 943/59
Udgifter:
Boglegat til student, årg. 1959 ..................................................... kr. 300,00
Overskud, tillagt kapitalen ............................................................. — 643,69

kr. 943,69

Status pr. 30. april 1960.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 ............... kr. 461,60

H 56039 ............... — 211,28 kr. 672,88
Obligationer: Statsobl. 2007, 5 % (kursv. på købsdagen) .... ■—■ 8223,75 

kr, 8896,63 
Passiver:
Kapital pr. 30. april 1959 ............................................................. kr. 8252,94
Overskud iflg. driftsregnskab ..................................................... — 643,69

kr. 8896,63

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1960.

Harald Juul 
revisor.

Knud Laursen 
regnskabsfører.
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0. G.’s realistfond stiftet februar 1955.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1959-30. april 1960.

Indtægter: 
Sparekasserenter: H 57598 .................................... kr. 103,02

35137 ...................................   — 40,25 kr. 143,27
Udgifter:
Tilskud til ophold i lejrskole ................................ kr. 17,00
Overskud, tillagt kapitalen .................................... — 126,27 kr, 143,27

Status pr. 30. april 1960.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: H 57598 ......... kr. 2355,98

35137 ........... — 1371,01 kr. 3726,99

Passiver: 
Beholdning pr .30. april 1959 .......................... kr. 3600,72
Overskud iflg, driftsregnskab .................................. — 126,27 kr. 3726,99

0. G.’s lejr- og ekskursionsfond stiftet septbr. 1956.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1959-30. april 1960.

Indtægter:
Tilskud fra papirindsamling .................................... kr. 100,00
Overskud fra div. lejre ............................................ — 120,00
Sparekasserenter: 11912 ........................................... — 7,23
Underskud, fradraget kapitalen.............................. — 232,77 kr. 460,00

Udgifter:
Tilskud til Tysklandstur oktober 1959 ........................................ kr. 460,00

Status pr. 30. april 1960. 
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 .................................... kr. 154,60

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1959 ................................ kr. 387,37
Underskud iflg. driftsregnskab ...............................  — 232,77 kr. 154,60
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Forskellige meddelelser.
Elevernei 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.



39

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.
Skolelagen
undersøger alle elever en gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. 11,30-12,30).

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

Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1959-60 bliver for 1.-5. hoved

skoleklasse onsdag d. 15. juni kl. 10, for 6. hovedskoleklasse 
og 2.-4. mellem fredag d. 17. juni kl. 10 og for real- og gym
nasieklasserne tirsdag d. 21. juni kl. 10.

Sommerferien begynder efter vedkommende skoleafdelings 
afslutning, til hvilken eleverne har mødepligt.

Det nye skoleår begynder for 6. og 7. hovedskoleklasse, 3.-4. 
mellem, real og gymnasium fredag d. 12. august kl. 10 og for 
2.-5. hovedskoleklasse mandag d. 15. august kl. 9,20. 1. ho
vedskoleklasserne begynder torsdag d. 18. august kl. 10,20.

I skoleåret 1960-61 vil følgende dage blive ferie og fridage:
Efterårsferie: 16.-23. oktober 
Juleferie: 23. december-5. januar 
Påskeferie: 27. marts-4. april 
Bededagsferie: 28.-30. april 
Pinseferie: 20.-23. maj

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 17. og 19. september, 16. november, 13. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), 11. maj (Kri
sti himmelfartsdag) og grundlovsdagen.
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Skolebetaling.
. Skolebetalingen er fo'r 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 Mokkes Pigeskole, betales for 

1. barn 10 kr. mindre pr. måned.
Til lejren betales 1 kr. pr. måned, som opkræves med 11. kr. i august.
Indbetalingen. Skolepengene opkræves månedsvis og er forfaldne til 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, 
realeksamen eller studentereksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

Lån af skolebøger.
Elever i 6. og 7. hovedskoleklasse, 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.

Boglånet omfatter ikke ordbøger eller atlas og heller ikke salmebog eller nyt 
testamente.

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

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 
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for ........   .............................................. ... i __  ..... klasse.

Min skattepligtige indtægt i 19 androg kr.................................... .... ..............

Jeg har........... uforsørgede børn.

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

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

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

Indsendes inden 1. maj 19

Til

E. BAY OG TH. MOLTKES SKOLER, 
Østersøgade 86-88, 0.


