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

E. Bay og Th. Moltkes Skoler

Institutionens bestyrelse er:

Eigil Ereil, 
rektor.

Greve E. Moltke, 
sparekasseinspektør.

Ellen Møller, 
bestyrerinde.

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

Skolen er en privat, fuldstændig højere almenskole, der modtager 
statstilskud.

Skolen består af følgende afdelinger:
1. Hovedskolen, de første 7 klasser.

2. Mellemskolen, 3. og 4. mellemskoleklasse, denne sidste afslutter 
med mellemskoleeksamen.

5. 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 studenter
eksamen.

Fra begyndelsen af skoleåret 1961/62 forsvinder 3. mellem- 
skoleklasse og afløses af 8. hovedskoleklasse og 1. real.



Skolekomedie, subjektivt set.
Skolekomedie og skolekomedie er to ting.
Den første er den traditionelle: en dilettantforestilling, hvor 

stykket er hentet fra den lettere lystspilgenre. Når det så ofte 
er de bekendte »H’er« (Heiberg, Hostrup o.s.v.), der må holde 
for, er det ikke så meget på grund af iscenesætterens pietet for 
litteraturen, som det er skoleledelsens ønske om at spare forfat
terafgiften! Når stykket tit er bearbejdet og beskåret til ukende
lighed, er det ikke af kunstneriske hensyn, men for at der kan 
blive tid til bal bagefter! I lyriske øjeblikke betegnes denne 
foreteelse så som regel senere som »højdepunktet i skolens liv.«

Som man måske vil forstå, er jeg kun, som tvangsindlagt, 
tilskuer til den slags, beskæftiger mig kun ugerne med dem i 
skrift og tale og ville ikke være til at formå at spilde tid og 
kræfter på at iscenesætte dem.

Den anden er skabt af de senere årtiers udvikling inden for 
gymnasieverdenen: en amatøropførelse af et betydeligt ældre 
eller nyere skuespil.

Jeg må straks indrømme, at den sidstnævnte art har navnet 
imod sig. Den er nemlig 1) sjældent for hele skolen, og 2) endnu 
sjældnere en komedie (dette sidste skyldes dog bl.a. det para
doksale, at de »letteste« stykker er de sværeste at spille - or
dentligt!) Men de nævnte indvendinger har vel kun betydning 
for dem, for hvem emballagen er vigtigere end indholdet.

Nr. 2 form for skolekomedie — som står mit hjerte nær — 
har kun ét formål: at bibringe sine udøvere forståelsen af d r a- 
m a. I skolens undervisning arbejdes der jo i forvejen med dra
matik; i sprogfagene, i dansk og i oldtidskundskab. Men der 
skabes let en skævhed i opfattelsen, når man behandler dramaet 
på linje med andre litterære grene. Selve ordet drama betyder 
dog noget, der sker. Dramaet har sine egne love, det lever først 
og opleves kun helt i og med opførelsen. Skolekomedien skulle 
således på en gang kunne blive supplement og korrektiv til fa
genes undervisning i den dramatiske genre.

I denne form må den nødvendigvis kræve en vis indsigt og 
modenhed hos sine udøvere, men også aktiv medopleven og lyst 
til at engagere sig i problemerne. Derfor er den naturligt henlagt 
til II g - lige langt fra gymnasiets ind- og udgang, lige kort fra 
barne- og voksenalderen. Den må være et kollektivt foretagende, 
en virkelig Haweopgave, spændende fra hovedrollespillerne 
over teatermaleren til maskinmanden.
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Det mest afgørende er dog, at den ikke må blive en isoleret 
forestilling, undfanget i tilfældighed, født til verden i rekord
tempo og død som en sild efter 3. opførelse!

Den skal lige fra begyndelsen organisk være et led i en større 
sammenhæng. Den begynder måske som samtaler, studiekreds 
(eller hvad man nu vil kalde det) over et bestemt område inden 
for teatrets verden - en dramatisk retning, sceneopbygninger, 
skuespilkunst o.s.v., snævrer efterhånden området ind til at 
gælde en forfatter eller et sujet for at ende med at arbejde sig 
hen mod det bestemte stykke, som skal danne slutstenen. Man 
kan altså være begyndt med dionysosdyrkelse og ende med 
Sartres »Fluerne«; fra det elisabethanske teater kan man komme 
frem til Maxwell Andersons »Vintersolhverv«, eller man kan 
via de middelalderlige simultanscener nå hen til Anouilh’s »Lær
ken«. Den røde tråd må bestandigt være undersøgelsen af selve 
spillets muligheder for at folde sig ud på scenen under de givne 
forhold.

Det ville være synd at sige, at skolekomedie under disse per
spektiver har haft gode arbejdsvilkår. Vilkårene har vekslet fra 
skole til skole, afhængige af ledelsens støtte og kollegernes vel
vilje - til gengæld har de højere skolemyndigheders interesse væ
ret konstant, nemlig lunken! Noget har det ganske vist også 
betydet i denne sammenhæng, at instruktørerne enten har været 
tilfældigt udpegede _eller stærkt individualistisk indstillede, såle
des at de endnu ikke har fundet sammen i samarbejde, for slet 
ikke at sige i en organisationsform. Man tør slet ikke tænke på, 
hvad udveksling af ideer, teksthæfter, dekorationer, dragter 
o.s.v. ville have kunnet betyde af lettelse for den enkelte i hans 
arbejde. En lille ting som dette, at man gennem undervisnings
ministeriet kunne have fået dækket forfatterafgiften - i lighed 
med en eksisterende ordning for musikken - ville have stillet 
den enkelte instruktør økonomisk frit i valget af ældre eller 
moderne forfattere, danske som udenlandske.

Jeg kunne sige mange kønne ord om teamwork’et, om den 
psykologiske betydning for den enkelte af at få lov til at op
træde, om den ydre og indre indlevelse i en scenefigur, men ret
færdigvis må det jo indrømmes, at der kun kan blive tale om 
gradsforskelle (ikke væsensforskelle) på disse områder mellem 
den første og den anden form for skolekomedier, og for mig 
har det været magtpåliggende her at påpege, hvad der kan føre 
den såkaldte skolekomedie ud over hobbystadiet, og at gøre det 
over for mennesker, som finder, at dens berettigelse ligger på 
linje med peddigrørfletning o. lign.

Man kan spørge, om det her i det foregående skitserede kun 
er dagdrømme - og trøste sig med, at »most of the things we 
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nowpossess began by being dreams«. Man kan dog også allerede 
nu se tegn i sol og måne, der varsler et nyt syn på sagen. Et af 
dem er indførelsen af begrebet »frie timer« i »den blå betænk
ning«. Et andet er teaterkommissionens tanker i den nyligt ud
komne betænkning angående faget »teaterforståelse«.

Vi h a r altså fået betænkningerne, - nu er det blot spørgs
målet, om vi kan komme af med betænkelighederne.

H. Neerbek.

Trekløver fra skolekomedien.

Erhvervsvejledning.
Realister og gymnasiaster har i det forløbne skoleår haft 

lejlighed til at deltage i erhvervsorienterende møder af forskellig 
art, ligesom de har haft adgang til at benytte og hjemlåne sko
lens eget håndbogs- og studiemateriale.

Realklassens elever har fået en introduktion til problemerne 
omkring erhvervsvalget og i en længere periode haft adgang til 
i frikvartererne at benytte Erhvervskartoteket. I februar havde 
klassen besøg af adj. Holst-Jensen fra Centralarbejdsanvisnings
kontoret, der besvarede spørgsmål fra eleverne. I marts holdt 
hr. Mathiesen fra Niels Brock’s Handelsskole foredrag om han
delsuddannelse i almindelighed og Niels Brock i særdeleshed 
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for interesserede elever. Endelig har en række firmaer sendt 
erhvervsoplysende materiale til uddeling blandt eleverne.

Foreningen af Kvindelige Akademikere tilbød i efteråret pi
gerne i 3. g. erhvervsvejledning i en række fag. Pigerne blev 
indbudt til små private møder, ledet af en udøver af det pågæl
dende fag. I februar havde 3. g. besøg af lederen af gymnasie
skolernes erhvervsvejledning i København, adj. Holst-Jensen, 
der besvarede spørgsmål på grundlag af udsendte skemaer.

Den 17. februar havde direktør Thrane inviteret hele 3. g. 
til fabriksbesøg og erhvervsvejledning på medicinfabrikken H. 
Lundbeck & Co. Efter et foredrag om moderne medicinindustri 
beså eleverne i grupper virksomheden, og der sluttedes med 
erhvervsvejledning inden for følgende studier: det kemiske og 
det farmaceutiske studium, mikrobiologi og farmakologi.

I marts har Centralarbejdsanvisningskontoret indbudt gym
nasiasterne til erhvervsoplysende møder på Københavns Råd
hus. Endvidere har Handelshøjskolen i København holdt orien
teringsmøder for vordende studenter, dels om sprogstudierne, 
dels om de erhvervsøkonomiske studier.

Endelig har studenterrådet ved Københavns Universitet i 
april ladet afholde en række studievejledningsmøder for hvert 
enkelt fakultet.

N. Støvring-Nielsen.

+

Hans Hammer.
Skolekoncerternes fremragende akkompagnatør, pianisten 

Hans Hammer, døde den 19. april, og dermed har C.M.P. og 
Ø.G. mistet en meget værdifuld musikalsk hjælper og en usvige
lig trofast ven.

Igennem 24 år var Hans Hammer det betydningsfulde »bin
deled« mellem dirigent og kor, ligesom hans fintfølte ledsagelse 
til koncerternes utallige solister altid vil stå i forbilledlig erin
dring.

Peter Hofgaard.
Den 16. april kom budskabet om, at Peter Hofgaard, 3. Vibe, 

var død efter lang tids håbløs sygdom.
Vi kendte Peter som en dygtig dreng med gode karakteregen

skaber, som både kammerater og lærere satte højt. Sygdommen 
modnede ham. Man kunne se på ham, at han forstod mere af 
livet end kammeraterne. Og skolen betød meget for ham, han 
længtes efter den på sit sygeleje.

Vi vil bevare mindet om en dygtig, ærlig og god dreng.
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Eksaminer 1960.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tids

rummet maj—juni.

Studentereksamen.
Følgende elever bestod eksamen:

a) den klassisk-sproglige linie.
Jacob Clemmesen, Hans Schrøder Hansen, Jørgen Mejer, Marianne Ol

sen, Lars Poulsen-Hansen.

b) den nysproglige linie.
Søren Bald, Axel Busch, Eric Ebskov, Helge Florian-Larsen, Mette Hansen, 

Tove Hansen, Helga Haugsted, Marie Antoinette Hjerk, Jette Hurks, Kirsten 
Hammer Jakobsen, Klavs Mulvad, Paul Miiller, Karen Nissen, Frans Poulsen, 
Niels Chr. Gangsted Rasmussen, Marianne Rosen, Anette Rønnebek, Hella 
Tvermoes.

c) den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Torben Brix Andersen, Erik Blangsted, Ingelise Blangsted, Mimi Christen

sen, Jens Daugaard-Jensen, Birgit Elvang, Ulrik Engelrud, Karen Hilden, Jens 
Høy, Michael Kragsholm, Christian Kruse Larsen, Irene Menck-Thygesen, Hans 
Peter Mollerup, Klaus Tycho Pedersen, Gunner Ruben, Finn Schmidt, Olav 
Stensig, Sten Struwe, Bent Sørensen, Eva Uhl, Bertil de Waal, Hanne Winstrøm.

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen:
Jens Agerbak, Rolf Andersen, Michael Antonsen, Peter Castberg, Peter 

Christensen, Sven Erik Christensen, Niels Grundtvig-Poulsen, Hans Chr. Ranch 
Hansen, Christian Harris, Christian Hogrefe, Klaus Holme, Gunnar Hørlyck, 
Jørgen Larsen Jensen, Søren Tovborg Jensen, Niels Johansson, Per Klahn, 
John Palle, Claus Egens Petersen, Ole Schmidt, Jørgen Skov, Niels Flemming 
Tandrup, Jørgen Timm, Niels Torup, Klavs Vejborg, Hans-Peter Wiuff, Niels 
Voldby.

Mellemskoleeks amen.
61 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,84 (ug) til 12,60 (g+).



Timefordelingen 1960-61.

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 (Bekker-Jensen): Enkelte af Davidssalmer, 
apostlenes gerninger. Samtaler om kristelige problemer.

Religion b (Bentzen): Hovedtræk af religionshistorien.
Dansk a (Bentzen) : Hovedværk: Holberg: Den stundesløse. Clausen og 

Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III: Dronning Dagmars død, Kon
gemordet 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 og tegnsætningsøvelser efter: Jensen og Noesgård: 
Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil ca. 3 gange om måneden.

Dansk b (Langhorn): Hovedværk: Holberg: Den politiske kandestøber. 
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, Holberg i Holland og England, 
I skole, (Oberst Paludan-Müllers død). - Georg Enemærke og Ove Sjøberg 
Pedersen: 15 historier fra vor egen tid (1. udg.): Ankervagt, Bedstes strikke
strømpe, 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 for mellemskolen 
(5. udg.): S. 16-24, 43-48, 62-64, 92-95, 95-99. - Sproglære efter Jensen og 
Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. Stil el. genfortælling ca. 3 gange 
om måneden.

Engelsk a (Langhorn): Engelsk for mellemskolen IV ved Friis-Hansen og 
Chr. Nielsen: Stk. 3, 4, (6), 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, (24), 27, (28), (29), 
30, 31. (Stykkerne i parentes opgives ikke til eksamen.) Stiløvelse og grammatik 
efter samme forfatteres: Øvelseshefte. (Skoleradio: A. Christmas Carol m. m.)

Engelsk b (Dahlmann-Hansen): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen IV: Stk. (2), 3, 4, (5, 6), 7, (8, 9), 10, 11, (14), 15, (16, 
17), 19, 20, (21), 22, 26, 27, 31, 33. (Skoleradio: 10 Downing Street, Sir 
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Alexander Fleming, A Christmas Carol.) (Stykkerne i parentes opgives ikke 
til eksamen.)

Tysk a (Struwe): P. Nydahl: Tysk III. Til eksamen opgives: Stk. 2, 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 
48, 51, = 509/is ns.

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 Bentzen): Ludvig Schmidt: Historie for mellemskolen II: 1815— 
1945. (Stykkerne med petit opgives ikke til eksamen.)

Historie b (Bentzen): Som a-klassen.
Geografi a (E. Aggerholm): Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen 

II: Fra USA til alm. geografi. Til eksamen opgives det læste.
Geografi b (E. Aggerholm): Som a-klassen.
Naturhistorie a (Madsen): Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen 

IV. Hvass og Jørgensen: Zoologi 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 (Laursen): Pihl og Ring: Regnebog for mellem

skolen IV (regning og aritmetik for 4. mellemskoleklasser). Juul og Rønnau: 
Geometri for mellemskolen. Fra areal til trigonometri. Til eksamen opgives 
det læste pensum 3- §§ 128-133.

Regning og matematik b (A. Jensen) : Som a-klassen.
Latin a (Roskjær): Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog I og II stk. 1-32. 

Til eksamen opgives: II stk. 1-32.
Latin b (Hobel): Otto Foss: Elementa Latina. Til eksamen opgives: Stk. 

37-47 og I-XV.

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

efter Bentzen og Frigast Hansens bog. Afsnit af Michael Neiendams: Hvem tror 
hvad? om frikirker og sekter. En række båndoptagelser fra skole-radiofonien 
er benyttet, bl.a. om Muhamed, Vedaerne, Augustin m.fl.

Dansk (Neerbeck): Hovedværker: Kaj Munk „Ordet“. Fortællingen om 
Gunlaug Ormstunge. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen (19. 
udg.) : Ebbe Skammelsen, af „Levned og meninger“ (Guldhornene, Fund og 
tydning, Mester Ole Vind, Posthuset i Hirschholm, Gartneren og herskabet, 
Den ottende kunst, Kongens kusk, Engelske socialister, Ørneflugt, Lykke Per 
i Nyboder (Pernille) (Henrettelsen) (Bystationernes poesi) (Et kvad om en 
knes fra Peene), 6. søndag efter påske, Dobbeltportræt i karvskåren ramme, 
Iris (en æggesnaps) (Terje Vigen) (Jul i Sachsenhausen). (Stykkerne i parentes 
opgives ikke til eksamen.) Grammatik efter Jensen og Noesgård: Dansk sprog
lære for realklassen.

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.

Tysk (Elmquist): I årets løb er læst følgende tekster, der opgives til 
eksamen: Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens tyskbog, 5. opl., stk. 2—13, 
14-16, 19-24, 58-66, 68-72, 78; Erich. Kästner: Drei Männer im Schnee (ved 
A. Werner), 4. opl., s. 32, 26-50, 13.
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Fransk (Roskjær): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært Fransk 
p. 15-117, 121-141, 168-176. Til eksamen opgives: 49-117, 121-141, 168-176.

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

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

tidsalder (7. udg.). Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen: 
Samfundslære for realklassen (8. udg.). Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 
5-21, 25-36, 38-42, 47-78. Samfundslære: 1, 3, 5, 6, 7, 8.

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

Regning og matematik (Laursen): C. C. Andersen og Damgård Sørensen: 
Regning og aritmetik for realklassen. (Logaritmer m. m. gennemgået efter til
læg.) Til eksamen opgives ikke brudne eksponenter og rod. Til gengæld kræ
ves kendskab til regnestokken.

2. gymnasieklasse.
Tysk. Kl. spr. afd. (Støvring-Nielsen) : 1 time ugentlig. I 1. og 2. g er 

læst: Der Pförtner og Romeo und Julia in Berlin (skoleradiotekster). Gad: 
Moderne tyske noveller (3. udg): side 59-103. Wismer, Uhlig u. Pucher: 
Deutsches Schrifttum 20. Jahrhundert (1959): side 11-13, 37-44, 59—65, 
175-191. G. Kirchhoff: Deutsche Gegenwart (1958): side 12-18, 33-42, 54-62, 
73-85.

Tysk Mat. afd. (Støvring-Nielsen) : I 1. og 2. g er læst: Der Pförtner 
og Romeo und Julia in Berlin (skoleradiotekster). Gad: Moderne tyske novel
ler (3. udg.): side 5-103. G. Kirchhoff: Deutsche Gegenwart (1958) : side 9-26, 
33-42,54-85. Wismer, Uhlig u. Pucher: Deutsches Schrifttum 20. Jahrhundert 
(1959): side 11-13, 37-44, 59-65, 68-72, 91-96, 121-127, 175-191. Nogle 
aktuelle artikler fra tyske aviser.

Rngelsk Kl. spr. afd. (Dahlmann-Hansen): On England and the English: 
9-58, 64-129, 142-157, 163-170, 186-194, 206-226, James Barrie: The Will, 
Thornton Wilder: Our Town, Lerner: My Fair Lady. Et uddrag fra John 
Wain: Hurry on Down.

Engelsk Mat. afd. (Dahlmann-Hansen): On England and the English: 
36—129, 167—170, 183—186, 194—201, 206—226, Tickell: Appointment with 
Venus, Thornton Wilder: Our Town, Lerner: My Fair Lady. Et uddrag fra 
John Wain: Hurry on Down.

Naturfag. Spr. afd. (G. Mollerup): Reumert og Tscherning: Geografi med 
naturlære (2. udg.). Bogens stof undtagen siderne 56-60, 107-108, 122-129, 
182-189, 197-219, 231-249 og 253 - bogen ud. Til eksamen opgives: Det læste 
pensum efter kravene i anordningen af 8. april 1954 og bekendtgørelse af 9. 
april 1953. Ekskursion: Viborgegnen og Færgelundens omegn.

Naturfag. Mat. afd. (G. Mollerup): Andersen og Vahl: Geologi. Samme 
forfattere: Erhvervsgeografi. Af kap VIII: Verdenshandelsvarer: Træ, kautsjuk 
og sukker. Til eksamen opgives det læste stof efter kravene i anordning af 8. 
april 1954 og bekendtgørelse af 9. april 1953. Ekskursion: Færgelundens om
egn, Viborgegnen samt Faxe-Stevns.

3. gymnasieklasse.
Religion: Ikke eksamensfag. Spr. afd. (Lundblad): Gennemgang af 19.-20. 

århundredes kirkehistorie i Danmark. Elevindledninger udfra kildeskrifter; 
diskussioner m. v.
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Religion Mat. afd. (rektor): Gennemgang af Grundtvig, Kierkegaard, 
Mynster, Indre Mission og Grundtvigianisme samt hovedtræk af det 20 århun
dredes kirkehistorie.

Dansk. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Norrild: Dansk litteraturhistorie: Bran- 
des-Martin A. Hansen. Norsk lit.: Ibsen-Nordahl-Grieg: Ung må verden endnu 
være. Prøver efter Falkenstjerne. Hovedværker: Nattevagt, Nordahl-Grieg. Johs. 
V. Jensen: Kongens fald. Dansk grammatik efter Henry Karlsson, svensk efter 
Agerskov, Nørregård og Roikjer.

Til eksamen opgives: Falkenstjerne I bd. (7. udg.). 18-21, 111-12, 
161-64, 176-80, 197-98, 224, 226-28, 252-55, 259-61, 284-86, 359-60. II 
bd. (6. udg.) 20-21, 34-35, 47-50, 54-59, 61-66, 150-53, 167-69, 184-85, 
202-8, 242-47, 290-97. III bd. (6. udg.) 11-16, 21-25, 39-41, 78-80, 98-102, 
125—30, 173-78, 196-99, 221-29, 268-77. Hovedværker: Set. Hansaftenspil, 
En landsbydegns dagbog, Nattevagt. Svensk efter Agerskov, Nørregård og 
Roikjer (9. udg.) 20-23, 53-55, 57-64, 92-98, 100-1, 102-3, 118-19, 157-8, 
159, 160-2, 178-9, 179-80, 180-4, 189-93. Norsk efter Falkenstjerne III bd. 
(6. udg.) 313-16, 355-59, 366-68.

Mat afd. (Bekker-Jensen): Som sproglig afd.
Engelsk Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): A Modern English Omnibus, 

James Barrie: The Will (Penguin), Lerner: My Fair Lady, The Dickens 
Reader: 3-32, 68-88, 95-114, Modern English Plays: 34-57, 56-80, 92-115, 
Vanity Fair: 3-34, A Contemporary Reader: 113-123, Aspects of British Life 
and Thought: 44-54, 109-120, 121-123, Essays II: 5-8, 45-56, 68-73, The 
Americans, Ways of Life and Thought: 9-31, 77-88, John Wain: Hurry on 
Down (Peng.): 15-21, Edgar Lee Masters: Spoon River (Skovgaard). Two 
Centuries of English Poetry: 5-7, 10-13, 18-25, 30-36, 37-38, 40-47, 48-53, 
56-64, 69-72, 76-82, 84-87, 88-94, 105-106, 107-109, 110-112, 123-124, 
131-135, 142-152, Macbeth (Verity), Laboratorielæsning af Orwell’s England 
Your England og Shooting an Elephant (Selected Essays, Penguin). Kursorisk 
læst John Braine: Room at the Top (Peng.), (enkelte elever læste: Steinbeck: 
The Pearl og Hemingway: The Old Man and the Sea).

Til eksamen opgives: Macbeth I 7, II 1 og 2, V, Two Centuries of 
English Poetry: 10-11, 12-13, 30-36, 40-47, 48-51, 77-79, 84-87, 144-148, 
149-150, Spoon River p.: 19-23, 25-27, Vanity Fair: 3-10, Dickens: 74-81, 
95-103, Essays II: 5-8, 68-71, Modern English Plays: 49-57, A Contemporary 
Reader: 113-119, Aspects of British Life and Thought: 109—120, 49-54, The 
Americans: 20-31, Orwell, England Your England: 72—78.

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

Fransk Spr. afd. (Roskjær): Som mat. afd. — Endvidere er læst: Paul 
Claudel: Jeanne d’Arc au Bücher.

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

Latin. Kl.spr. afd. (A. Kragelund): Til eksamen opgives: Høeg: Caesar 
og andre Forff. p. 111-112. Ciceros Breve nr. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. - Høeg: Ciceros Taler: p. 51-62, 86-92 (1.3), 
126—131. - Kragelund: Romerske Historikere, p. 5-16, 18-20 (linie 20). - 
Kragelund: Latinske Vers I: Vergil: nr. 2, Ovid: nr. 1, 3. Latinske Vers II: 
Catul: nr. 2-5, 7-10. Horats: Sermones nr. 2. - Carm. 4, 7, 11, 12, 14, 17, 
20, 24, 25. - Epistl. nr. 2, 6.

Latin nspr. afd. (Hobel): Læst på 3 år: Hastrup og Krarup: Graecia 
Capta. Caesar: Bellum Gallicum I, 1, IV, 20-38. V, 24-58. Cicero: In Verrem, 
IV 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87. V 25-31, 158-162. Pro Roscio Amerino 
15-55, 58-65. Breve (Foss, Frisch, Høeg: Latinske teksthefter V. Cicero: 
Privatliv.) nr.: 1-8, 13-16, 27. Terents, Adelphi: 26-287, 355-516, 855-997. 
Ovid, Metam. IV, 55-166 og Amor. III, 2. Horats, Satir. I, 9. Epist. I, 4. 
Carm. I, 4, 9, 22, 38. III, 13. IV, 7. - Til eksamen opgives: Caesar: Bellum 
Gallicum V, 38-58. Cicero: n Verrem, IV, 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87. 
V, 25-31, 158-162. Breve: nr. 7, 8, 27. Terents, Adelphi. 26-154, 855-997. 
Ovid. Amor. III, 2. Horats, Satir. I, 9. Carm. I, 4. III, 16.

Græsk. Kl.spr. afd. (A. Kragelund): Til eksamen opgives: Hude II: p. 
23-32. - Herodot: VII 1-21, 100-104, 140-142, VIII 34-49. - Platon: Apol. 
I. - Kriton p. 43-50, 54d-e. - Homer: Iliaden: I, VI, Odyssé: I 1-96, VI, 
IX 1-38.

Oldtidskundskab. Kl.spr. afd. (A. Kragelund): Til eksamen opgives: 
Kret. - myk. kunst. - Olympia. - Delphi. - Athens akropolis. - Søjlestilarter. 
- Teaterbygningen. - Geometrisk vase. - Exekias’ vase. - Skolevasen. - Po- 
lyneikes-vasen. - Apollo fra Tenea. - Vognstyreren. - Praxiteles: Hermes. - 
Lysippos’s Skraber. - Alexander-mosaikken. - Hegesos Gravmæle.

Oldtidskundskab, nspr. afd. (Neerbek): Apologien, Kriton, Faidon. - 
Græske Kunstværker. - Til eksamen opgives: Iliaden 1. sang, 3. sang 121-245, 
6. sang 390—494. Odysseen 6. sang, 7. sang 1-78. Kragelund: Græske histo
rikere 29-37, 57-58. Kragelund: Græske Kunstværker: 1) Vaphiobægrene, 
2) blækspruttevaser, 3) geometrisk vase, 4) Apolio fra Tenea, 5) Exekias’ vase, 
6) Niketempel, 7) Vognstyreren, 8) Diskoskasteren, 9) den ludovisiske tron
stol, 10) Erechteion, 11) Paionos’ Nike, 12) Polyneikesvasen, 13) Praxiteles' 
Hermes, 14) Laokoon. Sofokles: Antigone.

Oldtidskundskab. Mat. afd. (Roskjær): Iliaden I, IV v. 237-529. Odysseen 
I, VI, VIL Kursorisk er læst: Od.: VIII-IX, XI v. 473-640. Herodot (Hastrup/ 
Hjortsø 1. udg.): p. 1-28. Kragelund: Græske Historikere. Platon: Apologien, 
Kriton, Faidon (Frisch). Kursorisk: Menon og dele af Symposion. Antigone 
(Møller), Medeia (Miiller/Thomsen). Kragelund: Græske Kunstværker (3. 
op.). - Til eksamen opgives: Odysseen I, VI. Iliaden I. Antigone. Apologien. 
Kriton. Herodot p. 1-13, 15-20. Græske Historikere p. 95-103. Kunstværker: 
Tiryns, Delphi, Akropolis,Parthenon, græske søjler. - Vaphiobægrene, Exekias- 
vasen, Polyneikesvasen, Aleksandermosaikken, Vixvasen. - Vognstyreren, 
Diskoskasteren, Praxiteles’ Hermes, Ludovisitronen, Østgavlen på Parthenon.

Historie. Spr. afd. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt, Nordens 
historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kret5schmer og Lindhardt Hansen. 
Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie 
i billeder. Tekster efter H. Neerbek: Kildesteder fra Kr. 2.s tid og H. Muller: 
Kilder fra Danmarks historie 1848-64. - Til eksamen opgives: Holt I, s. 63- 
91. Holt II, s. 27-72. Holt III, s. 72-108, 223-306. Ilsøe, s. 74-123, 181- 
208, 22-46. Samfundslære: I, IV, VI, VIII, IX. Tekster: Kildesteder fr. Kr. 2.s 
tid, Kilder fr. Danmarks hist., s. 5-12, 17-22. Billeder: Heraklesvasen (Holt I, 
tal. XXI), Bayeuxtapetet (Holt II, 25-26), Katolsk messe (31), Dødedansen



15

(Holt III, 49), De navnløse (128), Kong Hans og Familje (Andrup m. fl. 
132-33), Torslundebilledet (144), Egeskov (150), Rygård (151-52), Holcken- 
havn (162), Grundlovgiv. Rigsforsamling (284), Faksimile af Sentensen (Kil
desteder) .

Historie. Mat. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt. Nordens 
historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen. 
Billeder efter lærebøgerne og Andrup, Ilsøe og Nørlund. Tekster efter Holt: 
Tekster og tal. - Til eksamen opgives: Verdenshistorie: Grækenland, England 
til 1815, Norden 1241-1814, efter 1815. Verdenshistorie: Europa 1914-45. 
Nordens historie: Danmark: 1814-1945. Samfundslære: 1, 4, 6, 7, 8 (4. udg.). 
Tekster: 9-35, 45-50. Billeder: Ilsøe, Andrup og Nørlund (5. udg.): 69, 70, 
96, 97, 101, 107, 144, 205. Holt (2. udg.): I bd. Tavle: 1, 2, 13. II bd., side 63.

Naturhistorie. Spr. afd. (G. Mollerup): Mogens Lund: Biologi (9. udg.). 
Aug. Krogh: Menneskets fysiologi (12. udg.). - Til eksamen opgives: Biologi 
"i- Økologi. Fysiologi: Hele stoffet undtagen: Centrernes fordeling, muskelfys., 
sansefys. - dog øret og øjet.

Naturhistorie. Mat. afd. (Madsen): Simonsen og Lund: Biologi (10. udg.), 
mindre udførligt siderne 14-17, 53-55, 74-78 samt 97-104. Krogh og Reh
berg: Menneskets fysiologi (12. udg.).

Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Varmelære, Lyslære, Mekanisk 
fysik, Elektricitet og magnetisme. Eriksen og Pedersen: Astronomi. - Til eksa
men opgives: Varmelære (8. udg): s. 1-11, 17-32. Lyslære (8. udg.): s. 8-32, 
36-50. Mekanisk fysik (8. udg.): s. 1-18, 20-51. Elektricitetslære (8. udg.): 
16-56, 78-87, 98-110, 144-47, 177-90. Astronomi (4. udg.): s. 9-24, 46-57. 
Desuden opgives flg. øvelser: 1. Vands fordampningsvarme. 2. Isens smelte
varme. 3. Faste stoffers udvidelse. 4. Kviksølvs udvidelse. 5. Lufttermometret. 
6. Prytz’ svingningsapparat. 7. Gitterforsøg. 8. Kundts forsøg. 9- Forsøg med 
skråplanen. 10. Spektroskopet. 11. Faste stoffers massefylde. 12. Wheatstones 
bro. 13. Biot og Savart’s lov. 14. Joules lov. 15. Audionlampen.

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 pensum er læst efter A. F. 
Andersen og Poul Mogensen: Lærebog i Matematik I (4. udg.), II (3. udg.), 
III, (3. udg.), IV (4. udg.) og V (1. udg.). A. K. Erlang: Logaritmetavle C 
er anvendt. Regnestokken er gennemgået efter O. Schmidt: Regnestokken. - 
Til eksamen opgives: I: §§ 52-85 og 136-154. II: §§ 12-53 og Det bestemte 
integral efter notat. III: §§ 15-39. IV: §§ 10-16 og 24-33, og V: §§ 27-47 
(til eks. 6).
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Skolens lærerpersonale 1960-61.
Overlærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik, geografi og 

regning.
Fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), skrivning, dansk, 

regning, geografi og historie.
Fru E. Balslev, eks. skolel. (1960), dansk, regning og skrivning.
Lektor EL. 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.
cand. mag., fru Lis Christensen (1960), engelsk.
Lektor J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk.
Lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk.
cand, mag., fru I. Erichsen (1960), tysk, engelsk og skrivning.
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, regning, historie, reli

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

matik, regning og religion.
Fru K. Juel Jensen (1931), skrivning og regning. 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), reli

gion, regning, skrivning og dansk.
Lektor Aa. Jørgensen (1932), kemi, fysik og matematik.
Lektor A. Kragelund (1920), latin, græsk og oldtidskundskab.
Lektor N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning.
Fru G. Laursen (1960), religion.
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Lektor Knud Laursen (1940), fysik og matematik. Skolens in
spektør.

cand, theol. H. Lundblad (1957), religion.
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. gymnastikk (1953), gymnastik.
Fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), skrivning, dansk, teg

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

skab. Inspektion på 1. sal og stuen.
Lektor C. C. Struwe (1930), tysk, skrivning og gymnastik, 
cand. mag. N. Støvring-Nielsen (1958), tysk og engelsk.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, skriv

ning, geografi og religion.
I 1. Due har endvidere — fra C.M.P. — undervist: Bestyrer

inde, frk. E. Møller (regning), fru G. Graeffe (håndarbejde), 
fru I. Helms Kristensen (dansk), frk. H. Tolderlund-Hansen 
(skrivning, småsløjd og iagttagelseslære) og fru G. Ørbech (gym
nastik).
Skolelæge Knud Wilken Jensen træffes på 4. sal hver onsdag 

kl. 11,30-12,30.
Skolesundhedsplejerske, frk. Refslund Poulsen træffes tirsdag, 

onsdag og lørdag kl. 8-14.
Ydre inspektion har på skift været varetaget af d’herr. 

Langhorn, Elmquist, Struwe, Madsen, Støvring-Nielsen, Laursen 
og Dahlmann-Hansen.

Ved årsprøverne og mellemskoleeksamen 1960 har lektor 
H. Moe og lektor C. M. Rosenberg fungeret som censorer.
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Realklassens årlige arbejdslejr i november.

UDEN FOR SKOLETIDEN.

Lejren i Færge lunden.
I det forløbne år er det lykkedes at få gennemført det meste 

af det, der i sidste års program stod anført som fremtidsplaner.
Derudover er der i drengenes sovesal sket afgørende ændrin

ger: Af hensyn til benyttelsen af nødudgangen i gavlen er de 
fire køjeblokke omplacerede, hvilket har givet plads til et bord
tennisbord og desuden et rum til diverse redskaber. Endvidere 
har det været muligt, bl.a. ved at fjerne de to lærersenge, at få 
indrettet et lærerværelse i sovesalen.

Endelig er brænderum og værksted blevet moderniserede, så 
det nu skulle være lettere at holde orden i disse afdelinger.

Hr. Neerbek arbejder stadig med indretningen af museum 
i det tidligere Parthenon.

For at beskytte toiletterne i de ikke frostfri måneder er der 
installeret mindre varmelamper i disse rum.

Som gårdlampe er uden for stuehuset ophængt en smuk sme
dejernslampe skænket af Liineburg-gæster, som opholdt sig i 
lejren i sommerferien 1960.

Lejren har i tiden 1. maj 1960 til 30. april 1961 haft ialt 
32 besøg med 1343 gæster og 2295 overnatninger. De fordeler 
sig som følger:

2.-7. maj: 3. m. a. i lejrskole under ledelse af hr. Madsen og 
hr. Aggerholm.
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7 —12. maj: 3. m. b. i lejrskole sammen med 27 tyske elever 
(10. kl.) fra en skole i Hamburg. Hr. Mollerup og hr. Struwe 
leder lejren sammen med en lærerinde og en lærer fra Hamburg.

12.-14. maj: 4. m. b. i bededagslejr sammen med hr. Bekker- 
Jensen.

14.-15. maj: Gamle elever sammen med hr. Bekker-]ensen.
22. maj: 3. og 4. kl. med pårørende samt 17 lærerinder og 

lærere laver kombineret lejr- og skovtur. Ialt 158 deltagere.
27.-29. maj: 5. Ørn indkasserer 1. præmie for indsats i for

bindelse med flygtningehjælpen. Hr. Elmquist, hr. og fru Laur
sen, hr. Mollerup, fru Rasmussen og hr. Struwe var med for at 
hjælpe til med underholdningen.

8.-9. juni: 5. Ugle sammen med frk. A. Jensen og frk. Hvidt. 
Magister Stig Krabbe Barfoed (mat. årg. 52) yder teknisk 
bistand.

11.-18. juni: Årets lejrbegivenhed: Sommerlejren for 2. mel
lem. Som ledere: hr. Madsen og hr. Struwe.

28. juli-5. aug.: 56 danske og tyske piger og drenge under 
ledelse af hr. Struwe samt hr. og fru Brachlow fra Lüneburg 
holder sommerferie i lejren.

12. aug.: 4 tidliger elever og hr. Laursen rydder op efter tæk
kemanden. 14 topfyldte læs gammelt tækkehalm køres i hr. 
Knudsens arbejdsvogn op i grusgraven og brændes.

13.-14. aug.: Gamle elever og elever fra 3. g. sammen med 
hr. Bekker-Jensen.

20.-21. aug.: 22 elever fra 2. g. og hr. Hobel holder week-end.
27.-28. aug.: Den traditionelle lærerlejr med damer. 44 del

tagere. Fru I. Jacobsen laver som sædvanlig festmiddagen.
3.-4. sept.: Hr. Elmquist sammen med 19 elever fra 1. g. s.
11 . sept.: De tre 1. klasser med pårørende og lærere, i alt 248 

deltagere, fører den ét år gamle tradition videre. Hr. Elmquist 
er fører for spadseretur i Færgelunden; en fader - og tidligere 
elev - redaktør Jørgen Buch arrangerer tovtrækning mellem 
piger og drenge.

16 .-19. sept.: Ø.G.’s drengearbejde, skolepatruljer, folkedan
sere m. fl. under ledelse af hr. Struwe tilbringer september-ferien 
i lejren.

20 . sept.: Under ledelse af fru Lemvigh Jønsson samt hr. og 
fru Laursen får 2. Stær den lejrtur, de vandt for god indsats til 
flygtningehjælpen i foråret.

24 .-25. sept.: Sidste week-end i september tilhører fra nu af 
Ø.G.-foreningen. 32 gamle Ø.G.’ere samt d’herr. Elmquist, 
Laursen, Mollerup og Rosenberg nød det gode vejr og hinandens 
selskab.
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1.-2. okt.: Skotlandsrejsedeltagerne sammen med hr. Bekker- 
]ensen og hr. Støvring opfrisker rejseminder. Hr. Sch.-Müller 
som gæst.

8.-9. okt.: Hr. og fru pastor Lundblad arrangerer »sammen
rystningslejr« for 43 piger og drenge, der skal gå til konfirma
tionsforberedelse til vinter.

19.-23. okt.: 39 elever fra forskellige klasser holder efterårs
ferie sammen med hr. Bekker-Jensen.

29.-30. okt.: Gl. elever og hr. Bekker-]ensen på week-end 
i lejren.

5.-6. novbr.: Realister årg. 60 sammen med d’hrr. Laursen og 
Støvring opfrisker skoleminder.

12.-13. novbr.: Hr. Mollerup sammen med gamle elever 
i lejren.

18.-20. novbr.: Den årlige arbejdslejr, hvor der ryddes op 
efter sommeren og gøres i orden til vinteren. Realklassen og 
d’hrr. Laursen og Støvring.

26.-27. novbr.: Mat. årg. 53 fejrer 7-års studenterjubilæum 
sammen med hr. Elmquist og ægteparret Laursen.

28.-29. januar: Skakklubben, under ledelse af Mogens Bro
dersen, 2. g. mat., trodser — sammen med fru Erichsen og hr. 
Laursen — den hårde vinterkulde og betaler den store varme- 
afgift.

10.-12. marts: 3. g.’s afskedslejr. Hr. Laursen som leder og 
de fleste af klassens øvrige lærere som tilskuere til årets lejr-revy.

18.-19. marts: 4. m. b. på week-end sammen med hr. Mol
lerup.

15.-16. april: Med et tillæg af de to sidste lørdagstimer får 
7. Falk endelig den lejrtur, som de gennem to 1. præmier fra 
papirindsamlingen har gjort sig fortjent til. Hr. og fru Dahl
mann-Hansen deler præmien med dem.

22.-23. april. 1. g. mat. på week-end sammen med hr. Elm
quist og hr. og fru Laursen.

27.-30. april: Bededagsferie for elever fra real og gymnasium 
med hr. Bekker-]ensen som leder.

Til næsten alle disse lejrbesøg har fru I. Jacobsen fra Gerlev 
smurt madder og stegt hakkebøffer, og når eleverne er rejst 
hjem, er det fru Jacobsen, der har sørget for gulvvask m. m.

Knud Laursen,
d. å. lejrinspektør.
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0. G.s Drengearbejde.
Efter en lille pause begyndte Drengearbejdet efter jul, da mange havde 

spurgt, om der ikke snart skete noget igen. Masser meldte sig til arbejdet, så 
der var over 110. Der blev planlagt mange foretagender, og en del gennem
førtes, men ofte viste det sig, at der kun kom ganske få.

Arbejdet var delt i grupper, således at enhver kunne komme med i noget, 
der interesserede ham. Der var f. eks. skak, modelteater, kasperteater, foto
grafering, frimærker, orientering, maleri. Meget blev kun på begynderstadiet. 
Den gamle inddeling i hold, ikke interessebetonede grupper, var bedre, da 
det har vist sig, at de fleste gerne vil arbejde sammen og konkurrere mod 
andre og helst vil komme til de større almindelige møder.

Drengearbejdet fortsatte med Folkedansen for piger og drenge, og der 
har været godt besøgt, især efter jul. Igen i år har stud. med. Gert Almind 
ledet dansen, og fru Mejer har spillet til.

Et Hornorkester er startet efter jul med over 20 deltagere. For at gøre 
uddannelsen så god som mulig underviser tre musiklærere basuner, klarinetter 
og trompeter. I løbet af et halvt års tid er vi forhåbentlig kommet så langt, 
at orkestret kan begynde at spille sammen. Ved forårsfesten den 26. og 27. 
april gav folkedanserne og hornorkestret en prøve på deres kunnen.

C. C. Struwe.
Cyklistprøven.
Fredag den 21. april afholdtes cyklistprøve for C. M. P. og 0. G. Sidste 

år var der mange, der ikke bestod, fordi de ikke var sikre i ruten og i færdsels
reglerne. Ingen har i år kunnet melde sig til prøven uden at have fået ruten 
gennemgået og selv gennemkørt den. Derfor er tallet på tilmeldte dalet betyde
ligt, kun 49 har meldt sig. - 61,2 % bestod (57% i 1960).

Skolepatruljerne.
Atter i år er det lykkedes for skolepatruljerne at få overgangen over 

Østersøgade til at gå gnidningsløst. Alle de små og de fleste af de store og 
forældrene forstår, at det er lettest at komme over, når skolepatruljerne hjæl
per og dækker overgangen.

Det er ikke morsomt at være skolepatrulje i vintertiden eller i blæst, 
men alligevel møder de 3-4 skolepatruljer trofast hver morgen og eftermiddag 
og gør deres allerbedste. De hvide handsker er en stor hjælp i den mørke 
tid, og skolepatruljernes små fløjtesignaler har været meget virkningsfulde.

Skolen og små og store kammerater siger tak for arbejdet.
Følgende har været skolepatruljemedlemmer:

Finn Budolph Larsen 
Henrik Fich
Niels Bülow Hansen
Steen Tersløv Jørgensen 
Ernst Henrik Klæbel 
Ib Lucas
Henrik Nyholm
Steen Olsen
Per Poulsen-Hansen 
Morten Rostgaard 
Flemming Videbæk

Jørgen Dyrmose
Viggo Harboe 
Per Hartlev
Kresten Bøndergaard Jacobsen
Poul Jenker
Lars Riisbro Madsen 
Niels Riisbro Madsen 
Jens Møllenbach 
Niels-Oluf Drewsen Pedersen 
Torkil Rye
Stig Aaberg Thomsen 
Steffen Wanscher.

John Christiansen og Arne Bremmelgaard, der var skolepatruljeledere 
sidste år, har hjulpet årets skolepatruljer i gang.

C. C. Struwe.
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Gymnasieforeningen „GØGEN“.
1/9 60: I anledning af skolens fødselsdag COCA COLA til samtlige elever. 

15/9 -: Stud. jur. Anton Koch Nielsen: „Kaj Munk og diktatorerne.
25/9 - : 20 elever besøger Gutenberghus.

6/10 —: Kunstsprog- og i særdeleshed „Interlingua“-møde med 70 deltagere. 
22 og 23/11 60: Det ny teaters „Den forelskede kamphane“.
19/12 60: 100 medlemmer til julemøde.
4/3 61: Skolebal (aflyst p. g. a. manglende tilslutning).
4/3 - : Studenternes nytårskomedie.

11/3 - : - -
7/4 - : 50 gymnasiaster og realister til „Major Barbara“.

13/4 - : Stor forårsfest for 100 deltagere.
De 92 medlemmer har haft en begivenhedsrig sæson. I begyndelsen af 

året startedes sammen med D. K. G. en studiekreds, der ved 5 møder ivrigt 
har diskuteret og gennemgået moderne litteratur. Årets juletaler var K. Laursen, 
og Molle besørgede underholdningen ved den hyggelige tedrikning. Forårs
festen blev en stor succes takket være perfekt, vittig underholdning og ur
premiere på „Frk. Justitia går amok" lavet af elever fra 3. g. Efter denne 
festlige hors-d’oeuvre dansedes der på livet løs i den vårprydede sangsal.

TAK FOR I ÅR!
Christian Mogensen Svend Poulsen-Hansen

Karin Lemvigh Jønsson

Trafik-Kasper.
Onsdag den 12. april var færdselspolitiet på besøg med det nye Kasper- 

teater. Mester Jakel og en politibetjent optrådte som børnenes venner og gav 
dem gode råd for leg og færden, medens to trafiktrolde søgte at lede børnene 
på gale veje. Børnene tog straks parti for alle de regler, de kender, og jubelen 
kendte ingen grænser, da krokodillen kom og fjernede den ene trafiktrold. 
Kasperteatret er et nyt led i politiets arbejde på at lære de små i skolerne at 
færdes rigtigt på vej og gade. Begejstringen for spillet var stor, og børnenes 
tilråb og medleven viser, at de forstår sig på trafik og er klar over, at politiet 
er til hjælp for dem.

Liineburgere på besøg.
I juli måned 1960 gæstede 30 Liineburgere 0. G.s lejr. Der var skole

patruljer (Schülerlotsen), et pigesangkor og et drengejazzband. I 10 dage nød 
de og de danske værtsfolk opholdet i lejren og i dens omgivelser, Jægerspris 
og Frederikssund. Bagefter var de 3 dage i København. Resultatet var så godt, 
at der fra 7. til 17. juli kommer ca. 20 Lüneburgere, piger og drenge i alderen 
13-19 år, til lejren. Forhåbentlig finder mange 0. G.’er også vej til lejren 
i den tid. I oktoberferien 1961 venter Lüneburg besøg af ca. 35 piger og 
drenge herfra.

Basketball på ØG.
Gamle 0. G.’er vil antagelig dybt beklage, at de drenge, der nu forlader 

skolen, bliver et minde fattigere, nemlig mindet om skoletidens fodboldtimer 
på fælleden, hvor man skiftede tøj bag et træ, slog en sludder af med fælle
dens fugtige indvånere, som man havde vækket på deres avisleje under en 
busk, hvor man undertiden først fik banen ryddet med politiets hjælp for 
unge uheldige elementer, og hvor man efter kampen fjernede knæenes mudder 
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med en af spyt fugtet hånd, inden man trak i tøjet og i hastigt tempo ilede 
hjemad for at blive „skrevet“, fordi hjemturens is havde slugt for meget tid.

Hvorfor har skolen da foreløbig lagt fodbolden på hylden? - Fordi det 
har vist sig, at verdens mest udbredte boldspil, basketball, kan dyrkes med 
udbytte selv i de yderst beskedne lokaler, 0. G. p. t. råder over til faget 
legemsøvelser. Basketball er et spil, der giver de virkelige boldtalenter, uanset 
fysisk styrke, mulighed for fuld udfoldelse, og samtidig er det det boldspil, 
der kan dyrkes mest videnskabeligt, hvad det nære tilhørsforhold mellem alle 
højere læreanstalter og basketball både her og i udlandet bedst af alt illu
strerer. Disse egenskaber har skolens elever fra første færd forstået at værd
sætte, og alle er gået 100 % ind for dette „nye“ spil. Hvad der aldrig er 
lykkedes i fodbold eller fri idræt, nemlig at skabe traditioner og sejre, synes 
at ville lykkes inden for basketball. Det første års skolekampe er endt med, 
at Metropolitanskolen, Falkonérgårdens Gymnasium og Rødovre Statsgymna
sium alle er blevet sendt hjem med nederlag, og at de altid suveræne Efter- 
slægtere kun vandt med 1 point til trods for, at de blandt deres spillere havde 
selve det danske landsholds centerspiller.

At basketball værdsættes blandt landets skoleledere, forstår man vist bedst, 
når man hører, at der på 0. G. er spillet basketball et helt år kun 2 m fra 
stueetagens skøre vinduer, og at der i dette tidsrum kun er „gået“ én rude - 
karakteristisk nok, da en elev sparkede til bolden!

Med en boldspilhal og ideelle lokaleforhold på Kildegårdsvej vil om få 
år mulighederne for at kunne hævde sig i konkurrence med andre gymnasie
skoler på idrætspladsen være til stede, en mulighed, de mange nye genera
tioner af sportsglade 0. G.’er forhåbentlig vil forstå at udnytte og værdsætte.

E. Madsen.

Bogsamlinger.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel, assisteret af Elith Alris (Il.g.kl.). 

I det forløbne år er der blevet anskaffet en del håndbøger, især inden for den 
humanistiske faggruppe.

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

skrifter, fx. Vindrosen, Perspektiv, Ord och Bild og National Geographie 
Magazin.

„0. G.s Teatergarderobe“.
Som et lille apropos til programmets artikel om skolekomedie skal det næv

nes, at skolen gennem de senere år har skabt sin egen teatergarderobe. Det er 
sket gennem en række gaver fra forældrene bestående af brugt tøj o.a. genstande. 
En enkelt gave på 1000 metalskilte m. numre har hjulpet os til at kunne indregi
strere garderobens effekter. Piger og drenge i 2. g. passer udlån og omsyr 
dragter o.s.v. Tilbud om gaver vil være meget velkomne og kan indtelefo
neres til skolen.
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SKAKKL UBBERNE.
Den ordinære afdeling, omfattende nuværende elever. - Skakklubben har 

i den forløbne sæson haft 73 medlemmer, hvoraf 6 lærere.
22. september indledtes sæsonen med et møde hos John Engeil, 2. g. mat. 

- 47 deltagere.
7. oktober var der igen ordinært møde med Elisabeth Clemmesen, 1. g. 

mat., som værtinde. - 54 deltagere.
8. november inviterede Marie Meyer, 1. g. spr., den ordinære afdeling 

til møde, i hvilket 38 medlemmer deltog.
5. december afholdtes endnu et møde, denne gang hos Flemming Jørgen

sen, 1. g. mat., med 39 deltagere.
15. december løb da endelig julemødet af stabelen. 51 juleglade med

lemmer var mødt op i Jesper og Lone Riisbro Madsens (hhv. real og 1. g. spr.) 
hjem og foretog sig traditionen tro alt andet end at spille skak.

28. -29. januar foretog klubben sin lejrtur, der desværre ikke blev så kold. 
49 elever deltog. Vinder af turneringens pigegruppe blev Susanne Trolle, 
1. g. n., med Bettelise Tassing, 1. g. k., på andenpladsen. Drengegruppen 
fik som vinder Torsten Johnsen, 1. g. k.; nr. 2 blev Peter Fleckenstein, 3. g. 
mat.

9. februar blev ordinært møde afholdt hos Torsten Johnsen, 1. g. k. - 
34 deltagere.

2. . februar deltog skolen i gymnasieskolernes skakturnering i Studenter
foreningen med det gode resultat: 4 points af 6 mulige.

5. marts tog klubben til Sverige for at spille med en Landskrona-skakklub. 
Resultat: 12^-2kJ til „de gale“. — Der deltog 15 medlemmer.

8. marts afholdtes ordinært møde hos Vibeke Wilken-Jensen, 1. g. spr. - 
36 deltagende medlemmer.

Fra oktober måned har en del af klubbens medlemmer sat hinanden 
stævne hver tirsdag for at konkurrere i en intern turnering. Denne afsluttedes 
den 8. marts, og resultatet blev, at Mogens Brodersen, II. g., vandt med Steen 
Lyngaae Jørgensen, I. g. m., på andenpladsen.

Mogens Brodersen, 2. g. m.

Skakklubbens barske lejrtur 28.-29. januar.
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Skakklubbens gammalmandsafdeling har i sæsonen 1960-61 haft følgende ar
rangement :

1/2 hos Peter Lavaetz, mat. årg. 58, 24 deltagere.

Skakklubbens oldafdeling har i samme sæson haft følgende arrangementer: 
4/11 hos Bjørn Kragelund, mat. årg. 47.

28/11 hos lektor C. M. Rosenberg, julemøde.

Stig Krabbe Barfoed. Ib Engelsen.
Mogens Juel Kraft. Ole Hald. Gunner Ruben.

Skolebladene.
Ø.G.-bladet.

Skolens største blad udkommer i 600 eksemplarer månedlig, 
også medlemsblad for 0.G.-foreningen. Bladet blev indtil okto
ber 1960 redigeret af Ditlev Bondesen, 3. g. m., derefter af Sø
ren Schou, 2. g. n., + forskellige medredaktører, indtil bladet 
i april fandt sin endelige form under redaktion af Søren Schou 
og Morten Garde, begge 2. g. n. Bladet, der er bogtrykt, kører 
nu på 5. årg.

0.G.-journalen.
Det tidligere »Fuglevennen« har taget navneforandring til 

0.G.-journalen, da overskuddet ikke længere går til fuglefoder 
i de strenge vintermåneder. Det er et otte-sidet månedsblad, 5. 
årg. Redaktør Jens Johannessen, 4. m. b.

U gien.
Otte-sidet blad, specielt for underskolen. Oplag 300 eksem

plarer. Chefredaktør Henrik Pers, 6. klasse.

Krussedullen.
Bladet er udkommet en gang. Ti sider, men uden nævnevær

digt skolestof. Chefredaktør Henrik Warthoe, 6. klasse.
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Rektor og gymnasiets piger er fælles om at byde velkommen til de nye 
elever i 1. klasserne.

Hvad der ellers er sket
i tiden 1. maj 1960 — 30. april 1961.

2. -7. maj: 2. g. s. og hr. Neerbek på historisk ekskursion til 
Nyborg.

4. maj: Afsked med 3. g. i biblioteket. Taler af rektor og af 
Bent Sørensen, 3. g. mat. En dobbeltkvartet synger to vers af 
»Skolen har lukt sin dør« — arrangeret af K. O. Buch.

6. maj: 5. Ørn på Frilandsmuseet sammen med fru V. Ras
mussen.

Lektor Struwe modtager 27 drenge fra en skole i Hamburg. 
Gruppen - sammen med dens to ledsagere — deltager i 3. m. b.s 
lejrskole.

11. maj: Lektor i pædagogik, Einar Ness fra Oslo, besøger 
skolen og overværer undervisningen i enkelte klasser. Aflægger 
besøg i lejren.

19. maj: Afsked med realklassen. Taler af rektor og Niels 
Flemming Tandrup.
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Lektor A. Schaumburg-Müller tager ajsked med Ø.G. juni 1960.

21. maj: 6. Ravn på Kunstmuseet med hr. Langhorn.
23. maj: På den sidste skoledag tager 6. Ravn og 2. m. b. 

afsked med hr. Schaumburg-Müller sammen med rektor, en ræk
ke kolleger samt 4 gamle elever.

15. juni: Afslutning for 1.-5. hovedskoleklasse.
17. juni: Afslutning for 6. hovedskoleklasse og 2.-4. mellem.
21. juni: Afslutning for realklassen og gymnasiet. Før den 

egentlige afslutning samles 50-års, 40-års og 25-års studenter
jubilarer med rektor og en del af lærerkollegiet i sangsalen til 
en lille festlighed.

Ved afslutningen blev der taget officielt afsked med lektor 
Schaumburg-Müller. Legater og flidspræmier uddeltes til føl
gende :

5. maj-legatet: Boglegat på 300 kr.: Erik Blangsted, mat.
Boggave fra den amerikanske ambassade: Axel Busch, nyspr.
Boggave fra Foreningen Norden: Søren Bald, nyspr.
Boggave fra L’Institut Francais: Klavs Mulvad, nyspr.
Boggave fra Institut für Auslandsbeziehungen: Marianne 

Rosen, nyspr.
Carl Larsens Boghandels boglegater til studenter og realister: 

Jørgen Mejer, kl.spr.
Paul Müller, nyspr.
Sten Struwe, mat.
Jørgen Skov, real.
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Også 50-års jubilarerne møder op til dimissionsfesten.

Realistfonden: Niels Grundtvig-Poulsen, Niels Johansson og 
Klavs Vejborg - hver 100 kr.

Studenternes takketale til skole og lærere holdtes af kl.std. 
Jacob Clemmesen. H. P. Wiuff talte på realisternes vegne. 
Hans Peter Mollerup, mat.std., var af sine kammerater valgt 
til at modtage Kai Ole Hammerich’s mindelegat - en boggave.

12. august: Skolen begynder kl. 10 for 6. kl.—3. g. Rektor 
byder velkommen til de to nye lærerinder: cand. mag. fru I. 
Erichsen og cand. mag. frk. Lis Jensen.

15. august: kl. 9,20 begynder skolen for 2.-5. klasse.
Instruktionsmøde for den nye skolepatrulje ved overbetjent 

Gudmund Hansen — arrangeret af hr. Struwe.
16. august: Ved morgensangen fejres lektor A. Kragelunds 

40-års jubilæum som lærer ved Ø.G. med taler af rektor, lektor 
Roskjær og jubilaren.

18. august: Lektor H. Bekker-Jensen fejres i anledning af sit 
25-års jubilæum ved Ø.G. Taler af rektor, adj. Neerbek og af 
jubilaren.

1. hovedskoleklasses 3 afdelinger har »1. skoledag«. Alle tre 
klasser - Hane, Svane og Due — er »blandede« - for første 
gang i Ø.G.’s historie.

1. september: Ø.G.’s 78-års fødselsdag fejres, ved at eleverne 
møder kl. 9 og går kl. 10,45.
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1. skoledag i de nye fællesklasser.

22.-23. september: Realklassens papirindsamling. 11.320 kg. 
Vinder: 7. Falk, nr. 2: 5. Ugle, nr. 3: 4. Lærke.

26.-29. september: 1. g. s. på ekskursion sammen med frk. Lis 
Jensen og hr. Mollerup med lejren som fast udgangspunkt.

10.—14. oktober: Under ledelse af rektor, hr. Mollerup og fru 
Juel Jensen er 2. g. på ekskursion til Viborgegnen.

Forældredag for 1. hovedskoleklasserne.
25. oktober: FN’s 15-års fødselsdag fejres ved morgensangen 

med tale af adj. H. Neerbek.
1 .—3. december: Thornton Wilders »Vor by« opføres af 2. g. 

under instruktion af hr. Struwe.
7. december: Vibeke Sørensen, 3. g. mat., tildeles Alliance 

Francaise’ bogpræmie.
22. december: Juleafslutning for hele skolen i Esajaskirken.
5 —15. januar: 3. g. s. på studierejse til »Internationales Haus 

Sonnenberg« under ledelse af rektor og hr. Struwe.
31. januar: Sammen med C.M.P. forældremøde for 4. mel

lem. Taler af adj. N. Støvring-Nielsen, bestyrerinde frk. E. 
Møller og rektor.

15. februar: 6. Høg under ledelse af hr. Langhorn ser moder
ne malerier på kustmuseet. 16. februar: 7. Glente; 22. februar: 
3. m. b.; 4. marts: 7. Falk og 3. m. a. og 10. marts: 6. Ravn.

17. februar: Kontorchef Munthe af Morgenstjerne fra »Dansk 
Skibsadoption« holder foredrag for 3.-4. mellem om »Dansk 
skibsfart gennem tiderne«.

28. februar: Forældremøde for 5. og 6. kl.
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Fra skolekoncerten: Yngre lokal solist.

1. marts: Orienterende møde i sangsalen med foredrag og 
lysbilleder for påskerejsens deltagere med pårørende.

6. marts: Forældremøde for 7. kl.
22. marts: Under ledelse af lektor Kaj Oluf Buch afholdtes 

i K.F.U.M.s festsal den årlige skolekoncert. Aftenens solister 
var: Operasangerinde Rita Bartos, Wien, og kammersanger ved 
Det kgl. Teater Frans Andersson.

25. marts-3. april: Realklassen på påskerejse til Schweiz og 
Venezia under ledelse af hr. Laursen og hr. Mollerup.

12. april: Færdselspolitiet viser Mester-Jakel-teater for de 
yngste klasser. Enkelte klasser fra Krebs’ Skole er inviteret.

13. april: Nordens Dag festligholdes med tale efter morgen
sangen af adj. H. Neerbek og fridag fra kl. 12.

14. april: Fysiologiske demonstrationer for 3. g. på univer
sitetet.

14. -20. april: 1. g. s. på historisk ekskursion til Sydslesvig 
under ledelse af hr. Bekker-Jensen.

26. -27. marts: Forårsfest - Frugtfest - Folkedans. Ø.G.’s 
drengearbejde, Frugtforeningens medlemmer fra C.M.P. og Ø.G. 
samt folkedansere under ledelse af stud. med. Gert Almind. 
Festen arrangeret af lektor C. C. Struwe.
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Klassisksproglige studenter årgang 1960.
Bageste række fra venstre: Jørgen Mejer, Jacob Clemmesen.

Forreste række: Lars Poulsen-Hansen, Marianna Olsen, Hans Schrøder Hansen.

0. G. - FORENINGEN
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

Formand: Niels Blegvad Stenz. Kasserer: Niels Jacob Holm. 
Sekretær: Jytte Folkmann. Lærerrepræsentant: E. Aggerholm.

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

Foreningens arrangementer har været følgende:
Den årlige lejrtur, som nu hvert år afholdes den sidste week

end i september, løb af stabelen den 24.-25. sept. 34 medlem
mer nød samværet, Molles spøgelseshistorier og Laursens punch.

Generalforsamlingen, som iflg. lovene skal afholdes den første 
torsdag i oktober, fandt, grundet force majeur, første sted tors
dag d. 3. november. Med rektor som dirigent for ca. 30 frem
mødte medlemmer gennemførtes et normalt generalforsamlings
forløb. Efter ansøgning afgik lektor Mollerup og Niels Arthur 
Andersen som bestyrelsesmedlemmer. Indvalgt blev hr. E. Ag
gerholm. De øvrige valg var genvalg.



Nysproglige studenter årgang 1960.
Øverste række fra venstre: Søren Bald, Frans Poulsen, Eric Ebskov, 

Klavs Mulvad.
Midterste række: Niels Chr. Gangsted Rasmussen, Axel Busch, Jette Hurks, 

Annette Rønnebæk, Helge Florian Larsen, Paul Miiller.
Forreste række: Kirsten Hammer Jakobsen, Marianne Rosen, Marie Antoinette 

Hjerk, Helga Haugsted, Mette Hansen, Tove Hansen, Hella Tvermoes, 
Karen Nissen.

Rus- og realistmodtagelsen fulgte umiddelbart efter general
forsamlingen med et betydeligt større deltagerantal til osten og 
rødvinen, rustale af lektor Mollerup og filmforevisning af lek
tor Struwe.

Skolekomedien. Foreningen havde som sædvanlig »købt« den 
ene af aftenerne, i år lørdag d. 3. december. Fremmødet lå væ
sentlig under de foregående års, og heller ikke det påfølgende 
selskabelige samvær i sangsalen med pølser og øl nød større 
bevågenhed.

Af sidstnævnte grund besluttede bestyrelsen efter samråd 
med rektor at aflyse foråsfesten.

Man er imidlertid fast besluttet på til næste år at give en 
saltvandsindsprøjtning. Specielt gøres der opmærksom på mu
ligheden for at få en lejrtur sammen med et par eller flere kam
merater. På grund af den store belægning er det meget svært for 
de enkelte årgange at få en week-end og næsten umuligt, hvis 
ikke et tilstrækkeligt antal melder sig. Men til Ø.G.-forenin-
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Matematiske studenter årgang 1960.
Øverste række fra venstre: Bent Erik Sørensen, Bertil De Waal, Jens Daugaard- 
Jensen, Sten Struwe, Michael Bo Kragsholm, Ulrik Engelrud, Olav Stensig. 
Midterste række: Karen Hilden, Klaus Tycho Pedersen, Jens Høy, Gunner 

Ruben, Christian Kruse Larsen, Hans Peter Mollerup, Finn Schmidt.
Forreste række: Erik Blangsted, Hanne Winstrøm, Birgit Elvang, Irene Menck- 
Thygesen, Mimi Christensen, Eva Uhl, Ingelise Blangsted, Torben Brix Andersen.

gens lejrtur, som i år falder lørdag den 30. september og søndag 
den 1. oktober, kan alle gamle elever melde sig.

Indmeldelse i foreningen - årligt kontingent kr. 7,00 - kan 
ske over ovennævnte girokonto eller til kontorbestyreren.

Ved indbetaling af depositum - kr. 5,00 - vil man også 
kunne sikre sig plads på lejrturen.

Gaver til skolen 1960-61.
Den naturhistoriske samling:
Hans Chr. Bjerg, 1. g. m.: Bomuldskapsel fra Alabama.
Jan Duckert, 7. Falk: Billeder af bananens udvikling.
Ove Grann, 3. m. a.: Fotografi af en 6-benet gris.
Søren Gunner Hansen, 3. Måge: 2 ben af dådyr.
Jørgen Jørgensen, 5. Ørn: Musvåge.

Fysiksamlingen:
Chr. Kruse Larsen, mat. std. 60: Special-crom-vanadinstål-skruetrækker (13000 
volt).
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Lejren:
Jytte Folkmann, nspr. std. 59: Stor kaffekande.
Skoleelever fra Lüneburg: Smedejernslampe.
Karl Thum, Salzburg: Frimærkesamling til realisation.
Anita Lønberg, 1. g. m.: Stokrosefrø.
Fru I. Jacobsen: Urne til lejrens museum.
Niels Amdal, 4. m. a.: 2 cykler.
Lektor C. M. Rosenberg: Kaffedug.
Anonymt: Varmelamper til drengenes sovesal og til toiletrummene.

Realister årgang 1960.
Øver s te række jra venstre: Jørgen Skov, Per Klahn, Klaus Holme, Peter Cast- 
berg, Niels Flemming Tandrup, Niels Johansson, Niels Torup, Niels Voldby, 

Jørgen Timm.
Midterste række: Jens Michael Anthonsen, Claus Egens Petersen, Søren Tovborg 
Jensen, Jørgen Larsen Jensen, Christian Hogrefe, John Palle, Ole Schmidt, 

Gunnar Hørlyck, Rolf Andersen.
Forreste række: Sven Christensen, Hans-Peter Wiuff, Jens Agerbak, Peter 

Christensen, Christian Harris, Klavs Vejborg, Niels Grundtvig-Poulsen, 
Hans Chr. Ranch Hansen.
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Årets idrat på 0. G.
14. september 1961. Skolemesterskaber i fri idræt (5-kamp).
Skolemestre blev:
Gruppe 1 (elever født i 1943 el. tidligere):
1. Niels Harder, 3. g. m....................................................................... point 3777
2. Mogens Brodersen, 2, g. m............................................................... - 3733
3. Peter Johansen, 3. g. s........................................................................ - 3319
Gruppe 2 (elever født i 1944 el. 45):
1. Arne Bremmelgård, 4. m. a..........................................................  point 4237
2. Rolf Trolle Andersen, 4. m. a............................................................ - 3815
3. Kai Drastrup, real ............................................................................. - 3149
Gruppe 3 (elever født i 1946 el. senere):
1. John Springborg, 3. m. b.................................................................. point 3428
2. Peter Brocks, 3. m. b........................................................................... - 2876
3. Raben Rosenborg, 4. m. a................................................................ - 2632

20. september 1961. Regionsstævne i fri idræt. Frb. stadion - arrangør Ø.G. 
(5 deltagende skoler).
Resultater:
Gruppe 1. Vinder :Falkonergårdens Gymnasium. Ø.G. nr. 3.
Gruppe 2. Vinder: Efterslægtsselskabets skole. Ø.G. nr. 4.
Gruppe 3. Vinder: Østersøgades Gymnasium.
Af særlige fornemme individuelle resultater må nævnes:
Gruppe 1. Niels Harder, højdespring 1,65 m (1. plads) og samme, kuglestød 

11,60 m (3. plads). Mogens Brodersen, lændespring 5,47 m (1. pi.)
Gruppe 2. Rolf Trolle Andersen, 80 m løb 10,5 sek. (1. plads). Arne Brem

melgård, spydkast 38,78 m (2. plads).
Gruppe 3. Lars Stage Christiansen, højdespring 1,45 m (1.-2. plads). John 

Springborg, højdespring 1,45 m (1.-2. plads) og samme, boldkast 
62,09 m (2. plads).

27. september 1961. De sidste prøver til skoleidrætsmærket i fri idræt aflægges.
- det samlede resultat var herefter, at:

25 elever erhvervede skoleidrætsmærket i bronze
22 - - - i sølv
22 — — — i guld

5 - — - i sølv m. emalje
5 - - - i guld m. emalje

26. september 1961. Indledes Ø.G.’s nyindstiftede handicap-turnering i basket
ball. Resultatet blev, at 3. g. m. vandt gymnasierækken, medens 4. m. b. 
erobrede mellemskolemesterskabet.
13. september 1961. Ø.G. taber 6—1 til Vester Borgerdyd skole i A.B.’s årlige 
fodboldturnering for gymnasieskoler.
14. september 1961. Lærerkamp - skolens lærere spiller mod gymnasiets piger 
og taber - vist nok.
24. marts 1961. Mærkeprøve i gymnastik.

24 drenge går op til bronzemærkeprøven 14 består
8 — — - — sølvmærkeprøven 5 -
5 — _ _ _ guldmærkeprøven 5 -

Samtidig kåres skolemesteren i gymnastik blandt de 5 guldmærkeaspiranter, 
og resultatet blev:
1. Peter Garde, 4. m. a.................................................................. gennemsnit 8,9
2. Viggo Harboe, 3. m. b................................................................. — 7,8
3. Arne Bremmelgård, 4. m. a........................................................... - 7,1
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0. G.s rejsefond“.
stiftet oktober 1949.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1960-30. april 1961.
Indtægter:
Salg og fornyelse af aktiebreve........................................................... kr. 1000,00
Skolekomedien 1960/61 ........................................................................ - 470,12
Salg af fremmed mønt ........................................................................ - 5,32
Private tilskud......................................................................................... - 125,00
Salg af diverse effekter ........................................................................ — 75,75
Salg af solformørkelsesbriller.............................................................. — 11,25
Raslebøssen ............................................................................................. - 52,29
Tilskud fra papirindsamling ............................................................... - 100,00
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 1237,12

Aktieudbytte ..................................................... — 7,00
Sparekasserenter: E 50370 ........... kr. 15,36

15152 ........... - 16,81 - 32,17 - 1276,29
kr. 3116,02

Udgifter:
Tilskud til realklassens påskerejse .................................................. kr. 400,00
Præmie fra aktiebrevene........................................................................ - 96,00
Driftsoverskud ....................................................................................... — 2620,02

kr. 3116,02

Status pr. 30. april 1960.
Aktiver:
Obligationsbeholdning (nominelt kr. 24.900,00), kursværdi på 

købsdagen .....................................................................................  kr. 21242,00
Præmieobligationer, 14 stk. å kr. 50,00 ........................................ — 700,00
Aktier, Jydsk Telefon, nominelt kr. 100,00 .................................... - 112,00
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: E 50370 ............... kr. 1386,48

15152 ............... - 1131,40 - 2517,88
Kassebeholdning ................................................................................... — 54,00

kr, 24625^88
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1960 ......................................................... kr. 22005,86
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... — 2620,02

kr. 24625,88

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.
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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.

I forbindelse med rejsefondens 10-års jubilæum i 1959 fastsattes fondens 
grundkapital til kr. 25000 (nominelt), således at dette beløb skal være kon
junkturbestemt. Prisen pr. 1. december 1959 for en dobbeltbillet København- 
Rom over Gedser og Brenner på 2. kl. uden sovevogn sættes til pointtal 100 
svarende til de 25000 kr.

Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1960-30. april 1961.

Indtægter:
Renter: Obligationsrenter ............................................. kr. 450,00

Sparekasserenter 8655 ............... kr. 11,26
H 56039 ........... - 10,55 - 21,81 kr. 471,81

Udtræksprovenu ..................................................................................... kr. 285,00
kr, 756,81

Udgifter:
Boglegat til student, årg. 1960 ........................................................... kr. 300,00
Indfriede boglegater fra 1959 ............................................................. - 150,00
Renter og provision ved obligationskøb ........................................ - 7,86
Overskud, tillagt kapitalen .................................................................. - 298,95

kr. 756,81

Status pr. 30. april 1961.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 ....................... kr. 750,00

H 56039 ....................... - 221,83 kr. 971,83
Obligationer: Statsobl. 2007, 5 % (kursv. på købsdagen) .... kr. 8223,75

—kr. 9195,58
Passiver:
Kapital pr. 30. april 1960 .................................................................. kr. 8896,63
Overskud iflg. driftsregnskab ............................................................. - 298,95

kr. 9195,58
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0. G.’s realistfond stiftet februar 1955.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1960-30. april 1961.

Indtægter:
Tilskud fra realklassens papirindsamling ........................................  kr.
Sparekasserenter H 57598 ........................................... kr. 117,75

35137 ........................................... - 35,60 -

100,00

153,35
46,65Underskud ..............................................................................................

~ kr. 300,00

Udgifter:
Flidspræmier, uddelt 21. juni 1960: 3 å kr. 100,00 ................... kr. 300,00

Status pr. 30. april 1961.
Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: H 57598 ............... kr. 2473,73

35137 ............... - 1206,61 kr. 3680,34

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1960 
Underskud iflg. driftsregnskab

.................................... kr. 3726,99 
.................................... - 46,65 kr. 3680,34

0. G.’s lejr- og ekskursionsfond stiftet septbr. 1956.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1960-30. april 1961.

Indtægter:
Privat tilskud........................................................................  kr. 80,00
Tilskud fra papirindsamlingen ........................................ — 100,00
Sparekasserenter 11912........................................................ - 6,94 kr. 186,94
Udgifter:
Tilskud til arbejdslejr ......................................................... kr. 15,00
Overskud, tillagt kapitalen ................................................. - 171,94 kr. 186,94

Status pr. 30. april 1961.
Aktiver: 
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 ............................................ kr. 326,54

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1960 ........................................ kr. 154,60
Overskud iflg. driftsregnskab............................................ - 171,94 kr. 326,54

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1961.

Harald ]uul 
revisor.

Knud Laursen 
regnskabsfører.
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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.

Klasseservering i forbindelse med konfirmation, fødselsdag el. Ig. må kun 
finde sted efter forud indhentet tilladelse fra rektor.

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 7. kl. fra efterår til forår, da skoleskemaet lægges 
med hensyntagen hertil. For 1961-62 vil der desuden ved skemalægningen 
blive taget hensyn til konfirmationsforberedelsen i 8. kl. og 1. real.

Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole lørdagen før og 
mandagen efter konfirmationsdagen.
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. ll30-1230).

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 tirsdag, onsdag og lørdag.
T uberkulinprøve
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.

Lån af skolebøger.
Elever i klasserne over 5. hovedskoleklasse kan leje de bøger, som skal bru

ges 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 Det 
nye 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 adj. Støvring-Nielsen anmelde eventuelle mangler, d.v.s. sådanne skader, 
som ikke hidrører fra almindeligt slid på bøgerne.

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

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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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. Medens højeste skolebetaling er som ovenstående, kan (på 
grund af statstilskuddet 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.

Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1960-61 bliver for 1.-5. hoved

skoleklasse onsdag d. 14. juni kl. 10, for 6. og 7. hovedskole
klasse og 3. og 4. mellemskoleklasse lørdag d. 17. juni kl. 10 
og for real- og gymnasieklasserne lørdag d. 24. juni kl. 10.

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

Det nye skoleår begynder for 6. kl.—3. g. mandag d. 14. au
gust kl. 10 og for 2.-5. hovedskoleklasse onsdag d. 16. august 
kl. 9,20. 1. hovedskoleklasserne begynder fredag d. 18. august 
kl. 10,20.

I skoleåret 1961-62 vil følgende dage blive ferie og fridage: 
Efterårsferie: 16.-21. oktober
Juleferie: 23. december-6. januar
Påskeferie: 16.-24. april
Bededagsferie: 18.-20. maj
Pinseferie: 9.-12. juni

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 16. og 18. september, 16. november, 5. marts 
(fastelavn), 28. marts (dronningens fødselsdag), 31. maj (Kristi 
himmelfartsdag) og 5. juni (grundlovsdag).
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ANSØGNING
OM NEDSÆTTELSE AF SKOLEBETALING

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

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 

19

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.



Meddelelse til hjemmene

Da frk. Møller med udgangen af dette skoleår 

a f helbredsmæssige grunde trækker sig tilbage som 

leder af C. M. P., vil der blive visse ændringer 

i det kommende skoleår. De to skoler, 0. G. og 

C. M. P., vil for fremtiden udgøre en skole med 

rektor Freil som leder.

C. M. Pås klasser vil fra 4. kl. til realklassen 

fortsætte som rene pigeklasser, medens 3. klasserne fra 

0. G. og C. M. P. vil fortsætte som 2 blandede 

klasser.


