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Træffetider.
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ØSTERSØGADES GYMNASIUM
E. Bay og Th. Moltkes Skoler 

(selvejende institution)

Institutionens bestyrelse er:
H. Bødtcher-Hansen, Leo Hansen,

formand, hospitalsinspektør,
grosserer.

jru dr. med. Sv. Hansen. Torkil Heise,
landsretssagfører.

Mogens Piesner, 
næstformand, 

højesteretssagfører.

Østersøgades Gymnasium er en privat skole, der modtager 
statstilskud.

Skolen består af følgende afdelinger:
Hovedskolen, der omfatter 1.-7. hovedskoleklasse samt 8. og 

9. klasse.

Gymnasieskolen, der omfatter 1. og 2. real, realklassen 
samt gymnasiet, der omfatter 3 retninger: den klassisksprog
lige, den nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige 
linie. Alle linier fører igennem 1., 2. og 3. gymnasieklasse til 
studentereksamen.

I skoleåret 1963-64 vil skolen bestå af følgende afdelinger:

Hovedskolen, der omfatter 1.-7. hovedskoleklasse samt 8. og 
9. klasse.

Gymnasieskolen, der omfatter 1., 2. og 3. real, gymnasiet, 
der omfatter en sproglig og matematisk 1. gymnasieklasse samt 
2. og 3. gymnasieklasse med klassisksproglig, nysproglig og 
matematisk-naturvidenskabelig retning.



Den nye skole.
Når skolen gennemgår så store ændringer, som tilfældet er 

nu efter indførelsen af den nye skolelov, kan det ikke undgås, 
at både elever, forældre og lærere ofte står desorienterede og 
ikke er klar over, om de er på den rigtige vej. Selvfølgelig 
tager vi fejl af vejen engang imellem. De nye veje kan vi ikke 
altid finde på kortet, og vi må følge instinktet.

Sådan er det vist altid, når man begynder på noget nyt, og 
da særlig, når der ikke har været tilstrækkelig tid til at for
berede og planlægge det ny. Der var mange, der straks fordømte 
den ny skolelov som en umulig lov, der betegnede et klart til
bageskridt. Den gamle skolelov var god, sagde de, og der var 
ingen grund til at kassere den. Hvilken opfattelse man nu end 
havde af den, trængte den til en fornyelse, for på mange punk
ter var tiden løbet fra den.

Om den ny skolelovs bonitet og holdbarhed skal jeg ikke 
udtale mig. Den skal have lov til at få fair play i hverdagens 
skoleliv, og så kan vi ad åre, når vi har fået gode lærebøger 
og læsebøger, og lærerne er blevet fortrolige med de nye krav 
og har fået ført deres kundskaber å jour, lidenskabsløst tale 
om forkert målsætning, pædagogiske vildskud og misforstået 
undervisningspraksis, men vi må give gennemførelsen af loven 
rimelige arbejdsbetingelser.

Én ting har lærerne erfaret: de må i stor udstrækning gen
nemgå en omskoling og deltage i utallige kurser for simpelthen 
at lære det ny stof, som skal inddrages i undervisningen, og 
udarbejdelsen af undervisningsplaner og -praksis tager tid og 
kræver kræfter. Men giver det alligevel ikke også os lærere 
større arbejdsglæde, at vi ikke kan køre på rygmarven!

Skoleloven har naturligvis ændret Ø.G.s struktur. Vi har nu 
en 7-årig hovedskole, en 3-årig realafdeling, 8. og 9. klasse og 
en 3-årig gymnasieafdeling. Jeg vil tro, at kravene om, at ele
ver kun kan flyttes op fra 7. klasse til 1. realklasse, når skolen 
mener, at de kan tage realeksamen på 3 år, betyder en skær
pelse af kravene til kundskaber og modenhed, men jeg betragter 
det som en stor lykke, at de elever, der tidligere faldt fra i 3. 
eller 4. mellem, fordi evnerne ikke slog til, nu kan overflyttes 
fra 7. klasse til 8. og 9. klasse og der få en undervisning, der



SPECIALFAG:

mat. fys. gren

samfundsmat. gren

naturfaglig gren

: matematik og fysik

: samfundsfag og samfundslære

: biologi og biokemi

u S pr. Hn/t _ nysproglig gren : engelsk og tysk

->-3y -- samfundsspr. gren : samfundsfag og samfundslære

klassiskspr. gren : latin og græsk

Skolestrukturen efter den nye skolelov. 
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kan dygtiggøre dem, og hvis krav de kan honorere. Men det 
bør fastholdes, at 8. og 9. klasserne ikke bør være overgangs
klasser til realafdelingen, men at de har deres egen målsætning. 
Jeg lægger ikke skjul på, at jeg betragter elever, der med et godt 
resultat forlader skolen med udgangen af 9. klasse, som langt 
bedre skikket til at gå ud i praktisk virksomhed, end de elever, 
der har en mådelig eller ringe realeksamen. Men det ulyksalige 
er, at mange forældre, håndværkere og erhvervsdrivende be
tragter et realeksamensbevis med laksegl og alt det dyre som

Modellen af Kildegård Gymnasium set fra nord.

det eneste saliggørende. En række dårlige karakterer, der siger, 
at eleven intet kan, betyder intet for fordomsfyldte og tradi
tionsbundne chefer og ledere. Jovist har vi et lederproblem at 
slås med hertillands!

Efter sommerferien gennemføres den ny gymnasielov. Det 
fremtidige gymnasium består af en matematisk og en sproglig 
linje. I 2. og 3. g deles hver af disse linjer i 3 grene: den sprog
lige linje i en nysproglig med engelsk og tysk som specialfag, 
en klassisk sproglig, hvor latin og græsk er specialfagene, og 
en samfundsfaglig gren, der i lighed med den samfundsfaglige 
gren i den matematiske linje gennem særlige fag skal give ele
verne kendskab til væsentlige træk i samfundsstruktur og -funk
tioner. Indførelsen af samfundsgrenen sker først i skoleåret 
1967/68. Foruden den samfundsfaglige gren får den matema
tiske linje i 2. og 3. g. en matematisk-fysisk gren, (matematik 
og fysik er specialfag) og en naturfaglig gren med biologi og 
biokemi som de dominerende fag.
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Både sproglige og matematikere kan vælge mellem russisk 
og fransk, matematikerne kan vælge mellem engelsk og tysk, 
og de sproglige får matematik i 3 ugentlige timer i 1. og 2. g.

Det siger sig selv, at ikke bare den ændrede struktur, men 
også nye fagkrav og undervisningsmetoder vil pålægge gym
nasielærerne store arbejdsbyrder og stille dem ind i en omstil
lingsproces, der kræver psykisk tilpasningsevne og stor arbejds
evne. Det bliver ikke let at honorere kravene, da gymnasie
lærerne på grund af mangel på lærere og skoler må påtage sig

Den nye skole set fra syd.

mange overtimer, for at det hvert år voksende antal unge, der 
søger gymnasiet, kan føres igennem til en studentereksamen.

Selvsagt må de nye skolelove også stille store krav til sko
lerne m. h. t. lokaler (ikke mindst faglokaler) og apparatur. 
Hvis samfundet ikke har råd eller vilje til at investere de nød
vendige penge til disse formål, er lovene om den nye skole 
og det ny gymnasium kun drømme om en fornyelse af skolen. 
Men så galt går det vel ikke.

Vi på Ø.G. er da på vejen til at se vore drømme om en ny 
skolebygning blive til virkelighed. Vi har fået en dejlig grund 
på hjørnet af Lyngbyvej og Kildegårdsvej på ca. 19.000 m2. 
Vi er Gentofte Kommune megen tak skyldig, fordi den gennem 
sine embedsmænd og kommunalbestyrelse stillede sig imøde
kommende over for vore ønsker om erhvervelsen af grunden, 
som vi fik på særdeles fair betingelser. Der tales sommetider om 
ministeriel slendrian. Jeg har ikke truffet den. De nye skole
love har givet undervisningsministeriet en næsten umenneske
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lig arbejdsbyrde. Til trods herfor er vores projekt til en ny 
skole ikke havnet i en dynge papir, og jeg er fyldt med tak
nemmelighed overfor de embedsmænd i ministerierne, der har 
taget sig af vore byggesager og ekspederet dem hurtigt. 2 klasse
fløje er under tag, og trods det meget store handicap, som den 
lange og hårde kulde har givet os, skrider arbejdet godt frem.

Vi får en smuk og hensigtsmæssig indrettet skole, som vi har 
kunnet indrette efter de nye skolelove. Fra 1. hovedskoleklasse 
til 3. realklasse bygger vi en traditionel skole. Gymnasieafde
lingen bygges derimod som faglokaleskole, d. v. s. at gymnasiets 
elever ikke har fast klasseværelse, men undervises i faglokaler 
i samtlige timer. De får gode garderobeforhold og et dejligt 
lokale til ophold i frikvartererne og til at spise i. Det er selv
følgelig fristende for mig at prøve på at fortælle i enkeltheder 
om mit hjertebarn, men jeg må afstå herfra. Blot er det mig 
magtpåliggende at konstatere, at de ydre rammer for, at vi 
kan give en god, tidssvarende undervisning, virkelig bliver 
gode. Det står til os: forældre, elever og lærere at fylde ram
merne med et skoleliv, der bevarer den atmosfære, som vi 
holder af på Ø.G. Jeg er ikke ængstelig. Jeg tror virkelig, at 
mennesker, og ikke mursten, er normgivende. Treklangen: ele
ver, forældre og lærere skaber den særlige, men helt udefinerlige 
tone, som man kender en skole på.

Eigil Freil.
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Forældre til skolebal.
Det lyder som en misforståelse. Hvad skal forældre til skole

bal efter? Hvem skal de danse med? Lærerne eller eleverne eller 
måske hinanden? Eller skal de måske blot befinde sig i periferien 
og følge deres pode(r) med årvågne blikke? Skal de arme børn 
da intet privatliv have?

Den slags spørgsmål steg op i sindet, da 0. G. i år - for første 
gang i skolens historie, siger inspektor - indbød forældrene til 
at være med til ballet i Borgernes Hus.

Skolen var med dette initiativ helt i overensstemmelse med 
de tanker, der rører sig i vor tids pædagogik. En skole havde 
tidligere to komponenter, nemlig lærere og elever. Disse to par
ters indbyrdes forhold kom til hjemmets kundskab lejlighedsvis 
ved børnenes beretninger ved middagsbordet og officielt ved 
terminernes meddelelsesbøger. Direkte kontakt havde forældre 
kun med skolen, når der var noget galt. Sådan var det i de gode 
gamle dage. Sådan ikke mere. Nu består skolen af lærere, elever 
og forældre. De danner en treklang, og det er ikke let at sige, 
hvem der er grundtonen. Det er vigtigt for skolens daglige liv 
og arbejde, at den har nøje kontakt med hjemmene, og det er 
vigtigt for forældrene, at de er i nær forbindelse med skolen. 
Det må eleverne finde sig i.

Det var altså i sin orden, at alle tre parter blev indbudt til 
skolens bal. Vel siger det gamle ordsprog: Pige kendes i dejg- 
trug og ikke i springdans, og ligervis kendes vel 0. G. ved 
søerne og ikke i Borgernes Hus. Men alligevel. En pige kendes 
dog også i springdans. 0. G. var dog også at kende i skoleballet.

Der var halvanden snes af forældrene, der overvandt betæn
kelighederne og fulgte indbydelsen. Som en af dem vil under
tegnede gerne aflægge det vidnesbyrd, at vi ikke fortrød det. 
Vi hyggede os både i balsalen og ved det fælles smørrebrødsbord. 
Det var umiskendeligt, at alle tre parter i skolens liv morede sig 
godt den aften, og til et fællesskab hører nok også, at man kan 
have det fornøjeligt sammen.

Når noget har været første gang i en skoles historie, er det 
nærliggende næste gang at kalde det en tradition. Lad det bare 
blive det.

Poul Härtling.
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Fysisk træning.
Timetalsnedsættelsen for faget legemsøvelser fra 4 til 3 timer 

ugentligt har medført, at man inden for den gymnastiske fag
gruppe har taget de tidligere benyttede metoder og øvelser op 
til en grundig revision. Målet er nu at forsøge at gøre den 
fysiske træning så effektiv som overhovedet mulig inden for 
det nye timetals rammer for dermed at reducere virkningen af 
beskæringen.

Et utal af »grundtræningsprogrammer« er i løbet af det sidste 
år udarbejdet rundt om i landet, de fleste efter det cirquit prin
cip, som danske idrætsfolk benyttede til OL forberedelserne 
i Rom. Da man i England konstruerede de første cirquit-pro- 
grammer, var formålet at give idrætsfolkene et simpelt udvalg 
af øvelser, der kunne virke styrketrænende og konditionstræ
nende d. v. s. kredsløbstrænende og samtidig give idrætsman
den mulighed for at kontrollere sin fysiske form.

Et cirquit-program sammensættes af 6, 8 el. 10 øvelser, der 
udvælges således, at de forskellige muskelgrupper gennemarbej
des på skift. De kraftigst styrketrænende øvelser er de øvelser, 
der kun kan gennemføres op til 7 gange maximalt. Øvelser, der 
maximalt kan gennemføres 7-30 gange, virker både styrke
trænende og konditionstrænende, medens øvelser, der kan ud
føres over 30 gange, alene virker konditionstrænende.

Når programmet indarbejdes, vælges der øvelser fra alle tre 
af de ovennævnte grupper, og idrætsmanden eller eleven be
stemmer sit fysiske maximum i hver øvelse. Øvelser, der er valgt 
inden for den gruppe, hvor maximaltallet er over 30, tidsbe
grænses (max. antal pr. min.). Når maximaltallene er fastsat 
for alle øvelser, halveres disse tal, og den trænende gennem
fører så derefter øvelsesrækken med det halve maximum uden 
pauser. Hvis træningen skal være effektiv, fortsættes straks 
forfra, og øvelsesrækken gentages alm. 2 el. 3 gange, og der 
tages tid på, hvor længe den trænende er om at gennemføre sit 
program.

Øvelserne udvælges til skolebrug så vidt muligt, så de ikke 
kræver redskaber, således at eleverne, efter at de har forladt 
skolen, har et program, der kan udføres hjemme ved en ved
ligeholdelse af den fysiske form.

En gymnastiktime med et stort fritstående program er efter
hånden en sjældenhed. Timerne vil snart forme sig som en indi
viduel træning, der indledes med en samlet smidiggørende op
varmning efterfulgt af grundtræningsprogrammet.

Dertil kommer så - alt efter årstiden - de specielle discipliner 
som f. eks. redskabsgymnastik, boldspil og atletik. E. Madsen.
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Eksaminer 1962.
Studentereksamen, realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i maj

juni.
Studentereksamen.

Følgende elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,57 (ug+) til 
12,87 (g+).

Den ilassisi-sproglige linie.
Elith Alris, Uffe Refslund Christensen, Vibeke Schrøder Hansen, Birte 

Pass, Flemming Philbert, Solvejg Schiørring og Per Vadmand.

Den nysproglige linie.
Birthe Andersen, Jørgen Elmer, Torsten Emborg, Morten Garde, Birgitte 

Weis Jensen, Karin Lemvigh Jønsson, Else Liitzhøft, Steen Månsson, Annette 
Læssøe Rasmussen, Søren Schou og Birthe Tesch.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Mogens Brodersen, John Engeli, Bjarne Hansen, Helle Stoltenberg Hansen, 

Rolf Havsbøl, Torben Hvidt, Henrik Krøll, Laurits Lauritsen, Steen Lerche, 
Christian Mogensen, Vibeke Nielsen, Niels Henrik Perdrup, Niels Rolin, 
Svend Poulsen-Hansen, Ole Riis og Anne-Suzette Sadolin.

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,34 (mg+) til 

12,08 (g).
Real a.

Lise Alg, Niels Amdal, Gorm Biering-Sørensen, Jens Ulrik Brøchner, 
Merete Dyrmose, Jesper Ege, Kirsten Fahrenholtz-Jensen, Carsten Fausbøll, 
Jørgen Kreutzfeldt, Flemming Larsen, Anne Marie Martinsen, Mary-Ann 
Niclasen, Susanne Nielsen, Claus Pontoppidan, Susanne Rothe, Vibeke Schaltz, 
Karin Studsgaard, Annette Willumsen og Anders Yttrup.

Real b.
Peter Kragh Andersen, Lennart Andersson, Jens-Ole Behnke, Henrik Bjørn, 

Hans Peter Brøchner, Michael Buhl, John Christiansen, Lars Stage Christian
sen, Lone Freil, Claus Hübschmann, Jes Jakobsen, Klaus Bøndergaard Jakobsen, 
Annette Reipurth Jensen, Helle Larsen, Hans Chr. Mathiesen, Inge Mertsen, 
Susan Nielsen, Dorrit Nyholm, Sven Perdrup, Liselotte Torup, Ulla Trolle, 
Niels Ebbe Valdal, Erik Vilstrup, Poul Winstrøm og Birgit Wolfram.

Mellemskoleeksamen.
91 elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,61 (ug-!-) til 12,00 (g).
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Skolens lærerpersonale 1962-63.
Overlærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik, geografi, natur

historie og regning.
Overlærer, fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), regning og 

geografi.
Fru E. Balslev, eks. skolel. (1960), dansk, skrivning, historie og 

tysk.
Lektor H. Bekker-]ensen (1935), historie og dansk.
cand. mag., frk. Agnete Bentzen (1962), matematik og kemi.
Overlærer, frk. A. M. Bentzen, eks. skolel. (1919), religion, 

dansk og historie.
Lektor K. O. Buch (1916), sang og religion.
cand. mag., fru Lis Christensen (1960), engelsk og fransk.
Lektor J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk.
Lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk.
Adjunkt, fru I. Erichsen (1960), engelsk og tysk.
Rektor E. Freil (1944), dansk, tysk, religion og historie.
Fru Gerda Graef fe (1953), håndarbejde og religion.
cand. mag. Leif Flansen (1962), naturfag, biologi, geografi og 

naturlære.
Adjunkt F. Hobel (1956), latin, græsk, fransk og oldtidskund

skab. Skolens bibliotekar.
Frk. I. Hvidt, eks. skolel. (1959), dansk, religion og skrivning.
Frk. Lise Høgsbro, eks. skolel. (1962), dansk, skrivning, regning, 

historie, naturhistorie og religion.
Overlærer, frk. A. Jensen, eks. skolel., cand. phil. (1922), mate

matik og religion.
Overlærer, fru K. Juel Jensen (1931), regning og maskinskriv

ning. Sekretær og kassererske.
Adjunkt H. Juul (1954), matematik, fysik og kemi. Regnskabs

fører.
Overlærer, fru J. Lemvigb Jønsson, eks. forskolel. (1933), reg

ning, dansk og skrivning.
Fru E. Jørgensen, eks. skolel. (1958), dansk, skrivning, regning, 

geografi og håndarbejde.
Frk. Lisbeth Knudsen, statspr. misikpæd. (1955), sang.
Lektor A. Kragelund (1920), latin og oldtidskundskab.
Overlærer, fru Ingrid Helms Kristensen, eks. forskolel. (1949), 

dansk, historie, religion og skrivning.
Lektor N. J. Langhorn (1942), engelsk, dansk og tegning. In

spektion på 2., 3. og 4. sal.
Fru G. Laursen (1960), religion.
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Lektor Knud Laursen (1940), fysik og matematik. Inspektør 
for gymnasieskolen.

Overlærer, frk. E. Lind, eks. fagi. (1944), tysk og geografi.
Pastor H. Lundblad (1957), religion.
Fru Else Lænkholm, eks. skolel. (1953), dansk, fysik, historie, 

religion og skrivning.
Adjunkt E. Madsen (1958), naturhistorie, geografi og gymnastik.
Lektor H. Neerbek (1949), historie, dansk, interlingua og old

tidskundskab.
Hr. Flemming Næsland, eks. skolel. og fagi. (1962), matematik, 

dansk, naurhistorie, fysik, skrivning og gymnastik.
Fru Gerda Næsland, eks. skolel. (1962), engelsk, dansk, skriv

ning, historie og naturhistorie.
Frk. I. Peters, eks. gymnastik!. (1953), gymnastik.
Overlærer, fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), tegning, dansk, 

skrivning og småsløjd.
cand. mag. fru Gerda Rosenmeier (1961), engelsk.
Lektor Th. Roskjær (1934), fransk, græsk og latin. Inspektion 

på 1. sal.
Hr. Ole Silau, eks. fagi. (1961), fysik, matematik og geometrisk 

tegning.
Lektor C. C. Struwe (1930), tysk, gymnastik, historie og sang. 

Inspektør for hovedskolen.
Adjunkt N. Støvring-Nielsen (1958), engelsk, tysk og erhvervs

vejledning.
Overlærer, frk. H. Tolderlund-Hansen, eks. skolel. (1927), 

dansk, tegning, skrivning og småsløjd.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk, geografi 

og skrivning.
Fru G. Ørbech, eks. gymnastik!. (1953), gymnastik, naturhisto

rie, historie og tegning.

Skolens bogudlån har været varetaget af d’hrr Laursen og 
Støvring-Nielsen.

Ydre inspektion i nord- og sydgård har været varetaget af 
skiftende lærere og lærerinder.

Ved årsprøverne, mellemskole- og realeksamen i 1962 har 
lektorerne H. Moe, C. M. Rosenberg og A. Schaumburg-Müller 
fungeret som censorer.
Skolelæge Knud Wilken-Jensen træffes på 4. sal hver onsdag 

kl. 11.30-12.30.
Skolesundhedsplejerske, frk. E. Refslund Poulsen træffes tirs

dag, onsdag og lørdag kl. 8-14.
Pr. 1. april fratræder pedel H. Solholt og afløses af hr. 

V. H. Sørensen.
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Timefordelingen 1962-63.

Pi-

Hovedskolen 2 Gymnasiet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 <D I. gymnasiekl. II. gymnasiekl. III. gymnasiekl.
kl.spr. ‘ nyspr. mat. kl.spr. nyspr.! mat. kl.spr. nyspr. mat.

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 111111111
10 8 7 7 8 5 4 5 5 4 5 4 444444444

5 3 4 4 4 33) 5 2 5 2«) 2 6 24) 5
4 4 42) 3 1 5 24) ] 4 24) 4

4 555555444
4 6 4 6 4 6 3

6 6 6
1 1

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 333 3 33444
11 11111

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

2 2 21) 2 3 2 2 2 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 62) 5 6 6 6
1 1 1111 1 1 222222222

1 12 11 1 1 1 1
3 2 2 3 2 1 1 1 1 1

2 2
21)

2
2 2 4 3 2 2 4 4 2
I 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 333333333

1) Kun drengene. 2) Ikke-latinlæsende elever en time mere. 3) Ikke-latinlæsende elever to timer mere. 4) Valgfrihed mellem tysk og engelsk.
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Oversigt
over 

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

9. klasse.
Dansk (Fl. Næsland): Alm. diktat, ord- og tegnsætningsøvelse, referatstil 

og fristil. Stillelæsning, samtaler og mundtlig referat. Øvelse i brug af opslags
bøger. Verner Sørensen: Skriv rigtigt (9. kl.). Vilh. Ludvigsen: Dansk skole
ordbog. Gregersen, Nordentoft og Riisby: Læsebog f. realskolen I. Gunnar 
Fog: Blanketter og breve + arbejdsmapper. Anvendt skrivning.

Engelsk (Langhorn): Brier og Young: The Tortoise 3, Tom Brown’s 
Schooldays (Simplified Readers) og andre af Longmanns bøger.

Interlingua (Neerbek): P. Moth: Lærebog i interlingua.
Historie (Lænkholm): Holger Knudsen og Jørgen Clevin: Du og dit sam

fund: Retsvæsenet, Danmarks styre, forsvaret med tilhørende arbejdsopgaver. 
H. H. Hansen: Dragter fra fjerne lande. H. H. Hansen: Klæder skaber folk. 
Enkelte verdenshistoriske begivenheder fra 1920 til vore dage ud fra bind 6 
„Vore dage“ af samlingen „År og Dage“. Verdenshistoriske skildringer. Arbejds
mapper.

Geografi (E. Aggerholm): Karl Bruun og Steen Bøcker: Geografi for 
mellemskolen II. Fra U.S.A. til alm. geografi i uddrag. Til eksamen opgives: 
Norden.

Biologi (Hansen): Helge Dahl og O. Hammer-Pedersen: „Livet i marken": 
agerbruget, husdyr, vildtlevende dyr. Asger Dragsholt og Gustav Lehnert: 
„Du og din krop“ i uddrag.

Regning med regnskabsføring (G. Aggerholm): Dagliglivets regning for 
de unge II, 9. del. Johs. Lindeskov Hansen og Johs. Pedersen: Regnskabsføring 
for 9. kl.

Formning (Langhorn): Tegning af udstoppede dyr (blyant el. tusch). 
Farveøvelser og mønstertegninger (blyant, farvekridt, vandfarve og tusch). 
Frie tegninger med emner fra litteratur el. historie.

Håndarbejde (Jørgensen): Syning: kjole - eleven udarbejder selv mønster - 
Omsyning af nederdel. Strikning: Barnestrømpe i mønster. Rep. af strikket 
trøje. Broderi: Mellemlægsservietter med korsstingsmotiver. Syteknik: Prøve 
på paspolerede knaphuller, vaffelsyning m. m„ Materialelære efter Ida Fenger 
Tingleff: „Tøjet vi bruger“. „Vejledning ved Tilskæring" udarbejdet til brug 
for Det Tekniske Selskabs Skoler.

Maskinskrivning (Juel Jensen): Thora Lauritzen og Margit Riis-Olsen: 
Lærebog i maskinskrivning for skoleelever.

Alle elever i 9. kl. har i én uge været ude i erhvervspraktik i forskellige 
virksomheder.
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2. real a, b og c.
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, stk. 31—47 og I-XV.
Latin c: (Hobel): Som b-klassen.

Realklassen.
Religion a. Ikke eksamensfag (Buch): Evangelisterne Mathæus og Johannes 

belyst gennem Math: 1.-7. og Johannes, kapitlerne 1, 14. og 17. Gennemgang 
af naturfolkenes religion, hinduisme, buddhisme, islam, jødedom og kristen
dom efter Tolderlund-Hansen. En del båndoptagelser.

Religion b (Buch) : Som a-klassen.
Dansk a (Bentzen): Hovedværker: Munk: Han sidder ved smeltediglen. 

Blicher: En landsbydegns dagbog. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for real
klassen: Ebbe Skammelsen, (Brøndsted: Guldhornene), Oehlenschläger: Guld
hornene, (Præludium), Gartneren og herskabet, (Om læsning), Engelske 
socialister, (Min freds-pibe), Pernille, Kongens datter, (Henrettelsen), Et kvad 
om en knes fra Peene, 6. søndag efter påske, Dobbeltportræt i karvskåren 
ramme, Iris, (Gruk), Terje Vigen. - Grammatik efter Jensen og Noesgaard: 
Dansk sproglære for realklassen. - Stil ca. 3 gange om måneden.

Dansk b (Langhorn): Hovedværker: St. St. Blicher: Brudstykker af en 
landsbydegns dagbog. Henrik Ibsen: En folkefiende. Clausen og Hansen: 
Dansk læsebog for realklassen: (Havbor og Signelil), Ebbe Skammelsøn, 
(Brøndsted: Guldhornene), Oehlenschläger: Guldhornene, Hosekræmmeren, 
(Præludium), Gartneren og herskabet, (Brandes: Om læsning), Engelske 
socialister, (Ørneflugt), Lykke-Per i Nyboder, (Pernille), (Kongens datter), 
Et kvad om en knes fra Peene, 6. søndag efter påske, Dobbeltportræt i karv
skåren ramme, Iris, En æggesnaps. Grammatik efter Jensen og Noesgård: 
Dansk sproglære for realklassen. Stile, diktater og sprogdannelsesøvelser.

Engelsk a (Langhorn): Brier og Young: The Tortoise 5: side 7-16, 18-32, 
34-41, 62-69, 70-76, 77-83, 107-123 — 77 ns, som opgives til eksamen. 
Desuden er læst 33-34, 124—125, 125-134. - 1 oversættelsesstil om ugen. 
Stiløvelser efter: Lærebog i skr. eng. f. realkl. v. Sv. Christensen og G. Ras
mussen.

Engelsk b (Støvring-Nielsen): Brier og Young: The Tortoise 5: side 7-16, 
18-32, 62-68, 70-76, 84-106, 124-125, 134-140 — 75 ns. - 1 skriftlig over
sættelsesstil om ugen. Stiløvelser efter: Lærebog i skr. eng. f. realkl. v. Sv. 
Christensen og G. Rasmussen.

Tysk a (Struwe): Rud. Lave: Deutsch für die Jugend IV, s. 5-73.
Tysk b (Struwe) : Som a-klassen.
Fransk a (Dahlmann-Hansen): Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elemen

tært fransk: side 14—119, 123-150, 156-159 61 ns.
Til eksamen opgives: side 98-119, 123-150, 156-159 = 50% ns.
Fransk b (Lis Christensen) : Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært 

Fransk: s. 14—119, 123-50. Til eksamen opgives: stk. 25-44; s. 116-19; 123— 
50.

Historie a (Neerbek): P. Holt: Verdenskrigenes tidsalder (7. udg). 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære.

Til eksamen opgives: Verdenshistorie: s. 5-19; 25—36; 38-42; 47-78; 
79-94. Samfundslære: Danmarks statsforfatning; kommunestyre; retsplejen; 
finansforvaltningen; befolkningen; erhvervene.

Historie b (Neerbek) : Som a-klassen.
Geografi a (Madsen) : Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for real

klassen.
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Geografi b (E. Aggerholm}: Som a-klassen.
Naturfag a (Madsen): M; Lund: Biologibog for realklassen.
Naturfag b (Hansen) : Som a-klassen.
Fysik a (K. Laursen) : Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmel

legemerne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen.
Fysik b (Silau): Som a-klassen.
Regning og matematik a (Juul): C. C. Andersen og Damgård Sørensen: 

Regning og aritmetik for realklassen. Logaritmer m. m. er læst efter tillægget. 
Regnestokken er gennemgået efter notat. Til eksamen opgives hele lærebogen.

Regning og matematik b (K. Laursen) : Som a-klassen.

2. gymnasieklasse.
Engelsk. Kl. spr. afd. (Støvring-Nielsen): I 1. og 2. g er læst: On 

England and the English (1958), side 25-42, 49?128, 145-153,. 157-162, 
183-185, 217-225. Extracts from Four Modern Writers (1955), side 9-103, 
158-201. Modern English Plays (1948), side 34-57. Ialt 318 normalsider.

Engelsk. Mat. afd. (Dahlmann-Hansen): I 1. og 2. g er læst: Barrie: The 
Will, On England and the English: 9-25, 49-58, 74-122, 179-83, 186-190, 
226-237, Extracts from Four Modern Writers: 9-60, 61-103, 158-201, The 
American Negro (The Americans): 12 ns. George Orwell: Animal Farm.

Tysk. Kl. spr. afd. (Støvring-Nielsen): I 1. og 2. g er læst: Moderne tyske 
noveller v. C. Gad (1961), side 5-43. Deutsche Gegenwart v. Kirchhoff 
(Munchen 1958), side 12-18, 33-42, 54-62, 66-68, 73-85. Deutsches Schrift
tum 20. Jahrhundert (Lausanne 1959), side 37-44, 59-65, 68-72, 121-127, 
175-191. Ialt 167 normalsider.

Tysk. Mat. afd. (Struwe): I 1. og 2. g er læst: C. Gad: Moderne tyske 
noveller (4. udg.): s. 5-27; 44-58; 76-121; 122-55. Hartung: Paul und 
Julia (Radiohefte 1958). G. Kirchhoff: Deutsche Gegenwart (München 
1958) : s. 9-62. Ialt 257 ns.

Naturfag. Spr. afd. (Madsen): Reumert og Tscherning: Geografi m. Na
turlære. Det læste med undtagelse af kul, olie og jern. Ekskursioner: Born
holm og Dyrehaven.

Naturfag. Mat. afd. (Madsen): Andersen og Vahl: Geologi. Andersen og 
Vahl: Klimatologi. Hellner og Humlum: Geografi 2. - I afsnittene fra side 
33 til 143 er der specielt lagt vægt på Majs, Tekstilplanter, Aluminium og 
Vandkraft. Ekskursioner til Bornholm, Stevns og Fakse.

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

Mynster, Indre Mission og grundtvigianisme samt hovedtræk af det 20. år
hundredes kirkehistorie.

Religion. Mat. afd. (rektor) : Som spr. afd.
Dansk. Spr. afd. (Elmquist) : Norrild: Dansk litteraturhistorie; Brandes- 

Martin A. Hansen, Wergeland-Nordahl-Grieg. Hovedværker: Det forjættede 
land, Ordet. Dansk grammatik efter Henry Karlsson. Svensk efter Agerskov, 
Nørregård og Roikjær.

Til eksamen opgives: Falkenstjerne I: Thrymskvadet, Germand Gladen- 
svend, Agnete og havmanden, Far, verden, farvel, Peders Pårs (Anholt), Om at 
gruble udi religions-sager, Op! all den ting, Ode til sjælen, Liden Gunver, 
Manheim, Perspektivkassemanden, Bisp Villum, De levendes land. II: Gabrielis’ 
breve, Lægdsgården, Kunstneren mellem oprørerne, En sjæl efter døden, Post
huset i Hirschholm, Tidlig skilsmisse, Mødet med Bacchus, Nattergalen, En 
jøde, Phantasterne. III: De uendeligt små og det uendeligt store, Fru Marie 
Grubbe, Engelske socialister, Frøkenen, Bekendelse (Jørgensen), Confiteor, 
Den druknede, Den gamle præst, Kirstens sidste rejse, Torden i syd, De blå 
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undulater. - Hovedværker: Kongsemnerne, Det forjættede land (Dansklærer
foreningen), Ordet. — Svensk efter Agerskov, Nørregård og Roikjer: Odal- 
bonden, Bonden Pavo, Gustav Vasa, Hök Mats, Skalden Wennerbom, Biskopen 
i Växjö, Elie himmelsfärd, Far och jag, Du finns ej själv, Vårt enda hem, 
Jag är en prins, Frisöndagen. - Norsk efter Falkenstjerne III: Peer Gynt 
(På vej; Solvejg kommer), Juvifolke, 17. mai 1940.

Dansk. Mat. afd. (Elmquist): Læst som spr. afd. Dog Vildanden i st. f. 
Ordet.

Til eksamen opgives: af Falkenstjerne I—III som spr. afd.; dog udgår Peder 
Pårs; i stedet læses Holbergs: Om mig selv. - Hovedværker: En landsbydegns 
dagbog, Det forjættede land, Vildanden. — Svensk: som spr. afd.; dog udgår 
Elie himmelsfärd; i stedet læses Gårdsmusikanterna. - Norsk: som spr. afd.

Engelsk. Nysproglig afd. (Langhorn): Shakespeare: Julius Cæsar. Poesi I 
A Hundred Engl. Poems: side 3-5, 11-13, 25, 29, 30, 53-55, 56-57, 59-62, 
63-64, 73, 74-75, 75-76, 92-97, 121-122, 123-124. II Two Centuries: side 
5-7, 8-9, 10-11, 11-12, 13, 23-24, 26, 37, 37-38, 40-47, 48-53, 56-58, 
66-67, 71-72, 75, 76-77, 80-81, 82, 88-94, 94-95, 96-97, 97-98, 131-142, 
145-147, 153-155, 160, 168. III Spoon River Anthology: nr. 1, 2, 6, 7, 9, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 33, 36, 41, 42, 47, 50, 52, 59, 
61. Extracts from Four Modern Writers: side 104-157. A Modern Engl. 
Omnibus: side 5-168. Modern Engl. Plays: side 34—57. The Dickens Reader: 
side 3-48 50-88. Rebecca Sharp and the Crawleys: side 3-63. Engl. Essays II: 
side 1-4, 12-20, 21-29, 29-36, 49-56, 68—73. A Contemporary Reader: side 
16-27, 55-80, 113-122, 157-178. Aspects of British Life and Thought: side 
9-17, 55-68, 109-120. James Hilton: Lost Horizon. (Skoleradioen: The Work 
of a Member of Parliament; Shakespeares and the Actors, George Orwell.)

Til eksamen opgives: Julius Cæsar: Act III, A Hundred Engl. Poems: side 
53-55, 59-60 n, 75-76, 123-124. Two Centuries: side 10-11, 23-24, 40-42, 
56-58, 71-72, 88-94, 97-98, 145-147. Spoon River Anthology: nr. 6, 7, 11, 
15, 19, 61. The Dickens Reader: side 3-14, 50-57. Rebecca Sharp: side 3-16. 
Engl. Essays II: side 1-4, 16-20, 53-56, 71-73. A Contemporary Reader: 
side 20-24, 57-64, 119-122. Aspects of British Life and Thought: side 55- 
61, 109-117 n.

Tysk. Nyspr. afd. (Erichsen): I gymnasiet er læst: Schiller: Maria Stuart; 
Goethe: Faust; Gad: 100 deutsche Gedichte: 9-12, 21-23,8, 30-36, 41-45,6, 
46-50, 57-60, 71-74, 93—95, 96-107. Ring Hansen og Stærmose: Kultur
geschichtliche Lesestücke: 1-6, 20-25, 38-40, 46-48, 65-75, 77-83, 133-143. 
Wismer, Uhlig u. Pucher: Deutsches Schrifttum, 20. Jahrh.: 19-27, 59-65, 
68-72, 114-115, 121-123, 154—158. Gad: Moderne tyske noveller: 5-27, 
59-75, 103-118. Thomas Mann: Buddenbrooks (Winkler) 1949. Max Frisch: 
Biedermann und die Brandstifter (Suhrkamp). Stefan Zweig: Die Welt von 
gestern: 7-13,26, 44-53. Skoleradiohefter: Dschingl, Romeo und Julie in 
Berlin, der Pförtner, So kam Hitler an die Macht.

Til eksamen opgives: Schiller: Maria Stuart (v. Hendriksen): 1-385, 
2225-2467, 2696-3049. Goethe: Faust (v. Hendriksen) 243-353, 354-605, 
686-785, 1178-1433, 1635-1841, 3414-3543. Gad: 100 deutsche Gedichte: 
9-12, 21-23,8, 31-35,4, 41-44, 49-50, 57-60, 71-74. Ring Hansen og Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: 20-25, 65-75. Wismer, Uhlig u. 
Pucher: Deutsches Schrifttum, 20. Jahrh.: 59-65. Stefan Zweig: Die Welt 
von gestern: 7-13,26.

Fransk. Spr. 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. Exupéry: Le petit prince. 
Heurlin: Pour comprendre la France. Claudel: Jeanne d'Arc au Bücher. 
Anouilh: Le Bal des Voleurs. Pagnol: Marius III, 1.1 og 5.
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Fransk. Mat. afd. (Hobel) : Bruun - Holst Jensen - Roskjær: Elementært 
fransk. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Bruun og Roskjær: La 
France occupée et delivrée. Henriques og Willemoes: Fransk litteratur i 
udvalg. Jean Anouilh: Le Bal des Voleurs. Camus: L'étranger. La France vous 
parle I. Marcel Aymé.

Latin. Kl. s pr. afd. (Kragelund): Høeg: Caesar o. a. forf. (2. udg.): 
p. 1; 16-22; 22-37; 38-39; 48-86; 109-12. Ciceros breve nr. 1; 3; 6; 7; 
9; 10; 11; 13-19; 21; 22. Høeg: Ciceros taler: p. 9-20; 51-74; 86-92; 
93-95; 96—98; 105-109, 126-31. Kragelund: Romerske Historikere: p. 5-34; 
37-47; 53-56. Kragelund: Latinske vers I: Luerets: Vergil 2; Ovid 1; 2; 
3; 5; 6. Kragelund: Latinske vers II: Catul, Horats: Epodi I, Sermones 1; 2. 
Carmina 1-4; 7-15; 17-18; 20-26. Epistulae 1; 2; 4; 6; 7. Martial IV 
71; VI 56.

Til eksamen opgives: Høeg: Caesar o. a. forf. (2. udg.): p. 109-12. Ciceros 
breve nr. 1; 3; 6; 7; 9; 10; 11; 13-19; 21; 22. Høeg: Ciceros taler (2. udg): 
p. 51-62. Kragelund: Romerske Historikere p. 5-18; 37-47. Kragelund: 
Latinske vers I: Verg. 2. Ovid 1; 3. Latinske vers II: Catul 2-5; 7-10. Horats: 
Sermones 2; Carmina 4; 7; 11; 12; 14; 17; 24; 25. Epistulae 2; 6.

Latin. Nyspr. afd. (Kragelund): Høeg: Caesar o. a. forf. (2. udg.) p. 1; 
16-22; 22-37; 38-39; 48-76; 109-12. Ciceros breve nr. 1; 3; 6; 7; 9; 10; 
11; 13-19; 21; 22. Høeg: Ciceros taler (2. udg.) p. 9-21; 86-92; 93-95; 
96—98; 105-109; 126-31. Kragelund: Romerske Historikere p. 37-47; 53-56. 
Kragelund: Latinske vers I: Ovid 1; 3. Latinske vers II: Catul 1-11. Horats 
Carmina 17. Martial IV 71; VI 53.

Til eksamen opgives: Høeg: Caesar o. a. forf. (2. udg.) p. 30-37; 38-39; 
109-12. Ciceros breve nr. 1; 3; 6; 7; 9; 10; 11; 13-19; 21; 22. Høeg: 
Ciceros taler (2. udg.) p. 9-21. Kragelund: Romerske Historikere p. 53-56. 
Kragelund: Latinske vers I: Ovid 1; 3. Latinske vers II: Catul 1-11.

Græsk. Kl. s pr. afd. (Hobel): Hude: Græsk elementarbog II p. 32-40, 
Herodot VIII § 40-96, Plato: Apologien. Homer: Iliaden I, II 369-502. 
Odysséen VI, IX. - Billeder: Borgen i Tiryns, Delfi, Olympia, Akropolis (m. 
templer og stilarter), teatret. Kretisk blækspruttekande, geometrisk vase, 
Exekias vase, Polyneikes vase, Apollo fra Tenea, Vognstyreren, Dory foros, 
Praxiteles’ Hermes, Laokoon. Parthenon frisen. - Billederne er efter Krage
lund: Græske kunstværker. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.

Oldtidskundskab. Flyspr. afd. (Neerbek): Iliaden: 1. sang; 3. sang p. 
121-245; 6. sang p. 390-494. Odysseen: 6. sang; 7. sang p. 1-78. Krage
lund: Græske Historikere: p. 29-37 og 57-58. Platon: Apologien og Kriton, 
Faidon efter Foss og Krarup. Sofokles: Antigone: Kunstværker: 1. Vaphio- 
bægrene; 2. Blækspruttevaser; 3. Geometrisk vase; 4. Apollo fra Tenea; 5. 
Exekias’ vase; 6. Niketempel; 7. Vognstyreren; 8. Diskoskasteren; 9. Den 
ludovisiske tronstol; 10. Erechteion; 11. Paionios’ Nike; 12. Polyneikevasen; 
13. Praxiteles’ Hermes; 14. Laokoongruppen.

Oldtidskundskab. Mat. afd. (Neerbek) : Som nyspr. afd., dog apologien, 
Kriton og Faidon efter Frisch.

Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen) : Verdenshistorie efter P. Holt. Nordens 
historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen. 
Tekster efter P. Holt: Tekster og Tal. Til eksamen opgives: Verdenshistorie: 
Indtil 1815: De gamle Østerlande, Rom, Folkevandringerne, Araberne. Nor
dens historie: 1523-1815. Efter 1815: Verdenshistorie: England, Tyskland, 
Italien, Frankrig og Rusland efter 1870 og til 1945. Danmark 1815-1945. 
Samfundslære (5. udg.) Danmarks Statshusholdning, statsforfatning, statsfor
valtning, kommunestyre, forsvar og forhold til udlandet, retsplejen, land
bruget og familien. Tekster: Holt: 9-35, 45-50, 82-85. Billeder efter Andrup,
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Ilsøe og Nørlund: 4. udg. 39, 69, 70, 96, 97, 142, 205, 321, 322. Holt: 1. bd. 
1. Tavle 1, 2, 13.

Historie: Mat. afd. (Neerbek): Verdenshistorie (P. Holt): Middelalder 
(Byzans, romerkirken, frankerriget, lensvæsen, Frankrig, England, korstogene, 
reformationen (Tyskland, England). Europas stormagter fra Wienerkongressen 
- 1870. Amerika. Verdens stormagter 1914-39. Verden efter 1939. Nordens 
historie (P. Ilsøe): Norden fra ca. 1200-1720. Danmark 1848-1939. - Sam
fundslære, statsforfatning, statsforvaltning og kommunestyre, retsplejen, for
svar, finansforvaltningen, befolkningen, socialreformen, internat, org. H. Neer
bek: Kildesteder fra Kristian d. 2.s tid. H. Muller: Kilder til Danmarks 
historie, 1848-64, martsdagene. - Holt 2: Bayeuxtæppet (25-26). Kat. messe 
(31). Kalvinsk gudstjeneste (82). Holt 3: Belgiens neutr. erkl. (46). Døde- 
dansen (49). „De navnløse“ (126). Hitler i Italien (164). Sen. tids verdens
beg.: Gengangere (s. 13). Andrup, Ilsøe og Nørlund: Korsskæringsbili. (101) 
Torslundetavlen (144). Domhuset (256). Dybbøl Bjerg (278). Grundlovg. 
rigsfors. (284). 9. april (323).

Naturfag. Spr. afd. (Madsen): Simonsen og Lund: Biologi. Krogh og 
Rehberg: Menneskets fysiologi.

Naturfag. Mat. afd. (Madsen) : Som spr. afd.
Fysik. Mat. afd. (Laursen): Sundorph: Varmelære; Lyslære; Mekanisk 

fysik; Elektricitet og magnetisme. Eriksen og Pedersen: Astronomi. Til eksa
men opgives: Varmelære (8. udg.) s. 20-35; 38-47; 49-52. Lyslære (8. 
udg.): s. 1-32; 36-42; 47-50; 59-60. Mekanik (9. udg.) s. 14-50; 54-82; 
105-12. Elektricitet og magnetisme (8. udg.): s. 34—56; 78-87; 104-10; 119; 
157-73; 182-90. Astronomi (4. udg.): s. 12-27; 46-57.

Desuden opgives flg. øvelser: 1. Varmefyldebestemmelse; 2. Afkølings
kurver; 3- Vands fordampningsvarme; 4. Isens smeltevarme; 5. Lufttermo
metret; 6. Faste stoffers udvidelse; 7. Gitterforsøg; 8. Goniometret; 9. 
Linser og hulspejle; 10. Skråplanen; 11. Boyle-Mariottes lov; 12. Massefylde
bestemmelse; 13. Wheatstones bro; 14. Biot og Savarts lov; 15. Bestemmelse 
af H.

Kemi. Mat. afd. (Juul) : Det anordnede pensum er læst efter L. J. Ring. 
Kemi for gymnasiet (nyeste udgave), samt Øvelser til kemi for gymnaiet. 
Til eksamen opgives: §§ 8-12, 22-27, 31, 35, 53-54, 16b, 20-21, 30+ 
32, 60-62, 64-65, 67-68 og 40-45.

Matematik. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter A. F. 
Andersen og Poul Mogensen: Matematik for gymnasiet I (4. udg.), II (5. 
udg.), III (3. udg.), IV (4. udg.) og V (2. udg.) A. K. Erlang. Logaritme
tavle C. Regnestokken og det bestemte integral gennemgået efter notat. 
Til eksamen opgives: I. §§ 41-43, 52-71, 97-103, 111-126, 131-150. II. §§ 
12-55, Det bestemte integral. §§ 62-63, 65. III. §§ 15-39. IV. §§ 10-13, 
24-33. V. §§ 20-23 og 48-49.
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Lejren set fra observatoriet.

UDEN FOR SKOLETIDEN.

Lejren i Færge hinden.
Matr. nr. 28 A, Gerlev. Areal iflg. 12. alm. vurd. 1. sept. 1960: 1 ha 7870 m2, deraf 130 m2 vej.

I Molles Have er der nu ca. 80 gavetræer, og der kommer 
stadig tilbud fra nuværende og tidligere elever, fra studenter- og 
realistårgange og fra andre, som på en eller anden måde har 
eller har haft tilknytning til lejren.

Kontor, pejsestue og spisestue har fået en hårdt tiltrængt ud
smykning med billeder, skænket af fru Ingeborg Scharff, og i 
kontoret er de gamle og delvis opslidte og i hvert tilfælde meget 
upraktiske møbler blevet udskiftet med nye, skænket af hr. og 
fru grosserer Hans Lynggaard. For familien Lynggaards gave 
kunne der endvidere købes 2 sæt bob-spil, monteret på ben, og 
endda er der lidt penge til en begyndende udskiftning af de nu 
snart meget medtagne taburetter i pejsestuen.

Raritetskabinettet, som af lektor H. Neerbek er indrettet i 
det tidligere Parthenon, er nu blevet forsynet med elektrisk lys.

Adjunkt Erik Madsen er gået i gang med de indledende ar
bejder med indretning af en basket-ball-bane for øje. Det er 
meningen, at banen skal ligge bag ved det fjerneste fodboldmål.
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Lejren har i tiden fra 1. maj 1962 til 30. april 1963 haft ialt 
33 besøg med 1222 gæster, 2332 overnatninger. De fordeler sig 
som følger:

5.-6. maj: 1. g. mat. på weekend sammen med hr. Juni og frue.
7.-11. maj: 1. r. a. i lejrskole under ledelse af hr. Kanneworff 

og hr. Neerbek, assisteret af J. O. Lefévre, kl. std. 59.
12.-13. maj: 7. c. i weekend-lejr med frk. I. Hvidt, fru Helms 

Kristensen og hr. C. C. Struwe.
17.-19. maj: 1. r. b. sammen med hr. Bekker-Jensen.
19.-20. maj: Hr. Bekker-Jensen i lejren sammen med 30 

gamle elever.
21.-23. maj: 5. Ugle sammen med ægteparret Lundblad og 

hr. Struwe.
23.-24. maj: 5. Ørn afløser Uglerne. Lederne er de samme.
2.-3. juni: 6. c. under ledelse af frk. I. Hvidt og fru Helms 

Kristensen.
10 —11. juni: Svenske gæster sammen med hr. Struwe.
10. juli—2. aug.: Tyske gæster sammen med hr. Struwe.
18.-19. aug.: Deltagerne i sommerens romrejse i lejren sam

men med hr. Bekker-]ensen.
25.-26. aug.: Den traditionelle lærerlejr — med ledsager -. 

Denne gang deltog desuden skolens bestyrelse. Fru Jacobsen 
lavede festmiddag til 84 deltagere.

1.—2. sept.: 40 gamle elever og hr. Bekker-]ensen holder week
end i lejren.

8. sept.: Lejren præsenteres for 1. klasserne med pårørende. 
183 deltagere.

14.-17. sept.: Elever fra gymnasiet tilbringer september-fri
dagen sammen med hr. Bekker-Jensen.

22.-23. sept.: Pastor Lundblad har sammenrystningslejr for 
årets konfirmandhold.

26.-27. sept.: 2. r. a. sammen med hr. Leif Hansen og hr. 
Neerbek.

2.-3. okt.: 1. r. c., 8. og 9. kl med fru G. Laursen, fru Lænk- 
holm og hr. Neerbek i lejren på en almindelig skoledag som 
præmie for papirindsamlingen.

13.-14. okt.: Realårgang 60 sammen med hr. Støvring fejrer 
2-års jubilæum.

19.-21. okt.: Gymnasieelever tilbringer en del af efterårs
ferien i lejren sammen med hr. Bekker-Jensen.

27.-28. okt.: Hele 3. g. sammen med hr. Juul og hr. Laursen 
på weekend.
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3.-4. novbr.: 1. g. spr. og hr. Hobel i weekend-lejr.
10—11. novbr.: Mat. årg. 53 fejrer sammen med hr. Elmquist 

og ægteparret Laursen 10-års jubilæum for Corsica-turen.
17 .-18. novbr.: Fru Lis Christensen med ægtefælle tilbringer 

weekend’en i lejren sammen med 2. g. spr.
23 .-25. novbr.: Den årlige arbejdslejr under ledelse af d’hrr. 

Laursen og Støvring-Nielsen. a-klassens piger stod for madlav
ningen, der kulminerede med stor festmiddag lørdag aften.

1 .—2. decbr.: 2. g. mat. når lige en weekend sammen med hr. 
Juul, inden lejren lukkes af for vinteren.

16.-17. marts: Skakklubbens traditionelle tur til lejren under 
ledelse af sekretæren, Jørgen Schou, 2. g. mat., samt klubbens 
formand. Denne tur - som plejer at ligge i sidste weekend i 
januar - måtte på grund af den hårde vinter udskydes næsten 
2 måneder.

30.-31. marts: 2. real b. på hastværks-weekend sammen med 
cand. mag. Leif Hansen.

6.-10. april: Under ledelse af hr. og fru E. Madsen påbegyn
der 10 drenge fra gymnasiet udgravning til en basket-ball-bane.

11.-14. april: 32 basket-ball-spillere fra 0. G. og K.F.U.M., 
Blacheberg i Stockholm, under ledelse af hr. E. Madsen og hr. 
Åke Nielsson.

20.-21. april. Realklasserne indstifter ny tradition med at 
arrangere festlig afskedslejrd. Lejren forestås af d’hrr. Silau og 
Støvring. Til festmiddagen inviteres klassens øvrige lærere.

27.-28. april: 3. g. fejrer sin forsinkede afskedslejr - oprinde
lig planlagt til kongens fødselsdag, men udsat på grund af vin
teren -. Under ledelse af hr. Elmquist og hr. K. Laursen arran
geres festmiddag med påfølgende revy og punchegilde. Som gæ
ster: Klassens nuværende og tidligere lærere med ledsagere.

Uddrag af lejrens ordensreglement:
1. På weekend-lejre er seneste sengetid for gymnasiaster og 

realister kl. 23.30 med absolut ro i sovesalene kl. 24.00. De 
tilsvarende tider for yngre elever er kl. 22.30 og 23.00. Dette 
af hensyn til mandagens skolearbejde.

2. Nydelse af spiritus under enhver form er forbudt nuværende 
elever under lejrophold.

3. Tobaksrygning i sovesalene er strengt forbudt.
4. Af hensyn til pigernes trang til hyppige kostumeskiftninger 

har drengene ikke adgang til pigebygningen.
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Udsyn over „Molles Have" i skolelejren.

Gaver til lejren.

Fru Ingeborg Scharff: 12 indrammede billeder.
Hr. og fru Lynggaard: 1000 kr. til lejrens udstyr.
Jens Kjærsgaard, 3. g. mat.: Bordtennisudstyr.

Knud Laursen,
d. å. lejrinspektør.

Skolebladene.
Ø.G.-bladel (7. årgang).

Skolens officielle organ. Udkommer i ca. 1000 eksemplarer å 12 sider 6-7 
gange om året. Redaktører: Carsten Damm og Henrik Nebelong, 3. g. kl., som 
pr. 1. marts afløstes af Hi els Jørgen Iversen og Mogens Mililer, 2. g. kl.

Intet løssalg, kun abonnement.

Uglen (4. årgang).
Et gennemillustreret blad, som i løssalg koster 25 øre. Chefredaktør: Henrik 

Pers, 1. r. a. Ansvarsh. redaktør: Henning Koch, 1. r. a.

Krussedullen (2. årgang).
Udkommer i 5 numre med et tillæg Extra Posta affattet på interlingua.

Chefred.: Henrik Warthoe, 1. r. a. Ansvarsh. red.: Povl Neebek, 1. r. a.
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SPORT PA 0. G.
Atletik:

I efteråret, hvor gymnasiet og 3. real har tilbragt gymnastiktimerne på Øster
bro stadion, er der taget følgende antal mærker i fri idræt:

Guld med emalje: 7
Sølv „ „ : 15
Guld : 17
Sølv : 9
Bronze : 2

D. 12. sept. afholdtes skolemesterskaber i atletik på Østerbro stadion:
Resultatet blev følgende:

Gruppe I og II (17 år eller derover): Rolf Trolle Andersen 4092 points
Jens Lysholdt-Thomsen 3195 -

Gruppe III (16-årige) : Peter Brocks 3882 -
Stig Sonne-Holm 2974 -

Gruppe IV (15 år eller yngre) : Jan Jønsson 3728 -
H. C. Kørlov 3072 -

D. 21. sept. deltog 0. G. med 2 hold i gymnasieskolernes regionsstævne på 
Frederiksberg stadion. Ingen af holdene blev placeret. Bedst blev gruppe IV 
med en tredieplads.

Basketball:
Københavns kom. Skolevæsens idrætsdag, hvor 0. G. sidste år opnåede 2 

første- og 2 andenpladser, blev desværre aflyst på grund af vejret.
1 .-15. okt.: 0. G.’s handicapturnering:
Finaleresultater: Gymnasierækken: 2. g. m. som vinder.

Realrækken : 3. r. b. -
15 . okt.-l. dec.: Gymnasieskolernes Landsbasketball-turnering (drenge).
Turneringen blev afholdt for første gang, og der blev spillet om 2 vandre

pokaler skænket af Dansk Basketball-Forbund.
Resultater:
Ældste gruppe (elever over 16 år): 0. G.-Næstved Gymnasium 54- 8

0. G.-Rødovre Statsskole 27-47
Finalen blev vundet af Falkonergårdens Gymnasium over

Rødovre Statsskole 43-40
Yngste gruppe (elever under 16 år): 0. G.-Rysensteen Gymnasium 66-14

0. G.-Rødovre Statsskole 48-29
semifinale 0. G.-Århus Katedralskole 57-41
finale 0. G.-Gl. Hellerup Gymn. 38-29 

d.v.s. 0. G. blev dansk gymnasiemester i basketball for yngste klasse.
1. jan.—15. febr.: Gymnasieskolernes Landsbasketball-turnering (piger).
Yngste gruppe mødte i første kamp de senere vindere fra Efterslægten og 

tabte 57-11.
Ældste gruppe vandt over Roskilde Katedralskole uden kamp.
I næste kamp tabte holdet knebent 15-12 til Nørre Gymnasium.
Vinder af rækken blev Virum Statsskole.
D. 24. febr. var „Gymnasiemestrene" i Århus, hvor de spillede revanchekamp 

mod Katedralskolen. Katedralskolen havde forstærket holdet og vandt 29-28.
D. 12. april vandt SISU’s ynglingehold (alias 0. G.’s skolehold) over 

KFUM, Blackeberg fra Stockholm med 39-38.

Gymnastik:
D. 23. april afholdes mærkeprøver og skolemesterskaber i gymnastik.
D. 23.-26. maj deltager 0. G. sammen med 79 andre gymnasieskoler i 

„Gymnasieskolernes landsstævne“ i Fredericia. Stævnet afholdes hvert 4. år.
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SKAKKL UBBEN 0. G. af 1 943.
Den ordinære afdeling, omfattende nuværende elever:
Skakklubben har i den forløbne sæson haft ialt 83 medlemmer, 81 elever fra 

3. real og gymnasiet samt 2 lærere.
Den 28. september indledtes sæsonen med et møde hos Peter Adam Uhl, 

2. g. m. 55 medlemmer var mødt op.
Den 24. oktober afholdtes ordinært møde hos Karsten Kemp, 3. r. b. Denne 

gang havde 40 medlemmer fulgt invitationen.
Den 23. november deltog 26 medlemmer i et lidt mere usædvanligt møde, 

idet klubben af Jesper Krenchel, 1. g. m. a., var inviteret helt til Hørsholm.
Den 28. november deltog et udvalgt hold i turneringen om Studenterforenin

gens „Gymnasiepokal“. Holdet fejrede ikke de store triumfer, men det lykkedes 
dog de 6 deltagere at opnå ialt 3 points. Det 4. point var lige på tærsklen, men 
et overhørt eller overset „Skak“ ødelagde chancen.

Den 3. december var Raben Rosenberg, 2. g. m., vært for 51 medlemmer.
Den 18. december blev sæsonens julemøde afholdt. Ikke mindre end 68 

medlemmer var mødt frem hos Peter Wirenfeldt Asmussen, 3. r. a., og tra
ditionen tro tilbragte hovedparten af de fremmødte aftenen med dans, ludo, 
kortspil etc. Enkelte spillede endog skak.

Den 28. februar havde „en forælder“ inviteret klubben til ved en privat 
forestilling at se filmatiseringen af Stefan Zweigs „Skaknovellen“.

I week-enden den 16.-17. marts foretog klubben den traditionelle lejrtur 
med et deltagerantal på 32. På grund af de talrige udsættelser, som den hårde 
vinter havde givet anledning til, blev sidste års rekordagtige deltagerantal, 
55 medlemmer, desvære ikke nået. I og efter „Skaklejren“ afholdtes skoleme
sterturneringen. I pigegruppen vandt Annelise Daastrup-Hansen, 3. r. a., med 
Pia Springborg, 2. g. n., på 2.-pladsen. I drengenes finalerunde blev stillingen:

1 .—2.: Flemming Videbæk, 1. g. m. a.
1 .-2.: Peter Malmberg, 2. g. m.
3. : Poul Winstrøm, 1. g. m. a.
4. : Lennart Pasborg, 1. g. m. a.

Herefter måtte de to øverstplacerede spille omkamp, og resultatet af denne 
blev, at Peter Malmberg, 2. g. m., kåredes som skoleskakmester.

Den 3. april var Flemming Videbæk, 1. g. m. a., vært for 25 medlemmer.
Efter påske satte et møde hos Miels Jørgen Iversen, 2. g. kl., punktum for 

sæsonen.
Jørgen Schott, 2. g. m.

Gammelmandsafdelingen.
Efter at et møde i foråret 1962 havde måttet aflyses på grund af svigtende 

tilslutning, sammenkaldtes til sekretærmøde i november. Det blev her bestemt 
at udsende meddelelse til de ca. 225, som i tidens løb har været medlemmer 
af Gammelmandsafdelingen, med forespørgsel, om man ønskede afdelingen 
fortsat. 75 svarede positivt og indsendte samtidigt de kr. 5,00, som af sekre
tariatet er fastsat som foreløbigt åskontingent. På dette grundlag indkaldes til 
nyt sekretærmøde torsdag d. 21. febr. 1963. Ved dette møde, til hvilket var 
mødt sekretærerne Ib Engelsen, Mogens Juel Kraft, Ole Hald og Mogens 
Brodersen, mens Stig Krabbe Barfoed og Gunner Ruben var forhindrede, be
stemtes det at drive Gammelmandsafdelingen videre, men under den form, at 
der hvert år i september opkræves et årligt kontingent - indtil videre kr. 5,00 
- til dækning af ekspeditionsudgifter samt fortæring ved klubbens møder. Det 
blev endvidere bestemt, at der hvert år samtidig med udsendelse af invitation 
til sæsonens første møde skal medsendes en medlemsfortegnelse, ordnet år
gangsvis, så hvert medlem kan se, hvor mange fra hans årgange der er med i 
klubben, og evt. drage omsorg for yderligere tilgang. Det er indtil videre me
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ningen at afholde 2 årlige sammenkomster. Programmet for mødeaftenerne, som 
man stadig håber at kunne holde i private hjem, er, som det altid har været, 
the-drikning, bridge og l’hombre, alm. snak, poker dice samt skakspil.

På sekretærmødet d. 21. febr. tilbød civilingeniør Ib Engelsen at overtage 
bogholderiet. Han har senere oprettet en girokonto for klubben med konto 
nr. 26472 og adressen Skakklubben 0. G. af 1943, Gammelmandsafdelingen, 
København 0.

Onsdag d. 6. marts holdtes et godt besøgt møde hos familien Lublin i Stock- 
holmsgade, sæsonens eneste møde.
Slig Krabbe Barfoed, redaktør, mag. art., Ib Engelsen, civ.ing.,

Skolebakken 17, Ålborg. Henriettevej 17, Charl.
Mogens Juel Kraft, civ.ing., Ole Hald, stud, jur.,
Hoffmeyersvej 19, Kbh. F. Stavangergade 3, Kbh. 0.
Gunner Hüben, stud, polyt., Mogens Brodersen, stud, odont.,
Strandboulevard 58, Kbh. 0. Grøndalsvej 10, Kbh. F.

Bogsamlinger.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel, assisteret af Karine Beck, 3. g. k. 

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 håndbibliotek for lærerne.
Tidsskriftsamlingen omfatter såvel udenlandske som indenlandske tids

skrifter, f. eks. Vindrosen, Perspektiv og National Geographie Magazin.
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Den nye karakterskala.
(nedenfor anføres i uddrag undervisningsministeriets bekendtgørelse 

af 4. februar 1963):

§ 1. Enhver bedømmelse af eleverne i 8., 9. og 10. klasse, realafdelingen 
°g gymnasiet samt ved kursus til teknisk forberedelseseksamen skal udtrykkes 
ved en af følgende karakterer: 13-11-10-9-8-7 — 6 — 5 — 3 — 0. 
Tilsvarende gælder den i §§ 1 og 2 i ovennævnte bekendtgørelse om ungdoms
skoler og aftenskoler m. v. omhandlende ungdomsskoleundervisning, for så 
vidt den afsluttes med en prøve.

Stk. 2. Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredstillende 

præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

§ 2. For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at summen af 
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af 
de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Stk. 2. Eksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 indeholdte krav er opfyldt 
såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks, for så vidt angår 8., 9. og 
10. klasse. Dette gælder også kursus til teknisk forberedelseseksamen, idet ele
ver, som allerede har bestået en deleksamen, dog ved senere dele af eksamen 
bedømmes efter den ved den første del anvendte karakterskala. I realafdelingen 
finder bekendtgørelsen første gang anvendelse i de pr. 1. august 1963 oprettede 
1. realklasser. I gymnasiet træder bekendtgørelsen i kraft fra og med eksamens
terminen 1963 for så vidt angår de prøver, som afholdes ved udgangen af II 
gymnasieklasse og fra og med eksamensterminen 1964 for så vidt angår afslut
tende eksamen ved udgangen af III gymnasieklasse.

Undervisningsministeriet, den 4. februar 1963.

Konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen bør normalt finde sted i 7. kl. fra efterår til 

forår, da skoleskemaet lægges med hensyntagen hertil.
Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole lørdagen før og 

mandagen efter konfirmationsdagen.
I lighed med tidligere år vil pastor Lundblad, såfremt der er interesse derfor, 

holde konfirmationsforberedelse på skolen med konfirmationer til april og 
oktober 1964.

Det bemærkes, at forberedelsen fortrinsvis tilbydes elever, hvis hjem ikke 
måtte føle en nærmere tilknytning til et lokalt sogn.

Konfirmationsforberedelsen vil i givet fald begynde mandag d. 2. september. 
Indtegning foregår i pastor Lundblads træffetid, torsdagene d. 22. og 29. aug. 
samt mandag d. 26. aug. kl. 18-19 Pile allé 3. (Dåbsattest medbringes).
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Matematiske studenter årgang 1962.
Bageste række fra venstre: Rolf Havsbøl, Ole Riis, Svend Poulsen-Hansen. 
Midterste række: John Engeil, Laurits Lauritsen, Bjarne Hansen, Henrik Krøll, 

Christian Mogensen, Niels Henrik Perdrup.
Forreste række: Steen Lerche, Vibeke Nielsen, Torben Hvidt, Anne-Suzette 

Sadolin, Mogens Brodersen, Helle Stoltenberg Hansen, Niels Rolin.

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

Helge Kleffel Hansen, kl. 58 Kirsten Holdt Nielsen, mat. 61 
formand. sekretær.

Hans Schrøder Hansen, kl. 60 Frans Heine Poulsen, nyspr. 60 
redaktør. kasserer.

Christian Hall, nyspr. 61
festarrangør.

Lærerrepræsentant: Gymnasielærer E. Aggerholm. 
Giro nr. 102772, 0. G.-foreningen, København 0.

Til generalforsamlingen torsdag d. 6. novbr. 1962 havde den 
daværende bestyrelse på forhånd meddelt, at den ønskede at 
træde tilbage. Da der ikke var anmeldt nye emner, blev general
forsamlingen suspenderet i ca. Va time, i hvilken det lykkedes 
de ca. 35 fremmødte medlemmer dels at indtage en lille for
friskning og dels at overtale ovenfor anførte til at lade sig 
opstille.

Siden da har bestyrelsen holdt et utal af pienar- og udvalgs
møder, på hvilke man har forsøgt at komme til klarhed over 
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årsagerne til det ringe fremmøde til foreningens forskellige ar
rangementer. I forårsfesten lørdag d. 16. marts deltog ca. 60 — 
medlemmer og ledsagere -. Derimod var lærerkollegiet talmæs
sigt yderst slet repræsenteret.

Foreningen har for øjeblikket ca. 115 medlemmer, og den 
håber, at årets realister og studenter i vid udstrækning vil slutte 
op - om ikke for andet, så for at kunne deltage i lejren den 
28.-29. sept. Med den interesse, der blandt skolens elever er for 
0. G.-lejren, er denne week-end efterhånden den eneste mulig
hed for gamle elever for at gense den kære lejr.

Derudover omgås bestyrelsen med planer om at arrangere små 
hyggeaftener på skolen, hvor medlemmerne blot kan møde op, 
og hvor det er meningen, at man kan snakke, spille kort, evt. 
danse lidt, og hvor der iøvrigt for en billig penge skal kunne 
købes te, ostekiks, øl, sodavand og pølsemadder.

Man håber på denne måde at komme i kontakt med medlem
merne og måske derved blive klar over, hvad folket ønsker.

Skolepatruljerne.
I 10 år har der nu stået skolepatruljer på vagt foran 0. G. De 24 skole

patruljemedlemmer, der er fra 1. real og 8. klasse, har passet arbejdet trofast, 
og langt de fleste i skolen har forstået, at det er en hjælp, der ydes de mindre 
og større kammerater. Det kniber imidlertid stadig for en del bilister at finde 
ud af, hvor der må parkeres. Parkering midt i en fodgængerovergang eller i et 
sving vil altid betyde en stor risiko for såvel gående som kørende.

I skoleåret 62/63 har følgende elever været medlemmer af skolepatruljen:
8. kl. John Kjær Hansen 

Finn Blomsterberg 
Jesper Simonsen 
Henrik Frohn Nielsen 

l.r.a. Henrik Permin
Gert Friberg 
Peter Volsøe 
Henrik Warthoe 
Peter Funder 
Henning Koch 
Hasse Wollny 
Michael Elmer

l.r.b. Steffen Kærn 
Ib I ngersle v 
Bjarne Jensen 
Niels Lorentzen 
Hans Jesper Helsø 
Lars Heje Hansen 
Carsten Wiedemann 
Niels Overgaard Petersen

l.r.c. Bodil Buhl
Anne Merete Jørgensen 
Inger Jønstrup
Lisbeth Walther-Larsen

Håndarbejde.
2. kl.: Sypose, små strikkearbejder.
3. kl.: Servietpose m/forskellige stingrækker, luffer.
4. kl.: Fodtøjspose m/rund bund, strikket halstørklæde.
5. kl.: Pynteforklæde m/broderi, strikket serviet.
6. kl.: Natkjole, skisokker.
7. kl.: Nederdel, broderi.
1. r. : Bluse, sammentrækssyning.
8. kl.: Bluse, sammentrækssyning, syteknik, tilskæring.
9. kl.: Kjole, ulden nederdel, korsstingsbroderi, syteknik, et strikket arbejde, 

materialelære.
I de fem ældste klasser: Maskinsyning på elektriske maskiner.
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Klassisksproglige studenter årgang 1962.
Bageste række fra venstre: Per Vadmand, Elith Alris, Flemming Philbert, 

Uffe Refslund Christensen.
Forreste række: Vibeke Schrøder Hansen, Birte Pass, Solvejg Schiørring.

Hvad der ellers er sket
i tiden 1. maj 1962 — 30. april 1963.

3. maj: 3. real a og b på ekskursion til Lund m.m. sammen 
med lektor H. Bekker-]ensen.

5. maj: 8. kl. og lektor N. J. Langhorn på Nationalmuseet 
for at se udstillingen: Schweizisk folkekunst.

7. maj: 3. g.’s sidste skoledag. Karameller og fællessang i alle 
klasser fra 1. Hane til 2. g. Ved afskedshøjtideligheden i biblio
teket kl. 14 talte rektor og C hr. Mogensen, 3. g. mat.

17. maj: Realklassernes sidste skoledag. Klasserne var invi
teret til »de små’s« morgensang kl. 9, hvor rektor holdt tale for 
dem og derefter uddelte 5-kronestykker til alle dem - 11 ialt - 
som i årets løb ikke var mødt for sent om morgenen. Ved den 
lille højtidelighed i biblioteket kl. 14 talte rektor og Susan 
Nielsen, real b.

6. juni: Ved den europæiske konkurrence i fransk stilskriv
ning, organiseret af l’Alliance Frangaise i Paris, opnåede Birgitte 
Weis Jensen, 3. g. n., blandt 131 deltagere en 5. præmie, udsat 
af l’Institut Frangais i København.
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Nysproglige studenter årgang 1962.
Bagesle række fra venstre: Steen Månsson, Annette Læssøe Rasmussen, Else 

Liitzhøft, Morten Garde.
Forreste række: Birgitte Weis Jensen, Torsten Emborg, Birthe Tesch, Jørgen 

Elmer, Karin Lemvigh Jønsson, Søren Schou, Birthe Andersen.

8. juni: Afslutning for 1.-3. hovedskoleklasse. Rektor holder 
afskedstaler for frk. Kirsten Mollerup og frk. E. Schwartz- 
Kristensen.

15. juni: Afslutning for 4.-7. hovedskoleklasse.
18. juni: Afslutning for 8. kl., 1. real og 4 ml.
I sommerferien arrangerer lektor Bekker-]ensen en 14 dages 

romtur for drenge fra gymnasiet.
22. juni: Afslutning for realklasserne og gymnasiet. Efter 

rektors dimissionstale overrækker civ.ing. Erik Landert, mat. 
årg. 43, på sin studenterårgangs vegne Kai Ole Hammerichs 
mindelegat til Chr. Mogensen, mat. std.

Nyspr. std. T orsten Emhor g taler på studenterholdets vegne.
På forældrenes vegne taler advokat, Irsf. Elmer.
Rektor taler for stud. mag. Ebbe Kanneworf, som har vika

rieret på skolen siden 1. sept.
Legater og flidspræmier uddeltes til følgende:
5. Maj-Legatet: kr. 250: Elith Alris, kl. spr., og Laurits Lau

ritsen, mat. std.
Flidspræmie fra Munksgaards Forlag: Svend Poulsen-Hansen, 

mat. std.
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Real a årgang 1962.
Bageste række fra venstre: Niels Amdal, Kirsten Fahrenholtz-Jensen, Anne 

Marie Martinsen, Karin Studsgaard.
Midterste række: Jens Ulrik Brøchner, Claus Pontoppidan, Jesper Ege, Anders 

Yttrup, Carsten Fausbøll, Flemming Ronald Larsen, Jørgen Kreutzfeldt.
Forreste række: Lisjanne Alg, Merete Dyrmose, Susanne Nielsen, Mary-Ann 

Niclasen, Vibeke Schaltz, Annette Willumsen, Susanne Friis Rothe.

L’Institut Francais (Den bedste elev i fransk): Birgitte Weis 
Jensen, nyspr. std.

Boggave fra den amerikanske ambassade (En af skolens ele
ver, som har gjort sig særlig fortjent i faget engelsk): Birthe 
Tesch, nyspr. std.

Boggave fra Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (En 
student, der har vist særlig interesse for faget tysk): Morten 
Garde, nyspr. std.

Boggave fra Gyldendalske Boghandel: Erik Vilstrup, real b 
(for interesse for dansk litteratur); Hans Peter Brøchner, real b; 
Birte Pass, kl. spr. std.

Boggave fra Carl Larsens Boghandel: Solvejg Schiørring, kl. 
spr.; Søren Schon, nyspr., Laurits Lauritsen, mat. std.; Susanne 
Rothe og Anders Yttrup, real a.

Realistfonden: Flidspræmie, kr. 100: Lisjanne Alg, real a.
For arbejde med skolens diskotek: En koncertplade: Torsten 

Emborg, nyspr. std.
13. aug.: Første skoledag for gymnasieskolen. Rektor byder
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Real b årgang 1962.
Bagesle rakke fra venstre: Klaus Bøndergaard Jakobsen, Peter Kragh Andersen, 
Lennart Andersson, Lars Stage Christiansen, Michael Buhl, Henrik Bjørn,

Hans Peter Brøchner.
Midterste rakke: Erik Vilstrup, Jes Jakobsen, Niels Ebbe Valdal, Sven Perdrup, 

Hans Chr. Mathiesen, Jens-Ole Behnke, Claus Hübschmann.
Forreste rakke: Birgit Wolfram, Dorrit Juul Nyholm, Liselotte Torup, Helle 
Larsen, Annette Reipurth Jensen, Ulla Trolle, Lone Freil, Susan Nielsen, 

Inge Mertsen.

specielt velkommen til cand, mag., frk. Agnete Bentzen og cand, 
mag. Leif Hansen. Desuden bydes velkommen til de nye lærere 
i hovedskolen: frk. Lise Høgsbro og ægteparret Gerda og Flem
ming Næsland.

IL aug.: Første skoledag for 2.-7. hovedskoleklasse.
16. aug.: Ved morgensangen fejres overlærer, frk. Anna Jen

sen, som har 40-års jubilæum ved 0. G. Taler af rektor, lektor 
Langhorn og jubilaren.

17. aug.: Første skoledag for de to 1. klasser.
1. sept.: 0. G.’s 80-års fødselsdag fejres med halv skolefridag.
6. -7. sept.: Realklassernes årlige papirindsamling. Der ind

samles ialt 22970 kg. Vinder blev 6. Høg med 5540 kg.
21. -25. sept.: 2. g. på ekskursion til Bornholm under ledelse 

af adj. E. Madsen.
25. sept.: 9. kl. med hr. Langhorn på Kobberstiksamlingen i 

anledning af en Lorck-udstilling.
10. okt.: Basket-ball-kamp mellem lærere og elever fra 3. g.
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1. halvleg mod pigehold og 2. halvleg mod drengehold. For læ
rerne kæmpede J. Dahlmann-Hansen, Leif Hansen, Erik Mad
sen, Ole Silau og N. Støvring-Nielsen.

24. okt.: I anledning af FN’s fødselsdag talte lekt. H. Neer- 
bek efter morgensangen om FN’s betydning som magtbalance
skabende faktor.

1. novbr.: Institutionens 92-års fødselsdag fejres med halv 
fridag.

13. novbr.: Skolebal i Borgernes Hus for 1. real-3. g. samt 
lærere og forældre. 310 deltagere.

27. novbr.: Forældremøde for 7. kl.
6. decbr.: Forældremøde for 5. kl.
7. decbr.: Birgitte Tolstrup, 3. g. n. får overrakt Alliance 

Franjaise’s bogpræmie for flid og dygtighed.
11. decbr.: 9. kl. og lektor Langhorn i Kunstforeningen, GI. 

Strand. Mindeudstilling for tegneren Kongstad Petersen.
12. decbr.: Aflevering af tøj til Dansk Røde Kors’ indsamling 

til Algeriet. Under ledelse af fru E. Jørgensen har pigerne - og 
enkelte drenge - strikket kvadrater til forarbejdning af uld
tæpper.

20. decbr.: Under instruktion af lektor C. C. Struwe opfører 
6. Ravn julespil for 1.-6. hovedskoleklasse.

21. decbr.: Juleafslutning i Esajaskirken. Kl. 11 for hoved
skolen og kl. 13 for gymnasieskolen.

19. januar: Indsamling af brød til fuglefoder.
7. -9. febr.: Besøg af den tyske rejselektor, Studienrat Alfred 

Wolff.
11. febr.: Forældremøde for 2. real.
13. febr.: Forældremøde for 6. Ravn.
18. febr.: 8. og 9. kl. med frk. /. Hvidt og hr. Nassland på 

Nestlés chocoladefabrik.
21. febr.: Comtesse Mokkes fødselsdag fejres med uddeling 

af flidspræmier.
I februar måned besøger 3.-9. klasserne Københavns kommu

nes distriktsbibliotek i Dag Hammarskjölds Allé og får indret
ningen af et bibliotek forklaret.

2. -3. marts: »0. G.’s Kulturkreds« har maleri- og anden ud
stilling i sangsalen.

4. marts: 6. Ravn og fru G. Nas siand på Thorvaldsens Mu
seum.

27. marts: Skolekoncert i K.F.U.M.’s festsal. Dirigent lektor 
K. O. Buch.

7. -16. april: Realklasserne på påsketur til Rom under ledelse 
af lektor Elmquist, hr. og fru cand. mag. Leif Hansen og lektor 
Neerbek.
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22. -27. april: 2. g. mat. på ekskursion til Hindsgavl sammen 
med lektor H. Neerbek.

23. -29. april: 2. g. s., fru Lis Christensen og lektor H. Bek
ker-] ensen på ekskursion til Sydslesvig.

23. april: Modenhedsprøve for 17 aspiranter til 1. klasse un
der ledelse af skolepsykolog Anker Nielsen.

27. april: 0. G.’s Hornorkesters forårsfest. Medvirken af nu
værende og tidligere elever.

ØSTERSØGADES GYMNASIUM
Onsdag den 27. marts 1963 kl. 19

i KFUM’s festsal, Rosenborggade 15

SKOLE« KONCERT
under velvillig medvirken af

Operasangerinde ved Det kgl. Teater Karen Heerup
Operasanger ved Det kgl. Teater Claus Lembek
Et orkester-ensemble
Ved klaveret: Overrepetitør Elof Nielsen
Koncertsangerinde Lisbeth Knudsen (sangsolist, akkompagnatør 

og medhjælp ved korindstudering)
Dirigent: Kaj Oluf Buch

PROGRAM:
I Fr. Kuhlau (1786-1832): Jægerkor af „Elverhøj“

Carl Nielsen (1865-1931): Grøn er vårens hæk
P. E. Lange-Müller (1850-1926): Kornmodsglansen
H. C. Lumbye (1810-1874), arr. Svend Såby: „Go’e gamle
Lumbye“ (1. opførelse)

(5., 6., 7. kl. og 1. real c -(- Gymnasiets mandskor)
II Fr. Kuhlau: Majsang

Th. Ågård (1877-1937): Sneflokke kommer vrimlende
Tysk folkevise ved Johs. Brahms (1833-1897) : Erlaube mir, feins 
Mädchen
Tysk folkevise ved Johs. Brahms (1833-1897): Sandmännchen

(2. real c + Gymnasiekoret)
III Solisterne underholder
IV 10 minutter med popkvartetten: „The young ones"
V Præmie-konkurrencen: „Prøv lykken“

VI Carl Nielsen: Israelitkor af operaen „Saul og David“
Richard Wagner (1813-1883): Spindevise og ballade af operaen
„Den flyvende Hollænder“

Senta: Karen Heerup
Mary: Lisbeth Knudsen

Guiseppe Verdi (1813-1901): Hebræerkoret af operaen „Nabucco“ 
(1. opførelse)

Ypperstepræsten Zakkarias: Claus Lembek 
(Koret: Som afdeling II)
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Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923.
Legatet uddeles hvert år på Comtesse Moltkes fødselsdag til flittige og 

flinke piger på Østersøgades Gymnasium (tidligere Comtesse Moltkes Pigeskole).
Dette års præmietagere var:

3. g. m. Anna Margrethe Friis
2. g. n. Jette Damm Christensen
1. g. n. Anne-Marie Martinsen
3. real Annelise Daastrup-Hansen
2. real Lone Kringelbach
1. real Lisbeth Walter-Larsen

9. kl. Lise Møller
8. kl. Susanne Lysholdt-Thomsen
7. c. Hanne Clemmensen
6. c. Helle Nielsen
5. c. Vibeke Stakemann.

Driftsregnskab for tiden 1. april 1962—31. marts 1963.
Indtægter:
Renteindtægt .............................................................
Gevinst ved ombytning af obligation ..................
Tilskud fra Comtesse Moltkes Fond.....................
Udgifter:
Flidspræmier .............................................................
Gebyrer .....................................................................

197,03
12,50
20,72 kr. 230,25

217,75
12,50 kr. 230,25

Status pr. 31. marts 1963
Aktiver:
Obligationer (nom.):
6^ % Østifternes Kreditforening 16/3 ..............
41/2'% - - Ils ..............
4 % - - 16/1 ..............
31/2% - - 16/1 ..............

Sparekassebog ...........................................................

Passiver:
Kapital ( nom):
Saldo pr. 1. april 1962 ..........................................
+ gave (nom.) .......................................................

0. G. den 31/3 1963.

kr. 4.000,00 
100,00 
200,00 

- 1.400,00 
kr. 5.700,00 

1,00 kr. 5.701,00

kr. 3.701,00
- 2.000,00 kr. 5.701,00

Harald Juul. 
Regnskabsfører.

Foranstående driftsregnskab for året 1962/63 og statusopgørelse pr. 31. 
marts 1963 for „Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923“ er i over
ensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret.

De anførte aktivers tilstedeværelse har vi konstateret.
København, den 4. april 1963.

Revisionsfirmaet Vagn Olsen

V. Gammelgaard 
Statsautoriseret revisor.
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0. G.s rejsefond“.
stiftet oktober 1949.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1962-30. april 1963.
Indtægter:
Aktiebreve ......................................................................................... kr. 1919,00
Private gaver ..................................................................................... — 108,00
Salg af fremmed mønt ..................................................................... - 10,89
Realklassernes papirindsamling......................................................... - 200,00
Raslebøssen......................................................................................... - 18,85
Renter: Obligationsrenter ...................................... kr. 1254,58

Aktieudbytte............................................... — 8,00
Sparekasserenter: E 50370 ... kr. 1,43

15152 ... - 37,26 - 38,69 - 1301,27
kr. 3558,01

Udgifter:
Tilskud til romrejse sommeren 1962 .................. kr. 150,00
Tilskud til romrejse påsken 1963 ...................... - 900,00 kr. 1050,00
Præmie fra aktiebreve ................................................................... - 174,40
Kurstab ved obligationssalg ........................................................... — 1223,25
Kurtage ved konvertering af obligationer .................................. - 66,46
Overskud, tillagt kapitalen............................................................. — 1043,90

“kE 3558,01

Status pr. 30. april 1962.
Aktiver:
Obligationsbeholdning:

Østift. Krdtf. 16. s, 2. afd., 5nom. kr. 
1000,00, kursværdi på købsdagen .......... kr. 918,50

Kbh.s Kommunes Krdf. 14. s., 5 %, nom. kr. 
32500,00, kursværdi på købsdagen .......... - 23542,50 kr. 24461,00

Præmieobligationer: 
18 stk. å kr. 50,00 .......................................... - 900,00
28 stk. å kr. 10,00 ............................................... 280,00 - 1180,00

Aktier:
Jydsk Telefon A/S, nom. kr. 100,00 ...................................... — 112,00
Sparekassen f. Kbh og Omegn: E 50370 .... kr. 27,98

15152.... - 1746,37 - 1774,35
Kassebeholdning................ I............................................................ - 97,60

kr. 27624,95
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1962 ....................................................... kr. 26581,05
Overskud iflg. driftsregnskab......................................................... — 1043,90

kr. 27624,95
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Siden rejsefondets stiftelse i oktober 1949 er indkommet flg. beløb: 
„Roll“-linealen................................................................................... kr. 95,00
Skolekomedier .................................................................................... — 5070,00
Andre fester, udstillinger, koncerter m.m........................................ - 5344,00
Gaver fra forældre o. a..................................................................... — 2704,00
Renter ................................................................................................. - 8057,00
Salg af fremmed mønt ..................................................................... — 331,00
Realklassens papirindsamling........................................................... - 825,00
10-års jubilæet 1959 ......................................................................... — 4893,00
Aktiebreve ......................................................................................... — 24516,00
Plakatauktioner ................................................................................. - 1131,00
Raslebøssen ........................................................................................ - 819,00
Diverse indtægter ............................................................................. - 2072,00

kr. 55857,00
Deraf er brugt til: 
Rejselegater ............................................................. kr. 25057,00
Præmier fra aktiebrevene ....................................... — 2452,00
Diverse udgifter ..................................................... — 723,00 — 28232,00
Kapital pr. 30/4 1963 ................................................................... kr. 27625,00

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.

0. G.’s lejr- og ekskursionsfond
stiftet september 1956.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1962-30. april 1963.
Indtægter: 
Sparekasserenter, 11912................................................................... kr. 11.99

Udgifter:
Overskud, tillagt kapitalen ........................................................... kr. 11.99

Status pr. 30. april 1963.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 ...................................... kr. 356,31

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1962 ....................................................... kr. 344,32
Overskud iflg. driftsregnskab ....................................................... — 11.99

kr. 356,31
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0. G.’s realistfond 
stiftet februar 1955. 

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1962-30. april 1963. 
Indtægter:
Tilskud fra papirindsamlingen ....................................................... kr. 100,00
Sparekasserenter: H 57589 ....................................... kr. 166,32

35137 ...................................... - 35,37 - 201,69
kr, 301,69

Udgifter: 
11 5-kr.-præmier den sidste skoledag ........................................... kr. 55,00
Flidspræmie ........................................................................................ - 100,00
Overskud, tillagt kapitalen ............................................................ — 146,69

kr, 301,69
Status pr. 30. april 1963.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn H 57589 .......... kr. 2.986,42

35137 .......... - 1.015,00 kr, 4.001,42
Passiver: 
Beholdning pr. 30. april 1962 ....................................................... kr. 3.854,73
Overskud iflg. driftsregnskab ....................................................... - 146,69

kr. 4.001,42

Østersøgades Gymnasiums legat af 5. maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1962-30. april 1963.

Indtægter:
Renter: Obligationsrenter ...................................... kr. 382,00

Sparekasserenter 8655 .......... kr. 21,64
H 56039 .......... - 14.04 - 35,68 kr. 417,68

Underskud ....................................................................................... - 1.110,17
kr. 1.527,85

Udgifter: 
Studenterlegater juni 1962: 2 X 250 kr......................................... kr. 500,00
Kurtage ved konvertering af obligationer................................... - 21,60
Kurstab ved obligationssalg ........................................................... - 1.006,25

kr. 1.527,85
Status pr. 30. april 1963.

Aktiver:
Obligationer:
Kbh.’s Kommunes Krd. 14. s., 5nom. kr. 9-900,00, kurs

værdi på købsdagen ............................................................... kr. 7.177,50
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 .............. kr. 742,51

H 56039 .............. - 248,68 - 991,19
kr, 8.168,69

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1962 .......................... kr. 9-278,86
Underskud, iflg. driftsregnskab.............................. - 1.110,17 kr. 8.168,69

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1963.
Harald Juul 

revisor.
Knud Laursen 
regnskabsfører.
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Forskellige meddelelser.
Eleverne i 1.—5. hovedskoleklasse møder på skolen senesi 10 min., de øvrige 

elever 5 min. 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 cykel-tilsynet. De elever, som får en sådan tilladelse, vil få 
tildelt et nummer i cykelstativerne.

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.

Tuberkulinprøve
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.
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Skolelægen
undersøger alle elever en gang årligt og giver ugentlig konsultation i 
lægeværelset på 4. sal (onsdag kl. ll30-123u).

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.

Lån af skolebøger.
Klasserne 1. real-3. g. (incl. 8. og 9. kl.) vil kunne låne lærebøger på skolen, 

og til disse klasser udleveres endvidere gratis læremidler (stilehæfter, opgave- 
og kladdehæfter, glosebøger etc.). Depositum kr. 50,00.

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. Gentagne overtrædelser af regle
mentet medfører ophævelse af det gratis boglån for vedkommende elev.

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 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.

Bøger, som har været forsynet med glosetilskrivninger el. lign., modtages ikke, 
selv om de ved tilbageleveringen er forsøgt renviskede.

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



45

Skolebetaling.
Skolebetalingen er for 1. barn kr. 60,00 pr. måned for alle klasser. Der 

betales ikke for juli måned. For 2. barn betales kr. 50,00 og for 3. barn 
kr. 40,00 pr. måned.

4. barn og følgende børn betaler intet.

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

Indbetalingen. Skolepengene opkræves månedsvis og er forfaldne til betaling 
den 1. i hver måned. Der betales forud. Skolen modtager indbetaling på giro
konto — konto nr. 54306 -. Undlad venligst at benytte cheks eller kontant 
betaling. Hver elev får ca. 15 aug. udleveret 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 8. og 9- kl., real- og gymnasieklasserne) forældre, hvis 
indtægt og børneantal berettiger dem dertil, få hele eller delvise fripladser 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 realeksamen eller studenter
eksamen, betaler 15 kr. i eksamensafgift til skolen.

„Dansk Adelsforbund“ har fra 1. januar 1911 ret til at besætte 2 halv
betalingspladser. Ansøgninger indgives til adelsforbundets bestyrelse.

De børn, som opnår fripladser, beholder kun disse, så længe deres flid og 
opførsel er upåklagelig.
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Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1962-63 bliver for 1.—3. hoved

skoleklasse onsdag d. 12. juni kl. 10, for 4.-7. hovedskoleklasse 
fredag d. 14. juni kl. 10, for 8. og 9. kl. samt 1. og 2. real lør
dag d. 15. juni kl. 10 og for 3. real og gymnasieklasserne lørdag 
d. 22. juni kl. 10.

Sommerferien begynder efter afslutningen, til hvilken ele
verne har mødepligt.

Det nye skoleår begynder for 8. og 9. klasse, 1., 2. og 3. real 
samt gymnasieklasserne tirsdag d. 13. august kl. 10; 2.-7. ho
vedskoleklasse torsdag d. 15. august kl. 9.15 og 1. hovedskole
klasse tirsdag d. 20. august kl. 10.20.

I skoleåret 1963-64 vil følgende dage blive ferie og fridage:
Efterårsferie: 14.-19. oktober 
Juleferie: 23. december-4. januar 
Påskeferie: 23.-31. marts 
Bededagsferie: 24. og 25. april 
Pinseferie: 16.-19. maj.

Begge dage 
medregnede.

Enkelte fridage: 14. og 16. september, 14. november, 10. fe
bruar (fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), 7. maj (Kristi 
himmelfartsdag) og 5. juni (grundlovsdag).



INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

Biblioteket ................................................................................................... 27
Boglånet ....................................................................................................... 42
Bogsamlinger.................................................................................................. 27
Comtesse Moltkes Præmielegat.................................................................. 37
Den nye skole............................................................................................... 4
Eksaminer 1962 ........................................................................................... 11
Ferier og fridage ....................................................................................... 44
Fondsregnskaber .......................................................................................... 38
Forskellige meddelelser............................................................................... 41
Forsømmelser................................................................................................. 41
Forældre til skolebal..................................................................................... 9
Fritagelse for gymnastik............................................................................. 41
Fysisk træning................................................................................................ 10
Gaver til lejren............................................................................................. 24
Hvad der ellers er sket ........................................................................... 31
Håndarbejde.................................................................................................. 30
Karakterskala, Den nye................................................................................. 28
Konfirmationsforberedelse............................................................................. 28
Legatet af 5. Maj 1945 ........................................................................... 40
Lejren i Færgelunden ............................................................................... 21
Lejr- og ekskursionsfonden ....................................................................... 39
Lærerkollegiet ............................................................................................ 12
Oversigt over hvad der er læst ............................................................... 15
Realistbilleder, real a................................................................................... 33

real b................................................................................... 34
Skakklubberne .............................................................................................. 26
Skolebetaling ............................................................................................... 43
Skolebladene ............................................................................................... 24
Skolekoncerten.............................................................................................. 36
Skolelægen..................................................................................................... 42
Skolepatruljen............................................................................................... 30
Skolestrukturen efter den nye skolelov...................................................... 5
Skolesundhedsplejersken............................................................................... 42
Sport på 0. G............................................................................................... 25
Studenterbilleder, klassisksproglige ........................................................... 31

nysproglige ................................................................... 32
matematikere................................................................. 29

Timefordelingen........................................................................................... 14
Tuberkulinprøve........................................................................................... 41
0. G.-foreningen ....................................................................................... 29
0. G.s realistfond......................................................................................... 40
0. G.s rejsefond.......................................................   38



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 1964.

Til

ØSTERSØGADES GYMNASIUM, 
Østersøgade 86-88, 0.


