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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., 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.



Tanker ved en forestående flytning.
Siden 1894 har 0. G. haft hjemme i huset på Østersøgade, 

og i juni forlader elever og lærere det. Nogle med smerte og 
vemod, andre med forventning om bedre arbejdsforhold i et nyt 
hus på Kildegårdsvej.

Da tanken om at bygge et nyt hus til skolen kom frem, stødte 
den på heftig modstand, og jeg skal ikke lægge skjul på, at min 
viden om mig selv ved den lejlighed blev uddybet: Jeg havde 
ingen respekt for det liv, der var blevet levet på 0. G. Ingen 
forståelse af traditioner. Ingen forståelse for de »sentimental 
journeys«, som de gamle elever foretog til skolen ved visse lej
ligheder. Ingen forståelse af, hvilken betydning det har for en 
lærer at have mulighed for at give en særpræget undervisning 
i utidssvarende, uhygiejniske lokaler.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har haft 20 gode år på 
0. G., og jeg ser godt værdien af, at man lever så tæt sammen, 
at man sidder næstens lår af. Men på den anden side går ud
viklingen så hurtigt i dag, at hvis vi ikke har lokaler og under
visningsapparatur, der muliggør at arbejde ud fra de tanker og 
de krav, der er nedfældet i de nye skolelove, som næppe bliver 
ændret de første tiår, sakker vi agterud og vil ikke kunne give 
en undervisning, der står på højde med andre skolers, og så har 
vi ikke længere eksistensberettigelse. For at sige det groft: vi har 
som gymnasieskole ingen udvidelsesmuligheder her på 0. G., og 
bliver vi her, er vi døde om 10 år. Næppe mange vil sende deres 
børn til en skole, der giver en kvalitetsmæssig ringe undervis
ning, og det bliver vist også vanskeligt at skaffe lærere, når 
arbejdsforholdene er ringe og produktionsapparatet slet.
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Dette flytter vi fra — — —
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Man har talt om, at skolens atmosfære vil blive en anden, når 
vi flytter til Kildegårdsvej. Det er muligt, jeg ved det ikke. Jeg 
håber i hvert fald, at vores orden kan blive bedre, når lokalerne 
er placeret mere hensigtsmæssigt og »trafikken« kan afvikles 
bedre. Måske er jeg naiv, måske mere troende end somme; men 
jeg kan ikke se, at det er en ny skole, der begynder på Kilde
gårdsvej. Vi flytter derud allesammen, lærere og elever, godt 
sammensvejsede og samarbejdede. Nye rammer kan da ikke 
ændre de kvaliteter, vi har bygget på i Østersøgade. Sker det, 
er det os, der er svagere, end vi selv regnede med, og vi har 
altså overvurderet os selv, hvad tiden nok hurtigt skulle afsløre.

Nej, jeg tror, at mennesker, der er levende og vil noget i deres 
job, er stærkere end mursten. Det nye hus, vi rykker ind i, er 
kønt og hensigtsmæssigt indrettet. Kan vi ikke fylde det med 
liv og arbejde på det enkelte menneskes åndelige og menneske
lige udvikling og give det de kundskaber og arbejdsvaner, som 
er nødvendige, for at det kan orientere sig i tilværelsen til eget 
bedste og fædrelandets tarv, med respekt for næstens ret til 
samme udvikling og i samarbejde med andre racer og nationer 
for at etablere et fællesmenneskeligt samvirke ud over lande
grænserne, ja, så tror jeg, at det er os, der er tomme kar, som 
snart vil falde i staver.

Men jeg mener, at virkeligheden er en anden. Vi har mange 
hjem, der betror os deres børn og er villige til at yde de økono
miske ofre for at holde deres barn i vores skole, der bygger på 
den grundidé, at barnet kan blive hos os fra den første til den 
sidste skoledag, fordi vi har de mange opstigningsmuligheder. 
Differentieringen i undervisningen, der finder sted under barnets 
vækst, bestemmes udelukkende af barnets evner, lyst og moden
hed.

På Kildegårdsvej får disse evner og anlæg langt bedre vækst
betingelser, fordi vi nu får lokaler, hvor den undervisning kan 
gives, som skolelovene kræver. Der skal bl.a. nævnes, at der kan 
gives den obligatoriske undervisning i husgerning og sløjd, som 
vi har savnet meget på 0. G., og at vi kan give en tidssvarende 
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undervisning i fysik og naturfag, hvad vi ikke havde nogen 
mulighed for på 0. G. De vordende studenter får de valgmu
ligheder, som gymnasieloven rummer.

For dem, der enten ikke har evner eller lyst til at tage real
eller studentereksamen, er der mulighed for at afslutte skole
gangen gennem en 8. og 9. klasse, der ikke undervisningsmæs
sigt må være blindgyder, men skal have sit eget mål for under
visningen og derved give adgang til stillinger i samfundet på lige 
fod med anden uddannelse.

Vi føler derfor, at selv om vi med lidt vemod forlader 0. G., 
så venter der os så mange muligheder på Kildegårdsvej, at vi 
glæder os til at realisere dem.

Eigil Freil.

•—------- og dette flytter vi til.



8

^Etcsc xod spyco

Officielt gik lektor Kragelund af sidste sommer, men han 
fortsatte med sin 3. g., der bliver studenter til sommer.

Det falder mig lidt unaturligt at skrive afskedsord om lektor 
Kragelund, for det er ligesom ikke virkelighed, at han er gået 
af og går helt nu. Han er for levende som menneske og viden
skabsmand til at man synes, det er nødvendigt at holde op.

Lektor Kragelund har altid været en ener. Det er hans natur, 
og den kan han egentlig godt lide. Han kæler sågar lidt for den. 
Men han isolerer sig ikke. Hans elevers vel ligger ham på sinde, 
både fagligt og menneskeligt. De husker hans undervisning som 
noget af det bedste, de har oplevet. Han terper aldrig, men for
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dyber sig sammen med eleverne i tekstens sproglige og litterære 
aspekter. Han evner at engagere dem i den kulturkreds, som 
det tyske, latinske eller græske sprog fører dem ind i, udogma
tisk og fordomsfrit, men med sans for menneskelige kvaliteter.

Han har ikke haft meget selskabelig samkvem med elever og 
kolleger, men deres menneskelige og timelige vel føler han sig 
ansvarlig for og engageret i. Mangen elev, der har haft person
lige vanskeligheder, fordi han ikke var, som elever er flest, hjalp 
Kragelund på sin egen diskrete måde. Han har sans for kvalitet.

Kollegerne er ham tak skyldig, megen tak, for det store ar
bejde, han som formand for privatgymnasiernes lærerforening 
har gjort for, at lærerne ved de private gymnasieskoler blev 
sikret ansættelsesmæssigt, økonomisk og pensionsmæssigt. I mere 
end 25 år stod han på sin post og gik først, da hans mål var 
blevet virkeliggjort. Det glemte mange at sige ham tak for.

Personligt vil jeg sige ham tak for inspirerende medarbejder
skab ved 0. G. Det har lært mig, hvor langt en lærer kan nå, 
og hvor lidt man selv evner. Men jeg siger også lektor Krage
lund tak for det arbejde, vi sammen har været med i — på hver 
sin side af forhandlingsbordet: Han som formand for lærerne, 
jeg som formand for rektorerne. Han kunne sit kram, og derfor 
kunne man krydse klinge med ham. Og så havde han råd til at 
smile og krydre kampen med bemærkninger fyldt med humor.

Vi vil savne medvideren, medarbejderen og modstanderen, 
men ønsker ham et godt otium, så vi kan få den bog om Hol
berg, vi savner.

Karsten Ratz Larsen.
Torsdag den 30. maj 1963 var skolens flag på halv stang. 

Dagen i forvejen var Karsten Ratz Larsen, 2. Ping, afgået ved 
døden. En tapper lille dreng, som med stor karakterstyrke 
havde båret på en uhelbredelig sygdom, havde ikke haft kræfter 
til at stå en operation igennem.
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Helga Tolderlund-Hansen.
Få dage, før det nye skoleår begyndte august 1963, kom det 

sørgelige budskab, at frk. Tolderlund-Hansen var blevet dræbt 
ved en færdselsulykke.

Siden 1927 havde hun haft sit arbejde som lærerinde på Com- 
tesse Moltkes Pigeskole og de to sidste år af sit liv på 0. G., 
efter at de to skoler var blevet til en. Det var naturligvis ikke 
nogen let opgave for frk. Tolderlund-Hansen pludselig at skulle 
undervise drenge, når hun altid havde være lærer for piger. Men 
hun klarede opgaven, og hvor mærkeligt det end lyder, så blev 
hun de to år, hvor vi arbejdede sammen, mere frigjort som 
lærerinde og menneske.

Hun havde så afgjort sin styrke i de manuelle fag, hvor hen
des fantasi fejrede små triumfer. Nogen disciplinens ørn var hun 
ikke, men hendes bundne varme og store trofasthed og hjælp
somhed hjalp mange børn og kolleger, og vi glemmer ikke hen
des festlige og lyriske sange til lærersammenkomsterne. For sent 
nåede vi at sige hende tak for, hvad hun var og gav af sig selv.



11

42 år ved regnebrættet.
Med dette skoleårs udgang hører overlærer, frk. Anna Jensens 

virke op ved 0. G., hvor hun siden 1922 har indført mange 
slægtled fra 1. klasse til 4. mellem i tegnekunstens og matema
tikkens hemmeligheder. I alt, hvad frk. Jensen foretog sig, var 
hun metodisk og systematisk og ventede uden videre, at hendes 
medmennesker var i besiddelse af de samme egenskaber, hvad 
de ikke altid var.

Hun stillede krav til sig selv og eleverne om orden og trofast
hed i arbejdet, og som klasselærerinde fulgte hun sine elever, 
kendte deres problemer og hjalp dem med at løse dem. Hun 
skyede ingen anstrengelser for at hjælpe andre, både elever og 
kolleger, og der, hvor kræfterne måske ikke slog til, fik hun 
hjælp og styrke gennem sin faste gudstro.

0. G. bliver fattigere, når mennesket og pædagogen Anna 
Jensen ikke mere har sin gang på skolen, men vi ønsker hende 
helbred og styrke til at beskæftige sig med de interesser, som 
gav hendes liv indhold.
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Hvad kan jeg blive?
På det møde, som hvert år holdes for forældrene til eleverne 

i 2. real, og i de timer, som skoleåret igennem er afsat til er
hvervsorientering, gøres der fra skolens side et alvorligt forsøg 
på netop at orientere eleverne ved deres valg af uddannelses
retning. Det er meget svært generelt at yde nogen egentlig hjælp 
eller at give vejledning, idet så forfærdelig mange faktorer 
spiller ind, når den unge skal træffe et valg.

Af arbejdsdirektoratet er til eleverne i 2. realklasse udarbej
det et lille hefte - redigeret af Vibeke Bjernum og A. Søgaard- 
Jørgensen — med titlen: Realist eller student? I dette hefte, som 
udlånes til eleverne, er bl. a. et afsnit med overskriften: Hvad 
kan realeksamen anvendes til? Der nævnes der nogle vigtige ud
dannelses- og erhvervsområder, som ofte søges af unge med 
realeksamen:

1. Kontoruddannelse i stat, kommune og mange private 
virksomheder.

2. Uddannelse i banker, sparekasser og forsikringsselskaber.
3. Handelsuddannelse i større virksomheder.
4. Uddannelse i håndværk og industri, ofte med henblik på 

videre teknisk uddannelse (arkitekt, bygningskonstruktør, 
teknikumingeniør m. v.)

5. Sociale uddannelser (socialrådgiver, fysioterapeut, be
skæftigelsesterapeut, sygeplejerske m. v.)

6. Uddannelse til søs (styrmand, maskinist, radiotelegra
fist m. v.)

7. Kunstbetonede uddannelser (på kunsthåndværkerskole, 
musikkonservatorium m. v.).

Om studentereksamen anføres bl. a.:
Nogle af de uddannelser, der oftest vælges af nysproglige 

studenter, er disse: bibliotekar, gymnasie- eller folkeskole
lærer, psykolog, journalist, jurist eller uddannelse inden for 
handelsverdenen som 3-sproglig korrespondent, Højere Han
delseksamen, H.A. og H.D. Den nysproglige student kan gå 
i gang med disse uddannelser lige efter sin eksamen.

Den klassisk-sproglige studentereksamen danner et godt 
grundlag for humanistiske universitetsstudier i almindelig
hed og i særdeleshed for studiet af teologi, klassiske sprog 
og jura.

Takket være indførelsen af matematiken vil adgangen til 
studierne til læge, tandlæge, dyrlæge, cand, polit., cand, oecon. 
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og arkitekt nu blive lettet for de sproglige studenter, idet de 
tillægsprøver i matematik, som skulle tages, før disse studier 
kunne påbegyndes, vil bortfalde eller i hvert fald blive 
stærkt nedskåret.

Studentereksamen fra matematik-fysikgrenen vil være en 
forudsætning for optagelse på Danmarks tekniske Højskole 
og Ingeniørakademiet. Den vil også være et godt grundlag 
for andre tekniske uddannelser samt for uddannelse til cand. 
scient., forstkandidat, landinspektør, cand, polit, og cand. 
oecon.

Natur fagsgrenen vil være et godt grundlag for uddannelse 
til læge, tandlæge, dyrlæge, cand. scient, med naturfag, indu
stri- og hospitalslaborant, men også matematik-fysikgrenen 
kan benyttes som grundlag for disse uddannelser.
Det fremgår af ovenstående, at kanalerne frem til de forskel

lige uddannelser ikke er så snævre endda. Det må derfor til
rådes, at eleverne ved oprykningen fra 2. real vælger videre 
skolegang ud fra lyst, evner og interesser og ikke skeler til en 
ganske bestemt uddannelse på et senere stadium.

Lejren flytter ikke.



HoyecJsholet-\

mat. fys. gren

samfundsmat. gren

naturfaglig gren

Spr. linie r nysproglig gren
^2.^. —-■ samfundsspr. gren

L klassiskspr. gren

SPECIALFAG:

: matematik og fysik

: samfundsfag og samfundslære

: biologi og biokemi

: engelsk og tysk

: samfundsfag og samfundslære

: latin og græsk

Skolestrukturen efter den nye skolelov.
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Eksaminer 1963.
Studentereksamen, realeksamen og 9. klasses eksamen afholdtes i maj-juni.

Studentereks amen.
Følgende elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,47 (mg-J-) til 12,38 

(g+).

Den klassisk-sproglige linie.
Carsten Damm, Torsten Johnsen, Henrik Nebelong, Jeannie Almind, Mar

grethe Auken, Karine Bech, Annette Kreutzfeldt, Marie Meyer, Elisabeth 
Tassing.

Den nysproglige linie.
Michael Antonsen, Claus Egens Petersen, Olle Petersson, Niels Rothmar, 

Merete Johnsen, Lise Laursen, Helle Lund, Lone Riisbro Madsen, Ulla Dennig 
Madsen, Birgitte Tolstrup, Vibeke Wilken-Jensen.

Den matematisk-naturvidenskabelige linie.
Frank Majgart Andersen, Sten Asgaard Andersen, Carsten Biering-Sørensen, 

Hans Christian Bjerg, Paul Stage Christiansen, Jørgen Frederiksen, Niels Chri
stian Härtling, Christian Hjorth-Andersen, Jens Falk Jensen, Mogens Vejrup 
Jensen, Flemmning Jørgensen, Steen Lyngaae Jørgensen, Jens Kjærsgaard, Poul 
Marcussen, Henning Michael Meyer, Hans Henrik Mogensen, Steffen Møller, 
Klavs Neerbek, Claus Raff, Henrik Schaumburg-Müller, Jørgen Simonsen, Klaus 
Struwe, Svend Sørensen, Elisabeth Clemmesen, Anna Margrethe Friis, Annette 
Gundelach, Birte Loft, Vita Lorentzen, Anita Lønberg.

Realeksamen.
Følgende elever bestod eksamen med kvotienter fra 14,29 (mgj-) til 12,13 

(g).
Real a.

Peter W. Asmussen, Claus Bødtcher-Hansen, Klavs Gruno, Claus Thorkild 
Hansen, Allan Jacobsen, Eigil de Neergaard, Peter Verner Nielsen, Niels-Vagn 
Olsen, Jean-Pierre Reffs, Morten Rostgaard, Annegrethe Andersen, Jane Du
pont, Annelise Daastrup-Hansen, Else Gade, Vibeke Lyngaae Jørgensen, Elisa
beth Karstensen, Inger Margrethe Piil Nielsen, Marianne Walther Petersson, 
Karen Margrethe Skauenborg Sørensen.

Real b.
Dan Bisp, Jesper Brandt, Peter Brocks, Niels-Oluf Drevsen, Jørgen Dyrmose, 

Palle Gjerlach, Christian Hvidt, Kresten Bøndergaard Jakobsen, Torben Janholt, 
Jan Jønsson, Karsten Kemp, Christian Klingspor-Bentzen, Hans Philip Laurit
zen, Christian Lihme, Lars Riisbro Madsen, Søren Malmqvist, Jens Erik Møllen- 
bach, Vilhelm Enoch Petersen, Erik Simonsen, Sally Jørgensen, Marie Louise 
Lefévre, Puk Marcussen, Elisabeth Petersen, Vivian Rønnebek, Beth Schou.

9. klasses eksamen.
2 elever bestod eksamen: Lise Møller og Annette Stecher.
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Skolens lærerpersonale 1963-64.
Overlærer Erik Aggerholm (1934), gymnastik og geografi.
Overlærer, fru Gerda Aggerholm, eks. skolel. (1948), regning og 

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

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

dansk og historie.
Lektor K. O. Bach (1916), sang og religion.
Lektor J. Dahlmann-Hansen (1944), engelsk og fransk.
Lektor H. W. Elmquist (1945), dansk og tysk.
Adjunkt, fru l. Erichsen (1960), engelsk og tysk.
Rektor E. Freil (1944), dansk, tysk, religion og historie.
Fru Gerda Graef je (1953), håndarbejde og religion.
Adjunkt Leif Hansen (1962), naturfag, biologi, geografi og 

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

Skolens bibliotekar.
Frk. 1. Hvidt, eks. skolel. (1959), dansk.
Frk. Lise Høgsbro, eks. skolel. (1962), dansk, regning, historie, 

biologi og orientering.
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 og kemi. Regnskabsfører.
Overlærer, fru J. Lemvigh Jønsson, eks. forskolel. (1933), reg

ning og dansk.
Fru E. Jørgensen, eks. skolel. (1958), dansk, geografi og hånd

arbejde.
Frk. Lisbeth Knudsen, statspr. musikpæd. (1955), sang.
Lektor A. Kragelund (1920), latin.
Overlærer, fru Ingrid Helms Kristensen, eks. forskolel. (1949), 

dansk, historie og religion.
Lektor N. /. Langhorn (1942), engelsk, dansk og formning. In

spektion på 2. og 4. sal.
Fru G. Laursen (1960), religion.
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.
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Fru Else Lænk holm, eks. skolel. (1953), dansk, fysik, historie 
og religion.

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

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

fysik og gymnastik.
Fru Gerda Næsland, eks. skolel. (1962), engelsk, dansk, historie, 

biologi og håndarbejde.
Frk. I. Peters, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik.
Overlærer, fru V. Rasmussen, eks. skolel. (1948), formning, 

dansk og småsløjd.
cand. mag., fru Gerda Rosenmeier (1961), engelsk.
Lektor Th. Roskjær (1934), fransk, græsk, oldtidskundskab og 

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

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

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

orientering.
Overlærer, fru E. Wilmann, eks. skolel. (1949), dansk og geo

grafi.
Fru G. Ørbech, eks. gymnastikl. (1953), gymnastik, biologi, 

historie og tegning.
I skoleåret 63/64 har fru E. Jarløv læst afdøde frk. Tolder- 

lund-Hansens timer.
Overlærer fru E. Wilmann har været sygemeldt fra 1. sep

tember og skoleåret ud. Hendes timer er blevet læst af fru 
G. Laursen.

cand. mag. Vagn Søndergård har i skoleåret 1963/64 gen
nemgået kursus i praktisk undervisningsfærdighed i fransk og 
engelsk hos lektor Th. Roskjær og lektor /. Dahlmann-Hansen.

Skolens bogudlån har været varetaget af d’hrr Laursen, 
Madsen og Støvring-Nielsen med Jens Laursen, 3. g. mat., som 
assistent.

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

Ved årsprøverne og realeksamen i 1963 har lektorerne H. 
Moe, C. M. Rosenberg og A. Schaumburg-Müller fungeret som 
censorer.
Skolelæge Knud Wilken-Jensen har haft konsultation på 4. sal 

hver onsdag kl. 11.30—12.30.
Skolesundhedsplejerske, frk. E. Refslund Poulsen, har kunnet 

træffes tirsdag, onsdag og lørdag kl. 8-14.



Timefordelingen 1963 - 64.

CO

Fag Hovedskolen Realafdel. Gymnasiet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 spr. linie | mat. linie
II.

kl. spr. 1 nyspr. mat.
III.

kl. spr.| nyspr. 1 mat.

Religion ................................ 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk .................................... 13 10 10 9 9 7 5 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Engelsk ................................ 5 3 4 3 4 3i) 5 4 42) 2 6 24) 5
Tysk ...................................... 4 4 2 4 4 3 3 42) 1 4 24) 4
Fransk .................................. 4 5 5 5 5 5 4 4 4
Latin .................................... 4 4 6 4 6 3
Græsk .................................... 6 6
Interlingua ............................
Oldtidskundskab .................

1
1 1 1 1 1 1 1

Historie ................................ 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4
Geografi ................................ 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologi ..................................
Orienteringsfag ...................

1 2 2 1 2
5 5

1 2 2 4 4 4

Fysik og kemi....................... 2 2 2 2 2 3 2 5 6 6
Regning og matematik........ 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 61) 5 3 5 6 6
Sang ...................................... 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Formning ..............................
Maskinskrivning .................

1 1 1 1 1 1 1
2

1
2

1

Geometrisk tegning.............
Småsløjd .............................. 2

2 2

Håndarbejde ........................ 2 2 2 3 2 2 2 4 2
Legemsøvelser ..................... 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

1) Ikke-latinlæsende elever to timer mere. 2) 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 (Hvidt) : Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 9. kl. Alm. diktat, referatstil, 

fristil, ord- og tegnsætningsøvelser. Øvelser i brug af håndbøger. C. Hostrup: 
Genboerne. Kjeld Abeli: Anna Sophie Hedvig. W. Golding: Fluernes Herre. 
G. Enemærke og Ove Søjbjerg Pedersen: 15 historier fra vor egen tid. Oplæs
ning, stillelæsning, samtaler og mundtligt referat. O. Haubend Christensen: 
Blanketter og breve -f- arbejdsmappe.

Engelsk (Støvring-Nielsen): Brier og Young: The Tortoise 3, side 16-33, 
54-59, 61-76, 86-96, 103-124. Seven Little Plays (Longmans New Method, 
Supplementary Reader): side 8-35, 49-62. Danmarks Skoleradio, engelsk 
1961-62: A Present from Uncle Jim, Moving in, The Story of Big Ben.

Tysk (Støvring-Nielsen): Klassen har ikke haft tysk i 8. kl. I 9. kl. har 
klassen haft 2 timer tysk ugentlig. Der er læst: R. Lave: Tysk I. Danmarks 
Skoleradio 1, 1963-64, Deutsch im Schulfunk.

Interlingua (Neerbek): A. Code: Interlingua a prime vista. P. Moth: Lære
bog i interlingua.

Historie (Høgsbro): Verdenshistoriske begivenheder op mod verdenskrig 2 
efter Ludvig Schmidt: Verdenshistorie for Mellemskolen II. Danmark under 
besættelsen. Grundbog: Gudrun Christensen: Danmark besat. Afrika - før og 
nu (Gjellerups Horisont-hæfter). U-landsproblemer (Materiale fra Danmarks 
Radio). Kommuner (Gjellerups Horisont-hæfter). Aktuel orientering. Arbejds- 
mapper.

Naturlære (O. Silau): Rasmussen og Simonsen: „Fysik II". Rasmussen og 
Simonsen: „Uorganisk kemi“. Begge bøger i uddrag tilpasset kravene i 9. kl. 
Udvalgte forsøg fra S. A. Bo m. fl.: „Elevforsøg, 8. og 9- skoleår".

Regning (G. Aggerholm): C. C. Kromann Clausen og C. E. Jensen: Regne- 
timen 9- Johs. Lindeskov Hansen og Johs. Pedersen: Regnskabsføring for 9. kl.

Geometrisk tegning (O. Silau): H. Mondrup og S. Moshøj: „Med passer og 
lineal 2“. Tegning med tegnebræt og hovedlineal. Arbejdstegninger. Blyant
og tuschtegning. Kalker. Projektionstegning (enkle figurer).

Formning (Langhorn) : Tegning af udstoppede dyr (blyant el. tusch). Farve- 
øvelser og mønstertegninger (blyant, farvekridt, vandfarve og tusch). Frie teg
ninger med emner fra litteraturen.

2. real a, b og c.
Latin fa-f- l/J f) (Roskjær): Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog II stk. 1-32. 
Latin (b\-y2 c) (Hobel): Elementa Latina, stk. 31-47 og I-XV.
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3. real, a og b.
Dansk a (Neerbek): Hovedværker: Kaj Munk: Ordet. Sigurd Hoel: Mødet 

ved milepælen (Gyldendals Tranebøger). Clausen og Hansen: Dansk læsebog 
for realklassen. (Nationalmuseet) Gunlaug Ormstunge. Ebbe Skammelsøn. Af 
Levned og Meninger. (Guldhornene — Fund og tydning). Guldhornene. Mester 
Ole Vind. Posthuset i Hirschholm. Gartneren og Herskabet. Den ottende Kunst. 
Kongens Kusk. (Om læsning), (Ude og hjemme), (Min Freds-pibe), (Fru 
Fønss), Ørneflugt, Lykke-Per i Nyboder, (Henrettelsen), (Et Kvad om en 
Knes), 6. søndag efter påske, Dobbeltportræt i karvskåren ramme, Iris, (En 
æggesnaps), (Jul i Sachsenhausen), (Norsk freske). Grammatik efter Jensen 
og Noesgård: Sproglære. Stile og sprogdannelsesøvelser.

Dansk b (Langhorn): Hovedværker: St. St. Blicher: Brudstykker af en lands
bydegns dagbog. Henrik Ibsen: En folkefiende. Clausen og Hansen: Dansk 
læsebog for realklassen: (Havbor og Signelil), Ebbe Skammelsøn, (Af „Peder 
Paars“), (Ludvig Holberg, af Th. A. Miiller), (Guldhornene, af Johs. Brønd
sted), Guldhornene (af Oehlenschläger), (Mester Ole Vind), (Præludium), 
Gartneren og herskabet, Engelske socialister, Lykke-Per i Nyboder, (Pernille), 
(Kongens datter), (Blishønsene), Et kvad om en knes fra Peene, 6. søndag efter 
påske, Dobbeltportræt i karvskåren ramme, Iris, (En æggesnaps), (Terje Vigen). 
Grammatik efter Jensen og Noesgård: Dansk sproglære for realklassen. Stile 
og sprogbehandlingsøvelser. - (Houken og Sørensen: Svensk og norsk for 
hoved- og realskolen: Sven Duva (af Runeberg) og Båten (af Aksel Sande- 
mose)). Stykkerne i parentes opgives ikke til eksamen.

Engelsk a (Erichsen): Brier & Young: The Tortoise 5: s. 18-32, 43-61, 
62-69, 70-76 — 52 ns., som opgives til eksamen. Desuden er læst: 7-16, 134- 
140. Outstanding Short Stones (Longman’s): s. 25-45, 94-116. - 1 oversæt
telsesstil om ugen. Stiløvelser efter: Lærebog i skr. eng. f, realkl. v. Sv. Chri
stensen og G. Rasmussen.

Engelsk b (Støvring-Nielsen): Brier og Young: The Tortoise 5: side 7-16, 
18-32, 62-69, 70-76, 134-140. Disse 50 normalsider opgives til eksamen. 
Extensivt er læst: George Orwell: Animal Farm (Penguin). Stiløvelse efter 
Christensen og Rasmussen: Lærebog i skr. eng. f. realkl. 1 ugtl. oversættelsesstil.

Tysk a (Støvring-Nielsen): R. Lave: Deutsch für die Jugend 4, side 13-30, 
57-61, 63-67, 68-78, 125-127, 130-133. Disse 50 normalsider opgives til 
eksamen. Endvidere er læst: side 5-8, 31-35, 47-48, 53-55, 61-62, 84-86.

Tysk b (Struwe): R. Lave: Deutsch für die Jugend 4. Der er læst stk. 1-24. 
Til eksamen opgives: stk. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 (50 ns).
Eransk a (Dahlmann-Hansen): Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært 

fransk: side 14—119, 121—150.
Til eksamen opgives: side 116-119, 121-150.
Fransk b (Dahlmann-Hansen): Som a-klassen.
Historie a (Neerbek): Bøgebjerg og Elmelund: Historie for realafdelingen 3. 

Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære f. realklassen (10. udg.). 
Afsnittene I, III, V, VII, X.

Historie b (Bekker-ejnsen): Som a-klassen.
Geografi a (Madsen): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen. 
Geografi b (E. Aggerholm): Som a-klassen.
Biologi a (Hansen): Mogens Lange og J. Leth: Biologi for realafd. II.
Biologi b (Hansen): M. Lund: Biologibog for realklassen.
Fysik a (K. Laursen): Th. Sundorph: Fysik III for realklassen (himmel

legemerne). K. Kobberø: Elektricitetslære for realklassen.
Fysik b (K. Laursen): Som a-klassen.
Regning og matematik a (Juul): C. C. Andersen og Damgård Sørensen:
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Regning og aritmetik for realklassen. Logaritmer m. m. er læst efter tillægget. 
Til eksamen opgives hele lærebogen.
Regning og matematik b (K. Laursen): Som a-klassen.

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

the English, side 25-29, 43-48, 87-100, 122-128, 145-154. Pygmalion acts 
I, II, III. John Braine: Room at the Top, kapitlerne 1-5. I 2. g er læst det 
samme pensum, som 2gmb har læst i 2. g.

Engelsk. Mat. afd. a (Dahlmann-Hansen): On England and the English. 
Golding: Lord of the Flies. Salinger: The Catcher in the Rye.

Engelsk. Mat. afd. b (Støvring-Nielsen) : I 1. g er læst: A Modern English 
Omnibus, side 5-18, 67-93, 94-120. On England and the English, side 49-57, 
58-63, 74-86, 101-121, 122-128. I 2. g er læst: Extracts from 4 Modern 
Writers, side 61-103, 158-201. Seven Famous One-Act Plays, Second series 
(Penguin), side 29-54, 157-192. Facts and Fiction I, side 155-170.

Tysk. Kl. spr. afd. (Erichsen): I 1. og 2. g er læst: Moderne tyske noveller 
v. C. Gad (1961): 5-27, 76-86, 87-102, 119-121. Deutsche Gegenwart v. 
Kirchhoff (Munchen 1958), 73-76, 76-81. Deutsches Schrifttum 20. Jahrh. 
(Lausanne 1959), 19-27, 47-52, 66-68, 68-72, 121-123, 165-175. Ialt 156 
normalsider.

Tysk. Mat. afd. (a+b (Elmquist): I 1. og 2. g er læst: Gad: Moderne 
tyske noveller, 4. udg., 5-58, 103-18: 106,0 ns. Dieter Mehl: Das Vorlesebuch 
I. 110-19, 178-96: 32,6 ns. Wismer, Uhlig, Pucher: Deutsches Schrifttum, 20. 
Jahrh.: 11; 19,8-27,8; 29-31; 33-34; 37-44; 47-52,14; 59-65; 68-72; 73-83; 
91-98; 121-23; 165-91; 122,5 ns. Ialt 261,1 ns.

Naturfag. Sfr. afd. (Hansen): Hellner: Geografi for det sproglige gymna
sium. Som verdenshandelsvarer er læst kul og jern. Ekskursioner til Dyrehaven, 
Stevns og Fakse.

Geografi. Mat. afd. a (Madsen): Andersen og Vahl: Geologi (10. udg.). 
Andersen og Vahl: Klimatologi (9. udg.). Hellner og Humlum: Erhvervs
geografi for gymnasiet (4. udg.). Af afsnittet om verdenshandelsvarer opgives: 
Olie, hvede, kaffe, the og cacao. Ekskursioner: Stevns og Fakse samt Bornholm. 
Geografi. Mat. afd. b (Hansen): 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 hvede, kul og olie. Ekskursioner til 
Bornholm, Stevns og Fakse.

3. gymnasieklasse.
Dansk. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Norrild: Dansk litteraturhistorie: Fra 

Brandes. Dansk grammatik efter Henry Karlsson. Svensk efter Agerskov, Nørre
gård og Roikjær.

Til eksamen opgives: Falkenstjerne I bd. (7. udg.): 18-21, 111-12, 160-61, 
176-80, 197-98, 224, 226-28, 252-55, 259-61, 284-86, 287-88, 289-90, 
352-55, 359-60. II bd. (6. udg.):2, 20-21, 34-35, 47-50, 61-66, 150-53, 
167-69, 184-85, 202-208, 242-47, 290-97. III bd. (6. udg.): 11-16, 21-25, 
39-41, 78-80, 80-92, 98-102, 125-30, 173-78, 221-29, 268-77. Hovedværker: 
En Landsbydegns Dagbog, Vildanden, Fiskerne (Kirk). Agerskov, Nørregård og 
Roikjær (9. udg.): Poesi: 20-23, 33-37, 53-55, 100-1, 102-3, 104-5, 157-58, 
159, 178-79, 179-80. Prosa: 45-50, 57-64, 80-82, 160-62, 189-93. - Norsk 
efter Falkenstjerne III bd. (6. udg.): 313—14, 315—16, 355—59, 365, 366.

Dansk. Mat. afd. (Bekker-Jensen): Som spr. afd.
Engelsk. Nyspr. afd. (Dahlmann-Hansen): Shakespeare: Macbeth, Two 

Centuries of English Poetry, Aspects of British Life and Thought, English 
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Essays II, The Spoon River Anthology. Tennessee Williams: The Glass 
Menagerie, Skoleradiotekster. Kursorisk læsning: John Braine: Room at the 
Top, John Steinbeck: The Grapes of Wrath.

Til eksamen opgives: Macbeth: Act I Sc. 7, Act II Sc. 1 og 2, Act III Sc. 
4, Act V. Spoon River Anthology: Nr. 18, 19, 20, 21, 28-34. Two Centuries 
of English Poetry: Side 10-11, 11-13, 32-36, 40-47, 48-53, 71-72, 84-87, 
131-133, 144-148, 149-150. Rebecca Sharp and the Crawleys: Side 10-19, 
31-34. The Dickens Reader: Side 74-88, 106-114. Extracts from Four Modern 
Writers: Side 192-202. Aspects of British Life and Thought: Side 103-120. 
Modern English Plays: Side 34-48. Essays II: Side 5-8, 45-48, 68-73.

Tysk. Nyspr. afd. (rektor): I gymnasiet er læst: Schiller: Wilh. Teil. Goethe: 
Faust 1. del. Gad: 100 deutsche Gedichte (1949): 9-12,7, 12-13, 21-23,8, 
28,13-29,5, 34-35,4, 41-45,6, 50-60, 74-86,24. Ring Hansen og Stærmose: 
Kulturgeschichtliche Lesestücke (1951): 1-6, 7-10,4, 10,7-13, 13,17-17,8, 
17,14-20,29, 20,35-25,18, 114,13-129, 133,10-143,11, 143,14-147, 148- 
-151,9. Heinrich Böll: Billard um halb zehn (Knaur: Taschenbuchausgabe 
Mai 1963): s. 5-145. Gad: Moderne tyske noveller (1952): s. 5-106, 120-137, 
138-176. Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter (Suhrkamp Verlag 
1961).

Til eksamen opgives: Schiller: Wilh. Teil (Reclam 1955): 1. akt og 11,2. 
Goethe: Faust (Henriksens udg.): v. 243-354, 354-605, 686-784, 981-1177, 
1178-1433, 1530-1841, 3413-3543. Gad: 100 deutsche Gedichte (1949): 9- 
12,7, 21-23,8, 28,18-29,4, 41,9-45,6, 50-60. Ring Hansen og Stærmose: Kul
turgeschichtliche Lesestücke (1951): 10,6-13,11, 17-20. Heinrich Böll: Billard 
um halb zehn: s. 17-30 (2. kap.).

Fransk. Spr. afd. (Dahlmann-Hansen): Bruun og Roskjær: Fransk for Be
gyndere. Bruun og Roskjær: La France occupée et déliverée. Henriques og 
Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. Marcel Aymé: Le loup. Saint-Exupéry: 
Le petit prince. Pagnol: Topaze. Skoleradiotekster.

Fransk. Mat. afd. (Dahlmann-Hansen): Som spr. afd.
Latin. Kl. spr. 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; 7-18; 20-26. Epistulae 1; 2; 4; 6; 7.

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. 86-92; 126-31. Kragelund: Romerske Historikere: p. 5-18; 37-47. Krage
lund: 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; 20; 24; 25. Epistulae 2; 6.

Latin. Nyspr. afd. (Hobel): Caesar, Belum Gallicum IV 20-38. Cicero, 
In Verrem IV 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87. V 25-31, 158-162. Breve 
(Foss, Frisch, Høeg: Cicero, Latinske texthefter, V): nr. 1, 2, 7, 13-16, 27. 
Terents, Adelphi, v. 26—208. Ovid, Pyramus og Thisbe, Cirkusdigtet. Horats: 
Satire I, 9. Carmina I, 4, III, 16.

Græsk. Kl. spr. afd. (Roskjær): Hude: Græsk Elementarbog II p. 23,4—40, 
p. 66,5-80. - Herodot VIII cap. 140-144. - Platon: Sokrates’ Apologi. Homer: 
Iliaden I-VI, 312-529. Odysséen I-VI. - Billeder: Tiryns - Delphi — Akro
polis - Parthenon - teatret - græske søjler - Vaphiobægrene - geometrisk vase 
- Exekias’ vase - Polyneikevasen - Aleksandermosaikken - Vixvasen - Vogn
styreren - Diskoskasteren - Praxiteles’ Hermesstatue - Ludovisitronen - øst
gavlen på Parthenon.

Oldtidskundskab. Nyspr. afd. (Neerbek): Iliaden: 1. sang; 3. sang v. 121— 
245; 6. sang v. 390-494. Odysseen: 6. sang; 7. sang v. 1-78. Kragelund: 
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Græske Historikere : p. 29-37, 57-58. Apologien, Kriton og Faidon efter H. 
Frisch. Sofokles: Antigone. Kunstværker: 1. Vaphiobægrene; 2. Blæksprutte
vaser; 3. Geometriske vaser; 4. Apollo fra Tenea; 5. Exekias’ vase; 6. Nike- 
tempel; 7. Vognstyreren; 8. Diskoskasteren; 9. Den ludovisiske tronstol; 10. 
Erechteion; 11. Paionios’ Nike; 12. Polyneikesvasen; 13. Praxiteles’ Hermes; 
14. Laokoongruppen.

Oldtidskundskab. Mat. afd. (Neerbek) : Som nyspr. afd.
Historie. Spr. afd. (Bekker-Jensen): Verdenshistorie efter P. Holt. Nordens 

historie efter P. Ilsøe. Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen 
og Historielærerforeningen 1848-64. Til eksamen opgives: Verdenshistorie 
indtil 1815: Rom, Germanerne, Araberne og Østrom. England, Frankrig, Ne
derlandene og Amerika ca. 1500-1790. Verdenshistorie: England, Tyskland, 
Frankrig, Rusland, Italien og Østrig-Ungarn 1870-1945. Danmark: 1815-1945. 
Samfundslære: Danmarks statshusholdning, statsforfatning, statsforvaltning, 
kommunestyre, forhold til udlandet, familien, landbruget, retsplejen. Tekster: 
P. Holt: 9-50. 1848-64: 60-90. Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund (6. udg.): 
39, 69, 96, 97, 142, 281, 321, 322.

Historie. Mat. afd. (Neerbek): Verdenshistorie efter P. Holt: Ægypten, 
Lilleasien og Grækenland. Kirken i middelalderen. Europas stormagter 1870- 
1939. Europa efter 1939 (efter Holt: Verdenskrigenes tidsalder). Nordens 
historie efter P. Ilsøe: Danmark-Norge fra 1523-1814. Norden fra 1814-1914. 
Samfundslære efter Kretzschmer og Lindhardt Hansen: V (Sociallovgivning), 
VI (Statshusholdningen), IX (Danmarks statsforfatning), X (Statsforvalning 
og kommunestyre), XI (Retsplejen), XIV (Forsvaret og forholdet til udlan
det). Billeder: Tut-ank-amons tronstol (Holt I, tvi. IX), Assyrisk relief (Holt 
I, tvi. XIII), Knossos (Holt I, tvi XVII), Heraklesvasen (Holt I, tvi. XXI), 
Katolsk messe (Holt II, 31), Kalvinsk gudstjeneste (Holt II, 82), Vilhelm I 
udråbes (Holt III, tvi. XIII), „De navnløse“ (Holt III, 128). (Andrup, Ilsøe 
og Nørlund: Billeder til Danmarks historie): Torslundetavlen (144), Frederik 
6. holder revy (253), Grundl. rigsfors. (284), Landsoldaten (286). H. Neer
bek.: „Kildesteder fra Kr. II’s tid“.

Naturfag. Spr. afd. (Madsen): Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi 
(15. udg.). Simonsen og Lund: Biologi (11. udg.).

Naturfag. Mat. afd. (Madsen): Som spr. afd., dog Fysiologi (16. udg.) og 
Biologi (12. udg.).

Fysik. Mat. afd. (K. Laursen): Sundorph: Varmelære; Lyslære; Mekanisk 
fysik; Elektricitet og magnetisme. Eriksen og Pedersen: Astronomi. Til eksa
men opgives: Varmelære (9. udg.) s. 1-25; 31-38. Lyslære (9. udg.) s. 11-47; 
55-58. Mekanik (9. udg.) s. 1-50; 54-82. Elektricitet og magnetisme (10. 
udg.) s. 23-65; 95-117. Astronomi (4. udg.) s. 12-27; 46-57.

Desuden opgives flg. øvelser: 1. Varmefyldebestemmelse; 2. Mættet vand
damps tryk; 3. Vands fordampningsvarme; 4. Isens smeltevarme; 5. Kviksølvs 
udvidelse; 6. Lufttermometret; 7. Goniometret; 8. Boyle-Mariottes lov; 9- 
Skråplanen; 10. Pendulforsøg; 11. Prytz’ svingningsapparat; 12. Wheatstones 
bro; 13. Det optiske gitter; 14. Biot og Savarts lov; 15. Audionlampen.

Kemi. Mat. afd. (Juul): Det anordnede pensum er læst efter E. Rancke 
Madsen. Lærebog i kemi (5. udg.) samt øvelser i kemi (3. udg.). Til eksamen 
opgives: §§ 5, 19-24, 25-28, 36-38, 40-43, 50-52, 53-56, 57-60, 61-63, 
64-75, 84, 86-90, 91-93 og 95-96.

Matematik. Mat. afd. (Bentzen): Det anordnede pensum er læst efter A. F. 
Andersen og Povl Mogensen: I (5. udg.), II (5. udg.), III (4. udg.), IV (4. 
udg.) og V (2. udg.). A. K. Erlang: Logaritmetavle C (24. udg.). Regnestok
ken er læst efter notat. Til eksamen opgives: I. §§ 52-71, 80-88, 111-126, 
131-145. II. §§ 13-57, 62-63, 65. III. §§ 1-14, 23-31, 34-36. IV. §§ 24-33 
og §§ 27-47.
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UDEN FOR SKOLETIDEN.

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

Træerne i Molles Have er nu blevet så store, at det har været 
nødvendigt at fælde en del for at skaffe lys til de mindre og 
lidt mere sarte vækster. Flere rødgraner vil være anvendelige 
som juletræer allerede i år - men priserne bliver høje.

Basket-ball-spillerne har endelig fået deres store ønske op
fyldt. I april blev banen færdig, så nu har fodboldspillet fået 
en hård konkurrent. Papirindsamlingen i september, arrangeret 
af 3. real med kraftig bistand af hr. Sørensen, indbragte 
2500 kr., som sammen med andre 500 kr. - skaffet på anden 
måde - udgjorde 1. udbetaling til entreprenørfirmaet H. Otzen 
for indretning af banen. Civilingeniørerne Ole Otzen og Søren 
Otzen, mat. årg. 50 og 53, har forestået arbejdet.

Under hr. Chr. Rasmussens ledelse er der nedlagt kabel til 
et signalanlæg mellem pigebygningen og stuehuset. Af hensyn 
til brandfaren er der indrettet 2 lampesteder på stuehusloftet - 
det var for farligt med en tændstik eller en lighter, når man 
skulle finde en skovl eller et stump bræt deroppe -. Endvidere 
er de små Dalsø-gas-flasker i køkken og værksted erstattet med 
2 større, anbragt i fri luft ved østgavlen af stuehuset. Ved in
stallationen er der taget hensyn til, at man måske ad åre vil 
indrette gasopvarmning i spisestuen.

Lejren har i tiden fra 1. maj 1963 til 30. april 1964 haft ialt 
35 besøg med 1306 gæster, 1970 overnatninger. De fordeler sig 
som følger:

4 .-5. maj: 1. g. spr. og mat. sammen med hr. Hobel og hr. 
Laursen.

9 .-12. maj: Frk. A. Bentzen og hr. Bekker-Jensen fejrer bede
dagsferien i lejren sammen med elever fra gymnasiet.

18 .-19. maj: 5. Ugle på den første overnatningstur sammen 
med frk. I. Hvidt og hr. C. C. Struwe.

22 .-23. maj: 6. Ravn og hr. Bl. Næsland i lejren.
23 .-25. maj: 6. Høg og hr. C. C. Struwe afløser.
25 .-26. maj: 8. og 9. kl. sammen med frk. I. Hvidt, frk. 

Høgsbro og ægteparret Laursen.
8 .-9. juni: Hr. Struwe i lejren med 5. Ørn.
14 .-17. juni: Fru Lænkholm og hr. Næsland på sommerlejr 

med 7. c.
17 .-20. juni: 7. (a+b) sammen med hr. Næsland og hr. Silau 

i sommerlejr.
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17 .-18. aug.: Deltagerne i sommerens englandsrejse opfrisker 
rejseminder sammen med forældre og hr. Bekker-]ensen.

24 .-25. aug.: Fru V. Rasmussen og hr. H. W. Elmquist i lej
ren med 2. r. b.

31. aug.: 69 deltager i lejrmiddagen for nuværende og tid
ligere lærere og lærerinder med ledsagere samt for skolens be
styrelse.

8. sept.: Lejrtur for 3. klasserne med pårørende. 101 efterkom 
invitationen.

13.-16. sept.: I »septemberferien« er hr. Bekker-]ensen i lej
ren med elever fra gymnasium og 3. real.

21.-22. sept.: Assisteret af hr. Struwe holder pastor H. Lund
blad lejr for sine konfirmander.

23.-24. sept.: Frk. L Hvidt og hr. Struwe leder den lejr, 
6. Høg vandt som 1. præmie ved papirindsamlingen (8796 kg).

28.-29. sept.: 0.G.-foreningen mønstrer 54 deltagere i sin 
årlige lejr for tidligere elever. Ledsagende lærere: hr. K. Laursen 
og hr. Støvring-Nielsen.

8.-9. okt.: 2. og 3. præmie ved papirindsamlingen vandtes af 
7. Falk (8342 kg) og 7. Glente (7972 kg). Fru V. Rasmussen og 
hr. Næsland ledsagede klasserne i præmielejren.

9.-12. okt.: 2. r. b. i lejrskole under ledelse af frk. A. Bentzen 
og hr. N. Neerbek.

16.-19. okt.: Efterårslejr med elever fra gymnasiet under le
delse af hr. Bekker-]ensen.

19.-20. okt.: Hr. Bekker-Jensen samler gamle elever i lejren 
i de sidste dage af efterårsferien.

26.-27. okt.: 2. g.m a. inviterer 2. g. m.b. og hr. K. Laursen 
på week-end i lejren.

2.-3 novbr: 2. r.c. og pigerne fra 9. kl. i lejren sammen med 
hr. Juul og hr. Laursen.

9—10. novbr.: 1. r.c., 7. c. samt pigerne fra 8. kl. på week-end 
med fru E. Jørgensen og fru E. Lænkholm.

13.-14. novbr.: Hr. Dahlmann-Han s en i lejren med 3. g. s. 
Fru Lis Christensen som gæst.

16.-17. novbr.: 2. g. s. og hr. F. Hobel på week-end.
29. novbr.-l. decbr.: Den årlige arbejdslejr for 3. real. - 

Arbejdsprogrammet var i år så omfattende, at de to sædvanlige 
ledere, hr. Laursen og hr. Støvring-Nielsen, måtte kalde hr. 
Chr. Rasmussen til hjælp.

7.-8. marts: Hr. H. Juul leder 3. g. s. afskedslejr, på hvis 
program stod festmiddag, til hvilken klassernes lærere med led
sager var inviteret.

10.-11. marts: Hr. Neerbek og hr. Silau holder ellisk militær
parade på kongens fødselsdag.
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14.-15. marts: 1. g. m. og hr. Juul på week-end i lejren.
25.-28. marts: Gymnasieelever og hr. Bekker-Jensen tilbrin

ger en del af påskeferien i lejren.
4.-5. april: 2. g. m. inviterer 2. g. m.a. og hr. K. Laursen på 

week-end i lejren.
10.-11. april: Under ledelse af hr. Dahlmann-Hansen tager 

3. real afsked med lejren.
18.-19. april: Hr. Elmquist og hr. Leif Hansen på week-end 

med 2. r. b.
23.-26. april: Frk. A. Bentzen, hr. Leif Hansen og hr. Bekker- 

Jensen med elever fra gymnasiet holder bededagsferie i lejren.
27.-30. april: 1. r. c. i lejrskole under ledelse af fru E. Jørgen

sen og hr. Leif Hansen.

Uddrag af lejrens ordensreglement:
1. På weekend-lejre er seneste sengetid for elever fra gymnasiet 

og 3. real 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. På grund af brandfaren er tobaksrygning i sovesalene strengt 
forbudt.

4. Af hensyn til pigernes trang til hyppige kostumeskiftninger 
har drengene ikke adgang til pigebygningen.

Gaver til lejren.
Ingeniør E. Jensen: Kantinekøleskab.
Fabrikant R. Fahrenholtz-Jensen: Plastic-service til køkkenet.
Direktør H. Bødtcher-Hansen: Elektrisk varmeovn til lærer

værelset.
Coca-Cola: 2 sæt mål og bolde til basket-ball.

SPORT PA 0. G.
September: 0. G. deltager med tre hold i de københavnske skolers idrætsdag 

i basketball.
Alle hold når frem til finalerne, hvor slutresultatet bliver:
1. g.: 0. G.-Rystensteen 21-6.
2. g.: 0. G.-Johannesskolen 18-6.
3. g.: 0. G.-Johannesskolen 10-22.
d.v.s. to københavnsmesterskaber af tre mulige.

Oktober: Handicapturneringen i basketball:
Vinder i realafdelingen: 2. real b.
Vinder i gymnasieafdelingen: 1. g. m.
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November: Gymnasieskolernes Landsbasketball-turnering.
0. G. deltager sammen med Efterslægten, Johanneskolen, Næstved 
Gym., Nørre G., Metropolitanskolen og Rysensteen i Regionstævnet 
i Næstved og vinder både ældste og yngste gruppe.
Finalen spilles den sidste lørdag i november i København, og resul
tatet her bliver:
Yngste gruppe: Ålborghus—0. G. 20—7.

Falkonergården-Århus Katedralskole 18-16.
Finale: Falkonergården-Ålborghus 18-17.
Ældste gruppe: 0. G.-Århus Katedralskole 34-27.

Ålborghus-Falkonergården 27-24.
Finale: 0. G.-Ålborghus 26-20.
d.v.s. 0. G. dansk gymnasiemester i ældste gruppe (27 deltagende 
skoler) og vinder af Dansk Basketball-Forbunds vandrepokal.
Yngste gruppe, som vandt sidste år, måtte desværre aflevere po
kalen til Falkonergården.

Marts: Den 9. marts afholdtes 3. g.s afsluttende gymnastik„eksamen''.
0. G. deltog i det forløbne år ikke i nogen atletikstævner, da skolen 
i atletiksæsonen havde tre lærerkandidater fra „Danmarks Højskole 
For Legemsøvelser“, der udtrykkeligt skulle undervise i boldspil.

I hele sætonen har der to gange ugentlig været fritidssport (basketball) for 
realafdelingen og gymnasieafdelingen.

Stig Sonne Holm (2. g.) blev dansk ynglingsmester i herredouble for yng
linge (tennis), og Kim Østrup blev udtaget til Københavns ynglinge-byhold 
mod Berlin (basketball), men måtte sende afbud på grund af en skadet næse.

E. Madsen.

0. G.’s danske gymnasiemestre.
Bageste række fra venstre: Peter Brocks, Kim Østrup, Lars Riisbro Madsen, 

Anders Yttrup, Stig Sonne Holm.
Forreste række: Stig Holm, Ole Härtling, Jørgen Schou, Olaf Lilledal Hansen 

og Jørgen Dyrmose.
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Hvad der ellers er sket
i tiden 1. maj 1963 — 30. april 1964.

4. maj: Ved morgensangen tale af rektor i anledning af 4. maj.
Meddelelse fra skoledirektøren ved Kbh.’s kommunale skole

væsen, at Raben Rosenberg, 2. g. mat., har vundet 3. præmie i 
den af Københavns Kommunes Kulturfond udskrevne stilkon
kurrence i anledning af Søren Kierkegaards 150 års dag.

7. maj: 2. g. s. på ekskursion til Dyrehaven med adj. E. 
Madsen.

Cyklistprøve kl. 12.15 under instruktion af lektor C. C. 
Struwe, ca. 100 deltagere, 42 '% bestod.

3. g.’s sidste skoledag. Ved den lille højtidelighed kl. 14.15 i 
biblioteket talte rektor og Steffen Møller, 3. g. mat. På vel
gørende vis undlod 3. g.’erne for første gang i mange år at ud
dele karameller.

8. maj: l.g. m. a. og b. på ekskursion til Fakse og Stevns 
sammen med adj. E. Madsen, adj. Leif Hansen og lektor H. W. 
Elmquist.

13. maj: Fru V. Rasmussen på Frilandsmuseet med 5. Ugle.
17. maj: Afskedshøjtidelighed for 3. real, som har sidste skole

dag d. 18. maj. Ved et lille glas i biblioteket taler af rektor, 
Marie Louise Lefévre fra b-klassen og Peter Wirenfeldt Asmus
sen fra a-klassen.

20. maj: Færdselslære for eleverne i 2. klasse.
11. juni: Sidste eksamensdag for 9. kl. Holdet fejres ved en 

lille højtidelighed i eksamenslokalet efter eksamen.
12. juni: Afslutning for 1.—3. klasse.
14. juni: Afslutning for 4.-7. klasse.
15. juni: Afslutning for 1. og 2. real samt 8. og 9. kl. Speciel 

festivitas i anledning af, at skolen for første gang dimitterer 
elever fra 9. kl. Bogpræmier fra Carl Larsens Boghandel til Lise 
Møller og Annette Stecker, begge fra 9. klasse.

22. juni: Afslutning for realklasserne og gymnasiet. Efter 
rektors dimissionstale overrækker civ.ing. Hemming Andersen, 
mat. årg. 43, på sin studenterårgangs vegne Kai Ole Hamme- 
richs mindelegat til Niels Härtling, mat. std.

Lektor Knud Laursen tildeler på 0. G.’s kulturkreds’ vegne 
årets kulturpris til mat. std. Jørgen Simonsen. Prisen er kun ud
delt én gang tidligere.

Mat. std. Hans Chr. Bjerg taler til sin gamle skole på studen
terholdets vegne.
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Klassisksproglige studenter årgang 1963.
Bageste række fra venstre: Carsten Damm, Torsten Johnsen, Henrik Nebelong.
Forreste række: Karine Bech, Margrethe Auken, Marie Meyer, Annette Kreutz

feldt, Elisabeth Tassing, Jeannie Almind.

Rektor taler for cand. mag. fru Lis Christensen, som forlader 
0. G. med dette skoleårs udgang.

Legater og flidspræmier uddeltes til følgende:
5. Maj-Legatet: 200 kr.: Ulla Dennig Madsen, nyspr. og Niels 

Härtling, mat. std.
Flidspræmie fra Munksgaards Forlag: Margrethe Anken, kl. 

spr. std.
L’Institut Frangais (Den bedste elev i fransk): Birgitte Tol- 

strup, nyspr. std.
Boggave fra den amerikanske ambassade (En af skolens ele

ver, som har gjort sig særlig fortjent i faget engelsk): Vibeke 
Wilken-]ensen, nyspr. std.

Boggave fra Foreningen Norden: Mogens Vejrup Jensen, 
mat. std.

Boggave fra Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (En 
student, der har vist særlig interesse for faget tysk): Olle Pe
tersson og Helle Lund, nyspr. std.

Boggave fra Gyldendalske Boghandel: Klavs Gruno, 3. r. a., 
Poul Henrik Marcussen, mat. std. og Karine Bech, kl. spr. std.
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Nysproglige studenter årgang 1963.
Bageste række fra venstre: Niels Rothmar, Claus Egens Petersen, Michael 

Anthonsen, Olle Petersson.
Forreste række: Lise Laursen, Birgitte Tolstrup, Helle Lund, Vibeke Wilken- 

Jensen, Merete Johnsen, Ulla Dennig Madsen, Lone Riisbro Madsen.

Boggave fra Carl Larsens Boghandel: Henrik Nebelong, kl. 
spr., Lise Laursen, nyspr., og Hans Chr. Bjerg, mat. std. Elisa
beth Petersen og Karsten Kemp, 3. r. b.

Realistfondens flidspræmie: kr. 200: Else Gade, 3. r. a.
For første gang i skolens historie måtte det ene hold studenter, 

matematikerne, bruge motordrevet køretøj til turen omkring 
»Hesten«.

I sommerferien har lektor Bekker-Jensen været på rejse i 
England med elever fra 2. r. b. (26. juni-8. juli).

Lektor C. C. Struwe har været i Finland fra 28. juni—18. juli 
med elever fra real- og gymnasieafdelingen.

13. aug.: Første skoledag for gymnasieskolen. Ved morgen
sangen mindedes rektor frk. Helga Tolderlund-Hansen, som 
fredag d. 2. aug. blev dræbt ved en færdselsulykke.

15. aug.: Første skoledag for 2.-7. kl.
20. aug.: Første skoledag for 1. klasserne.
2. sept.: Halv skolefridag i anledning af 0. G.’s 81 års fød

selsdag.
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Matematiske studenter årgang 1963.
Bageste række fra venstre: Klavs Neerbek, Klaus Struwe, Svend Sørensen, 
Jens Kjærsgaard, Flemming Jørgensen, Hans Henrik Mogensen, Mogens Vejrup 

Jensen, Jørgen Simonsen, Claus Raff, Christian Hjorth-Andersen.
Midterste række: Steffen Møller, Frank Majgart Andersen, Jørgen Frederiksen, 
Sten Asgaard Andersen, Hans Chr. Bjerg, Henning Meyer, Henrik Schaumburg- 

Müller, Niels Härtling, Steen Lyngaae Jørgensen, Paul Stage Christiansen.
Forreste række: Carsten Biering-Sørensen, Poul Henrik Marcussen, Elisabeth 
Clemmesen, Annette Gundelach, Anna Margrethe Friis, Anita Lønberg, Vita 

Lorentzen, Birte Loft, Jens Falk Jensen.

9. -10. sept.: 3. reals årlige papirindsamling - i år til fordel 
for basket-ball-banen i lejren - indbragte ialt 40002 kg. Vinder 
blev 6. Høg med 8796 kg hårdt trængt af 7. Falk med 8342 kg 
og 7. Glente med 7972 kg.

12. sept.: Miss Lyall fra Skotland besøger skolen og over
værer undervisningen i 1. g. s., 3. g. n., 1. r. c. og 6. c.

14. sept.: 15 elever fra 2. r. b. udnytter fridagen med et besøg 
i Lund sammen med hr. Langhorn. Man besøgte bl. a. Dom
kirken og Kulturhistorisk Museum.

18. sept.: Lektor fru Skröding fra Tønsberg besøger skolen og 
deltager i dansk (norsk) undervisningen i diverse klasser.

25. sept.: Forældremøde for hele skolen i K.F.U.M.’s festsal. 
Ca. 350 fremmødte. Direktøren for direktoratet for gymnasie
skolerne, Sigurd Højby, taler om den nye gymnasieordning.
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Real a årgang 1964.
Baßeste række fra venstre: Eigil de Neergaard, Jean Pierre Reffs, 

Morten Rostgaard.
Midterste række: Peter Wirenfeldt Asmussen, Peter Verner Nielsen, Claus 

Bødtcher-Hansen, Allan Jacobsen, Klavs Gruno, Claus Thorkild Hansen.
Forreste række: Else Marianne Gade, Jane Dupont, Annelise Daastrup-Hansen, 
Inger Margrethe Piil Nielsen, Marianne Walther Petersson, Karen Margrethe 

Skauenborg Sørensen, Vibeke Lyngaae Jørgensen, Elisabeth Karstensen, 
Annegrethe Andersen.

Før foredraget foretoges valg til bestyrelsen for Bay og Mok
kes Skoler. Direktør H. Bødtcher-Hansen og hospitalsinspektør 
Leo Hansen, der begge skulle gå af efter tur, blev genvalgt.

9. okt.: I anledning af basket-ball-kampen mellem lærere og 
elever fra 3. g. slutter sidste time kl. 13.45.

For lærerne kæmpede: lektor J. Dahlmann-Hansen, lektor 
Knud Laursen, adjunkt Erik Madsen, lærer Ole Silan og adjunkt 
Niels Støvring-Nielsen. På 3. g.’s pigehold spillede: Jette Dam 
Christensen, Karen Langhoff, Susanne Slavensky og Pia Spring
borg. P. gr. a. sygdom havde holdet suppleret sig med Lone Freil 
fra 2. g. n. For drengene spillede: Rolf Trolle Andersen, Ole 
Härtling, Stig Hansen, Kim Østrup Jørgensen og Olaf Lilledal.

Resultaterne blev: 1. halvleg: lærere-piger: 18-6; 2. halvleg: 
lærere-drenge: 3-20.

12. okt.-22. okt.: 3. g. mat. under ledelse af lektor K. Laursen 
og adjunkt Erik Madsen, begge med fruer, på ekskursion til



Real b årgang 1963.
Bageste række fra venstre: Palle Gjerlach, Jørgen Dyrmose, Kresten Bønder- 
gaard Jakobsen, Jesper Brandt, Jan Jønsson, Vilhelm Enoch Pedersen, Erik 

Simonsen, Søren Malmqvist.
Midterste række: Peter Brocks, Jens E. Møllenbach, Torben Janholt, Christian 
Hvidt, Christian Klingspor-Bentzen, Karsten Kemp, Hans Philip Lauritzen, 

Christian Lihme.
Forreste række: Lars Riisbro Madsen, Marie Louise Lefévre, Puk Marcussen, 

Vivian Rønnebek, Elisabeth Otto Petersen, Sally Jørgensen, Beth Schou, 
Dan Bisp.

Wien, Salzburg og München med besøg på bl. a. Naturhisto
risches Museum og Technisches Museum i Wien, Haus der Natur 
i Salzburg og Deutsches Museum i München.

24. okt.: F. N.’s 18 års fødselsdag markeredes ved morgen
sangen med et foredrag af lektor H. Bekker-Jensen, som talte 
om F. N.’s humanitære indsats.

1. novbr.: Institutionen Bay og Moltkes Skolers 93 års fød
selsdag fejres med halv fridag.

6. novbr.: Lektor H. Neerbek rejser til Ribe sammen med de 
3 elever, Rolf Trolle Andersen, Raben Rosenberg og Per Poul- 
sen-Hansen, som skal kæmpe mod Ribe i radioens »Kvikke 
Hoveder«.

7. novbr.: Civ.ing. Poul Fl. Dalkov (mat. årg. 56) assisteret 
af civ.ing. Niels Klint Hansen (mat. årg. 52) holder kl. 8.30- 
10.00 foredrag for 3. g. mat. om transistorer og halvledere.
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9. klasse 1963.
Fra venstre: Lise Møller, Annette Stecher.

Direktør Arne Fremm fra Dansk Røde Kors modtager ved 
hovedskolens morgensang 56 strikkede tæpper til Skopje-hjæl- 
pen.

13. novbr.: Sammenkomst på skolen af ca. 350 tidligere elever 
fra C. M. P. og 0. G., inviteret af 0. G.-foreningen og Komi
téen for indsamling af gave til udsmykning af Kildegård Gym
nasium.

14. novbr.: Elever fra 2. r. a., 1. g. s. og 2. g. m. b. under le
delse af fru V. Rasmussen, hr. Elmquist og hr. Langhorn benyt
ter månedslovdagen til at besøge van Gogh-udstillingen på 
»Louisiana«.

23. novbr.: Mindetale ved morgensangen i anledning af præ
sident Kennedy’s død.

Det årlige skolebal i Borgernes Hus for elever fra gymnasiet, 
9. kl., 2. og 3. real, lærere og forældre. Ialt 216 deltagere i 
festen, der varede fra kl. 19-24.

26. -30. novbr.: Biblioteksbesøg i Københavns kommunes di
striktsbibliotek i Dag Hammerskjoldsallé. 26. novbr.: 3. a. med 
fru Jarløv; 27. novbr.: 7. b. med fru Rasmussen; 28. novbr.: 
3. b. med fru Laursen; 29. novbr.: 7. a. med fru Balslev og 
30. novbr.: 7. c. med fru Lænkloolm.
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2. decbr.: Tuberkulinprøve for afgangsklasserne og lærer
personalet i fysikstuen.

3. decbr.: Forældremøde for 7. klasserne.
Elever fra 0. G. optræder i Nazareths Kirkes krypt for De 

Gamle.
5. -7. decbr.: Skolekomedie: 2. g. m. a. opfører Tardieu’s lille 

konversationssymfoni under instruktion af stud. jur. Frans 
Heine Poulsen, nyspr. 60; 2. g. m. b. instrueret af lektor H. 
Neerbek opfører Fontanelli (alias: H. Neerbek): Skriftestolen, 
og endelig opfører 2. g. s. Girandoux: Apollon fra Bellac under 
instruktion af lektor C. C. Struwe.

10. decbr.: Juleindkøbsfridag.
12. decbr.: Forældremøde for 5. klasserne.
20. decbr.: Elever fra 6. c. opfører julespil for 1.-5. klasse.
21. decbr.: Juleafslutning i Esajaskirken, kl. 10.15 for hoved

skolen og kl. 11.30 for gymnasieskolen.
9. jan.: 0. G.s »Kvikke Hoveder« møder Silkeborg. Dysten 

udkæmpes i den store gymnastiksal kl. 13—14. 0. G.—Silkeborg: 
1372-15.

14. jan.: 0. G.’s hornorkester underholder sammen med lektor 
Struwe og folkedanserne i Finsk Forening.

5. febr.: Forældremøde for 2. real’s forældre. Rektor rede
gjorde indledningsvis for de regler, der bringes i anvendelse ved 
bedømmelsen af egnetheden for oprykning i gymnasiet. Omtalte 
derefter kort uddannelsesmuligheder som dels eksamen fra gym
nasiets forsk, linier og dels realeksamen indebærer.

7. febr.: Elever fra 2. g. spiller Kasper-teater for 1., 2. og 
3. klasse.

8. febr.: Rejsegilde kl. 10.30 på Kildegård Gymnasium. Skole
fridag. Taler af bl. a. bestyrelsens formand, direktør H. Bødt
cher-Hansen, rektor, arkitekt Carl Møller, arkitekt Arne Hoff- 
Møller, konduktør Madsen fra murermesterfirmaet Geschwendt- 
ner og Lau, ingeniør W arming fra ingeniørfirmaet Steensen og 
Warming m. fl.

15. febr.: Under fru E. Jørgensen’s auspicium afleveres 48 
strikkede tæpper til Dansk Røde Kors. Udstilling af tæpperne 
til morgensang.

19. febr.: Lektor Elmquist og adj. Leif Hansen arrangerer 
rejsemøde for deltagerne i 3. reals påskerejse. Til mødet var 
inviteret familie og andre pårørende.

21. febr.: Comtesse Moltkes fødselsdag. Uddeling af fødsels
dagspræmielegater til piger i hver klasse fra 3. g—5. kl.

23. febr.: Stort svømmestævne i Øbro-hallen, arrangeret af 
lektor C. C. Struwe. Overskuddet ubeskåret til 0. G.’s rejsefond.
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24. -26. febr.: Oberstudienrat A. Wolff fra Hamburg besøger 
skolen og deltager i undervisningen i forskellige klasser fra 3. g. 
-7. kl.

4. marts: 8. kl. sammen med lektor N. J. Langhorn på Kob
berstiksamlingen for at se Piranesi-udstillingen med romerske 
motiver.

21. -31. marts: Elever fra 3. real a og b i Rom under ledelse 
af lektor H. W. Elmqaist og adjunkt Leif Hansen med frue.

8. april: Skolekoncert i K.F.U.M.’s festsal. Under ledelse af 
lektor K. O. Buch og under velvillig medvirken af operasanger 
ved Det kgl. Teater Jan Arnholtz, operasanger Børge Gabriel
sen, koncertsangerinde Lisbeth Knudsen, pianist Elof Nielsen og 
kgl. kapelmusikus Bent Lyllof m. fl. Programmet omfattede flg. 
numre: 1. Svanerne fra Norden, 2. Vi mindes William Shake
speare, 3. Grand prix konkurrence, 4. Uddrag af Carl Orff: 
»Carmina Burana«.

9. april: Ved morgensangen kl. 8 mindetale af rektor i anled
ning af 9. april. 3. g. nedlægger blomster ved mindetavlen i 
skolegården.

10. -16. april: 2. g. m. a. og 2. g. s. på ekskursion til Slesvig 
under ledelse af lektor Bekker-Jensen og adj. Leif Hansen.

18. april: Lektor C. C. Struwe arrangerer stor forårsfest, hvor 
gamle og nuværende elever laver skolekomediecavalcade og 
0. G.’s hornorkester spiller.

27. april-2. maj: 8. kl. ude i erhvervspraktik i forskellige 
virksomheder.

SKAKKLUBBEN Ø.G. af 1 943.
Den ordiniere afdeling, omfattende nuværende elever:
Klubben har i den forløbne sæson haft 51 medlemmer fra 

gymnasiet, 3. real og lærerkollegiet.
Den 5. november indledtes sæsonen med et møde hos Flem

ming Videbæk, 2. g. m. a., der for andet år i træk afholdt møde 
for skakklubben. 26 medlemmer mødte op.

Den 21. november var Steen Tersløv Jørgensen, 2. g. m. a. 
vært for klubben ved et ordinært møde, hvortil 23 medlemmer 
indfandt sig.

Den 25. november blev den årlige turnering i »Studenterfor
eningen« afholdt med deltagelse af et udvalgt hold fra Skak
klubben. Holdet opnåede 3Va point, hvilket lige rakte til en 
hæderlig syvendeplads, men til sammenligning kan anføres, at 
det hold, der blev placeret trediehøjst, kun havde 4Va point.



37

Den 18. december fejredes julen hos Inge Mertsen, 2. g. m. a., 
der med påskønnelsesværdig kort frist åbnede sit hjem for klub
ben. Her overraskede bestyrelsen de 24 fremmødte medlemmer 
med en fantastisk »ludo-turnering«, der under megen munter
hed blev gennemført i løbet af aftenen. Vinderen fik som præ
mie overrakt et »luksus«-ludospil. Resten af tiden blev for
drevet med bridge, whist, skak, musik etc.

Den 20. februar afholdtes et ordinært møde hos Ole Härtling, 
3. g. n., 20 medlemmer fulgte invitationen.

I løbet af sæsonen har klubben arrangeret en turnering mel
lem alle medlemmer, hvilket er blevet muliggjort af det for
holdsvis lave medlemstal. Ved slutningen af skoleåret spillede 
de fire bedst placerede en finalerunde, hvis resultat blev:

Nr. 1. Flemming Videbæk, 2. g. m. a.
Nr. 2. Karsten Stig Petersen, 2. g. m. b.
Nr. 3. Peter Malmberg, 3. g. m.
Nr. 4. Lennart Pasborg, 2. g. m. a.
Finalevinderen, der samtidig betragtes som skolemester, mod

tog som førstepræmie et luksus-skakspil.
Jørgen Schon, 

S. g. m.

Gammelmandsafd elingen.
Skakklubbens 20 års jubilæum markeredes ved en meget stil

færdig sekretær-sammenkomst hos formanden i oktober 63. På 
dette møde vedtoges det at fortsætte klubben efter de retnings
linier, som blev vedtaget på sekretærmødet i februar 63. Med
lemskontingentet fastsattes uændret til kr. 5.00.

Et særdeles velbesøgt møde afholdtes mandag d. 16. december 
hos Birgit Elvang, mat. 60.

Til den 13. marts havde Gotfred Blom, real 61, inviteret 
klubben. Også ved dette møde gennemførtes det sædvanlige 
hyggelige program: Bridge, whist, poker dice, tedrikning og et 
enkelt spil skak.

Et rundspørge blandt de fremmødte til sidste møde viste, at 
der var stor stemning for, at klubben skulle fortsætte sit virke 
som hidtil.

Stig Krabbe Barfoed, mag. art. Ib Engelsen, civil.ing.
Mogens Juel Kraft, civ.ing. Ole Hald, cand. jur.

Gunner Ruben, stud, polyt. Mogens Brodersen, stud, odont. 
Sekretariatet.
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0. G. - FORENINGEN
Foreningen for elever udgået fra Østersøgades Gymnasium.

Søren Amdal, nsp. 61 
formand.

Tove Hansen, nsp. 60 
sekretær.

Erik Aggerholm, gymnasielærer 
lærerrepræsentant.

Mary-Ann Niclasen, real 62 
u. p.

Helge Kleffel-Hansen, kl.58 
næstformand.

Frans Heine Poulsen, nsp. 60 
kasserer.

Henrik Nebelong, kl. 63 
rus-medlem.

Susanne Nielsen, real 62 
u. p.

Giro 102772, 0. G.-Foreningen, København 0.
På den ordinære generalforsamling den 7. november 1963 valgtes ovennævnte 

bestyrelse. Den består nu af 8 medlemmer ifølge de nye love, vedtaget på den 
ekstraordinære generalforsamling i juni 1963 og aftrykt i 0. G.-Bladet’s 8. årg. 
nr. 1. Sæsonen begyndte med lejrturen i september, alle køjer var besat. På 
denne lejr praktiseredes for første gang den gode idé, at en årgang sluttede sig 
sammen og inviterede en lærer med for på denne måde at kompensere for, at 
enkelte årgange ikke mere kan få lejren alene.

I november blev der på 0. G. holdt fest for ca. 350 gamle elever. Festen var 
planlagt af den nedsatte indsamlings-komité og overskuddet skulle gå til ind
samlingen. Her var bestyrelsen med i det praktiske arrangement på skolen. 
Efter skolekomedien i december var der i sangsalen med tilstødende lokaler 
„åbent hus“ for medlemmerne. Denne form for tvangfri sammenkomst, som 
vi annoncerede i sidste års program, er tilsyneladende en succes, og bestyrelsen 
vil arbejde videre med denne form for sammenkomster. Et sådant „åbent hus" 
afholdt vi igen i marts, og igen med glædelig stor tilslutning.

I det forløbne år har foreningen på flere måder forsøgt at yde service til 
medlemmerne. 0. G.'s billedbog og gamle klassebilleder, som skolen har haft 
et oplag af, kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Lektor Aage Jørgensen’s 
billedsamling på 4000 billeder fra årene 1935-60 kan lånes til gennemsyn, og 
senere kan man så afgive bestilling. Lejrbogen 1917-42 - redigeret af lekto
rerne Laursen og Struwe — som officielt for længst er udsolgt, fås ved henven
delse til bestyrelsen for 12,- kr. (NB. oplaget er uhyre begrænset). Desuden 
er foreningen altid villig til, så vidt muligheder findes, at være gamle elever 
behjælpelig med kammeraters adresser etc.

Al henvendelse til bestyrelsen sker bedst til kassereren, Frans Heine Poulsen, 
Classensgade 60, 0. - ØBro 9053.

Foreningen har i alt 125 medlemmer, og vi håber på fortsat fremgang i med
lemstallet, bl. a. fordi medlemsskab er den eneste mulighed for gamle elever for 
at komme i lejren. De åbne huse, som vi har praktiseret i år, håber vi vil 
bidrage til at vedligeholde kontakten mellem skolen og eleverne og mellem 
eleverne indbyrdes.

Bogsamlinger.
Gymnasiebiblioteket ledes af adj. Hobel. 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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Konfirmationsforberedelse.
I forbindelse med flytningen til Kildegårds Plads ophører den af pastor 

Helge Lundblad afholdte konfirmationsforberedelse på skolen.

Præfekter på ØG.
Igennem mange år har der stået „dørvogtere" på de forskellige etager. I 

skoleåret 1963/64 er denne institution blevet udvidet til et slags præfektsystem,
hvor elever fra 9. kl.-2. g. har fået tildelt forskellige hverv.

Følgende har vieret præfekter:
Fra 2. g.: Per Hartlev 

Jens Lønholdt 
Peter Ulrik Piesner 
Stig Sonne Holm 
Torkil Rye 
Anders Yttrup 
Steen Thorup 
Steffen Wanscher

Fra l.g.: Peter Brocks 
Jan Jönsson

Fra 3. r.: Henrik Fahrenholtz 
Jens Bo Gravesen 
Jan Clemmensen

Hans Chr. Køri o v 
Jesper Christensen 
Jens Peter Lillelund 
Mogens Nestel 
Jørgen Hertz 
Hanne Bohm 
Jane Jensen 
Trine Gilg
Merete Wahl-Jørgensen

Fra 9. kl.: Elsebeth Larsen
Susanne Lysholdt-Thomsen 
Erik Kunstmann 
Niels Fick.

Endelig har Ole Vadmand og Knud Møllenbach fra 7. kl. haft specielle 
hjælpeopgaver i 1. klasserne.
\skolen siger tak for god hjælp til at opretholde ro og orden på gange 
og\=gepladser.

Skolepatrulj erne.
Den 10.'januar fejrede skolepatruljesystemet i København sin 15 års fød

selsdag. I 1945 begyndte én skole med skolepatruljer, og siden dengang er 
skolepatruljerrtb^aget til, så der nu i hele Danmark er næsten 10.000 med
lemmer i skolepatrejjerne.

Starten var et lille^sersøg på at lade større kammerater passe på de mindre 
og hjælpe dem sikkert TNfer gaden. Efterhånden er skolepatruljerne indgået 
som noget uundværligt ved ce fleste skoler og er blevet en hjælp for skolerne 
og for al gadens trafik, så fra SVvære noget, man så på med skepsis, er skole
patruljerne blevet en god hjælp forelle.

For 11. gang har vi haft skolepatruljer, og følgende har i år gjort et godt 
arbejde i færdselssikkerhedens tjeneste:

8. kl. Kirsten Bertelsen -. 1/X.^- Torben Thune Poulsen
Annelise Jönsson , \ Jens Permin
Jytte Schmidt ' \jacob Lenz
Ole Petter Pedersen ræter Siim Frederiksen
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I de mørke vintermorgener er skolepatruljen særlig nødvendig.

1. r. b. Kaj Hallström 
Ditlev Arvid Jensen 
Joen Joensen 
Kim Tom Christensen

1. r. c. Elin Rheinländer
Kirsten Møller
Sigrid Refslund Christensen
Aase Rønkilde Pedersen

2. r. a. Peter Funder 
Michael Elmer 
Hasse Wollny 
Michael Bune

2. r. b. Ib Ingerslev 
Bjarne Jensen 
Nils Overgaard Petersen 
Carsten Wiedemann

C. C. Struwe.

Håndarbejde.
2. kl. Sypose, små strikkearbejder (pigerne).
2. kl. Kuglepose, strikket hestetømme (drengene).
3. kl. Syforklæde, røjsersokker.
4. kl. Nederdel, strikket halstørklæde.
5. kl. Skolekøkkenforklæde, grydelapper.
6. c. Ole-Lukøje natkjole med tilhørende trusser.
7. kl. Nederdel, broderi.
l.r. Bluse, sammentrækssyning.
8. kl. Bluse, sammentrækssyning, syteknik.
9. kl. Kjole, ulden nederdel, korsstingsbroderi, syteknik, strikkede babysokker, 

materialelære.
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Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. Februar 1923.
Legatet uddeles hvert år på Comtesse Moltkes fødselsdag til flittige og flin

ke piger på Østersøgades Gymnasium.
Dette års præmietagere var:

3. g. n.: Regitze Lovmand Hvid
2. g. k.: Charlotte Alsing Nielsen
l.g. m.: Karin Pedersen
3. real b.: Birgitte Landsholm
2. reale.: Helle Christoffersen
1. real c.: Dorte Mulvad

9. kl.: Elsebeth Larsen
8. kl.: Birgit Hansen
7. c.: Eva Lakjer
6. c.: Lone Petersen
5. Ugle: Ann-Britt Olsen
5. Ørn: Lisbeth Pharao.

Driftsregnskabet for tiden 1. april 1963-31. marts 1964.
Indtægter:
Renteindtægter kr. 327,75

Udgifter:
Flidspræmier .............................................................
Gebyrer ......................................................................
Driftsoverskud ...........................................................

kr. 253,35 
10,00 
64,40 kr. 327,75

Status pr. 31. marts 1964.
Aktiver:
Obligationer (nom.) : 
61/2'% Østifternes Kreditforening 16/3............... kr. 4.800,00
41/2%. - - Ils................ - 100,00
4 '% - - 16/1   - 200,00
31/2'% - - 16/1   - 1.400,00

kr. 6.500,00 
Sparekassebeholdning ............................................... - 65,40 kr. 6.565,40

Passiver:
Kapital (nom):
Saldo pr. 1. april 1963 .............................................
Gave ..........................................................................
Overskud iflg. driftsregnskab ................................

kr. 5.701,00
800,00

- 64,40 kr. 6.565,40

0. G. den 31/3 1964.
Harald Juul. 

Regnskabsfører.

Foranstående driftsregnskab for året 1963/64 og statusopgørelse pr. 31. 
marts 1964 for „Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. Februar 1923" er i over
ensstemmelse med legatets bogføring, som vi har revideret.

København, den 6. april 1964.

Revisionsfirmaet Vagn Olsen 
statsautoriserede revisorer

Vagn Olsen.
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0. G.’s realistfond
stiftet februar 1955.

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1963—30. april 1964.

Indtægter:
Sparekasserenter: H 57598 ...................................... kr. 137,05

35137 ...................................... 22,13 kr. 159,18
Underskud ........................................................................................... — 447,25

kr. 606,43
Udgifter:
18 stk. 5-kr.-præmier den sidste skoledag ........................................ kr. 90,00
Flidspræmie ......................................................................................... — 200,00
Rejselegat ................................................................................................ - 300,00
Renter og kurtage ved obligationskøb ............................................... — 16,43

kr. 606,43
Status pr. 30. april 1964.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 35137 ........................................ kr. 384,17
Obligationer:
Kbh.’s Kommunes Krdf. 14. s., 5nom. kr. 4.000,00; kurs

værdi på købsdagen .................................................................. — 3.170,00
Underskud iflg driftsregnskab ......................................................... - 447,25

kr, 4,001,42
Passiver: 
Beholdning pr. 30. april 1963 ..................................................... kr. 4.001,42

Østersøgades Gymnasiums Legat af 5. Maj 1945.
Driftsregnskab for tiden 1. maj 1963-30. april 1964.

Indtægter: 
Renter: Obligationsrenter ........................................ kr. 495,00

Sparekasserenter: H 56039 • • • kr. 0,62
8655 . . . - 29,78 - 30,40 kr. 525,40

Udgifter: 
Studenterlegater juni 1963: 2 X 200 kr........................................... kr. 400,00
Overskud ............................................................................................. — 125,40

kr. 52 540
Status pr. 30. april 1964.

Aktiver:
Obligationer: Kbh.’s Kommunes Krdf., 14. s., 5 %, nom. kr. 

9-900,00; kursværdi på købsdagen ........................................ kr. 7.177,50
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 8655 ............................................. - 1.116,59

kr, 8.294,09
Passiver: 
Beholdning pr. 30. april 1963 ................................ kr. 8.168,69
Overskud iflg. driftsregnskab ................................ - 125,40 kr. 8.294,09 
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„0. G.s rejsefond“, 
stiftet oktober 1949- 

Driftsregnskab for tiden 1. maj 1963-30. april 1964.
Indtægter: 
Aktiebreve ............................................................................................. kr. 1690,00
Dividende fra 0. G.’s superservice ................................................... - 25,00
Skolekomedien 1963/64 ......................................................................... — 767,08
Private gaver .......................................................................................... - 126,23
Svømmestevnet den 23/2 .................................................................... - 1312,87
Raslebøssen .............................................................................................. — 20,25
Renter: Obligationsrenter ........................................ kr. 1755,46

Aktieudbytte ................................................. — 8,00
Sparekasserenter: E 50370 ... kr. 0,06

15152 ... - 23,09 - 23,15 - 1786,61
kr. 5828,04

Udgifter:
Tilskud til finlandstur, sommeren 1963 ............... kr. 350,00
Tilskud til østrigsturen, efteråret 1963 ............... — 600,00
Tilskud til romrejsen, påsken 1964 ....................... - 600,00 kr. 1550,00
Præmie fra aktiebreve ...................................................................... - 161,50
Overskud tillagt kapitalen ................................................................ - 4116,54

kr. 5828,04

Status pr. 30. april 1964.
Aktiver:
Obligationsbeholdning:

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

Kbh.s Kommunes Krdf., 14. s., 5 ‘%, nom. kr. 
36000,00, kursværdi på købsdagen .......... - 26148,75 kr. 27067,25

Præmieobligationer:
48 stk. ä kr. 10,00 ............................................. kr. 480,00
18 stk. å kr. 50,00 ............................................. 900,00 - 1380,00

Aktier: Jydsk Telefon A/S, nom. kr. 100,00 ................................ - 112,00
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 15152 ........................................ - 3182,24

kr. 3174R49
Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1963 ......................................................... kr. 27624,95
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... - 4116,54

kr. 31741,49

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 3. real.
Det er rejsefondets opgave at give skolens elever mulighed for én gang i 

deres skoletid at komme med på en skolerejse til udlandet.
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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 1963-30. april 1964.
Indtægter: 
Sparekasserenter, 11912 ...................................................................... kr. 11,63

Udgifter:
Overskud, tillagt kapitalen ............................................................. kr. 11,63

Status pr. 30. april 1964.

Aktiver:
Sparekassen f. Kbh. og Omegn: 11912 ..........  kr. 367,94

Passiver:
Beholdning pr. 30. april 1963 ......................................................... kr. 356,31
Overskud iflg. driftsregnskab ......................................................... - 11.63

kr. 367,94

Østersøgades Gymnasium, den 30. april 1964.

C. C. Struwe
revisor.

Knud Laursen 
regnskabsfører.

Skolebladene.
0. G.-bladet (8. årgang).

Skolens officielle organ. Udkommer i ca. 400 eksemplarer 6-7 gange om 
året. Redaktører: Niels Jørgen Iversen og Mogens Millier, 3. g. kl., som pr. 
1. september afløstes af Claus Oldenburg og John B. Springborg, 2. g. kl. samt 
Per Poulsen-Hansen, 2. g. ns.

UGLEN (5. årgang).
UGLEN er et 20-sidet blad, der udkommer i 400 eksemplarer og sælges 

i løssalg for 25 øre. UGLEN beskæftiger sig i udpræget grad med skolestof 
og beslægtede emner. Chefredaktør: Henrik Pers, 2. real a.
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Forskellige meddelelser.
Begynder undervisningen kl. 8, mødes 5 minutter før. Begyn

der undervisningen kl. 9, mødes 10 minutter før.
Morgensang for 8. og 9. kl., real- og gymnasieafdelingen kl. 8 

og for hovedskolen kl. 9.
Ingen leg er tilladt før morgensang.
Ved skoletidens ophør medtager eleverne alle deres ting. Alle 

skolesager og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, 
huer) må, for at forbytning kan undgås, være forsynede med 
navn eller tydeligt mærke.

Det vil normalt være formålsløst at spørge efter bortkomne 
klædningsstykker, der ikke er forsynet med tydeligt navn.

Fundne klædningsstykker, som er forsynet med navn, vil fra 
tid til anden blive fremlyst.

Bøgerne forsynes altid med navn og ordentligt omslagspapir.
Har en elev glemt eller mistet noget på skolen, bør han straks 

skriftligt melde det til inspektøren. Glemte sager kan ikke af
hentes på skolen uden for skoletiden.

Al handel og bytten mellem eleverne er forbudt. Ingen ind
samling til gaver eller i andet øjemed må finde sted uden rektors 
tilladelse.

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

Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte til
føje skolens ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til 
inspektøren.

Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller 
inspektørens tilladelse. Bliver en elev hjemsendt fra skolen, 
medbringer han en trykt blanket med angivelse af grunden til 
og klokkeslettet for hjemsendelsen. Denne blanket skal med 
hjemmets underskrift afleveres på rektors kontor ved tilbage
komsten 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 lærer, som har cykel-tilsynet.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller tøj.
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Forsømmelser.
Elever, der har måttet forsømme skolen, skal, når de igen 

møder, medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om ude- 
blivelsens årsag og varighed. Til enhver forsømmelse, som ikke 
skyldes sygdom eller anden tvingende årsag, må rektors til
ladelse forud indhentes. Når en elevs sygdom strækker sig over 
flere dage, bedes meddelelse herom sendt til skolen så hurtigt 
som muligt.

For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld an
modes forældrene indstændigt om ikke uden særlig tvingende 
grund af bede deres børn fritaget for en enkelt undervisnings
time; 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 be
gæring fra hjemmet. Dog kræves der lægeattest, hvis fritagelsen 
skal gælde længere end én uge. Blanketter til sådanne lægeatte
ster fås på skolen.

Elever, der en kortere tid er fritaget for gymnastik, skal være 
til stede ved undervisningen, medmindre de særlig er blevet fri
taget derfor af rektor.

Tuberkulinprøve 
gennemføres i samarbejde med centralstationen for tuberkulosebekæmpelse.

Skolelægen
undersøger alle elever en gang årligt og giver ugentlig konsultation i læge
værelset.

Af reglementet for skolelægeordningen anføres § 11: Intet skolesøgende barn 
kan forlanges undtaget fra skolelægens undersøgelse eller fra den i skolelæge
lovens § 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.

Lån af skolebøger.
Elever i 8. og 9. kl. samt i real- og gymnasieklasserne vil kunne låne lære

bøger 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.
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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. Erik Madsen eller 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.

De bøger, som ved tilbagebetaling af depositum, kræves erstattet på grund af 
makulering, vil kunne afhentes på skolen indtil en uge efter opkrævningen.

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

Skolebetaling.
Skolebetalingen er i 1.-3. hovedskoleklasse 80 kr. pr. måned, i 4. hoved- 

skoleklasse-3. gymnasieklasse 90 kr. pr. måned. Der betales ikke for juli måned.
For 2. barn betales 10 kr. og for 3. barn 20 kr. mindre 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 checks 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 forældre, 
hvis indtægt og børneantal berettiger 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. juni.

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.
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Ferier og enkelte fridage.
Afslutningen på skoleåret 1963-64 bliver for 1.-3. hoved- 

skoleklasse onsdag d. 10. juni kl. 10, for 4.-7. hovedskoleklasse 
lørdag d. 13. juni kl. 10, for 8. og 9. klasse samt 1., 2. og 3. real 
onsdag d. 17. juni kl. 10 og for 1.-3. gymnasieklasse onsdag 
d. 24. 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 onsdag d. 12. august kl. 10; 2.-7. hoved
skoleklasse fredag d. 14. august kl. 9,15 og 1. hovedskoleklasse 
mandag d. 17. august kl. 10,20,

I skoleåret 1964-65 vil følgende dage blive ferie- og fridage:
Efterårsferie: 19.-24. oktober
Juleferie: 23. december-5. januar
Påskeferie: 12.-20. april
Pinseferie: 5.-8. juni.

Begge dage 
medregnede

Enkelte fridage: 19. og 21. september, 19. november, 1. marts 
(fastelavn), 11. marts (kongens fødselsdag), 27. maj (Kristi him
melfartsdag) og 5. juni (grundlovsdag).
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(Sml. den side, hvor skolebetalingen står anført).

Undertegnede ansøger herved om nedsættelse af skolebetaling i skoleåret 

1965/66

for................................. ................. ................... ................  i___ ______klasse

Min skattepligtige indtægt i 1964 androg kr. ................. ..

Jeg har..................uforsørgede børn.

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

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

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

Indsendes inden 1. juni 1965.

Til
KILDEGÅRD GYMNASIUM, 
Kildegårdsvej 83 B, Hellerup.


