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Skoledirektøren i Aalborg (formand) 

Amtsskolekonsulenten for Aalborg amt 

Stadsskoleinspektøren i Nørresundby 

Stadsskoleinspektøren i Hasseris 

Stadsskoleinspektøren i Sundby-Hvorup 

Seminarierektoren i Aalborg 

2 medlemmer af Aalborg byråd 

1 medlem af Aalborg amts skoleråd
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Aalborg
Studenterkursus

Statsanerkendt 2-arigt aftenkursus

Det af skolebestyrer Brier i 1939 oprettede kursus til studenter
eksamen overgik ved Aalborg kommunes bistand og velvilje 1. april 
1951 til en selvejende institution. Kursus blev statsanerkendt i 1942.

Kursus er et aftenkursus og således beregnet for elever, der enten 
af økonomiske årsager er nødt til at passe et arbejde samtidig med, 
at de læser til studentereksamen, eller sådanne, som først efter at de 
er kommet ind i et erhverv, har fået lyst til yderligere uddannelse 
og videre studier ved de højere læreanstalter, hvortil studentereksa
men kræves som grundlag.

3



Som statsanerkendt institution nyder kursus følgende rettigheder: 
1. Elever, som har bestået realeksamen, pigeskoleeksamen, eller al

mindelig forberedelseseksamen (præmilinæreksamen), og som der
efter i 2 fulde kursusår regelmæssigt har deltaget i undervisnin
gen på 2-årigt hold, indstilles ifølge de gældende dimissionsbe
stemmelser til studentereksamen med begrænset pensum, d. v. s., 
at der til eksamen kun opgives en del af det stof, som kræves læst. 
Kursus udtager selv dette stof.

I særlige tilfælde kan ministeriet tildele begrænset pensum til 
elever, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

2. Formerne for eksamen, karaktergivning og censur er de samme 
som for gymnasieskolerne gældende, d. v. s.
at de ovenfor omtalte elever afslutter nogle af fagene med en 

prøve et år før den endelige eksamen,
at der gives årskarakterer, der medregnes i eksamensresultatet, 
at der ved studentereksamen bortfalder eksamination i nogle fag, 
at eleverne i alle fag eksamineres af deres egne lærere, 
at kursus’ lærere ved studentereksamen deltager i bedømmelsen 

af de elever, der opgiver begrænset pensum,
at studentereksamen afholdes i kursus’ egne lokaler, og
at kursus fører egne eksamensprotokoller.
Elever kan dog fortabe disse rettigheder, såfremt undervisningen 

ikke følges regelmæssigt. Nærmere herom under „Undervisningen“, 
side 9.
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Betingelse for optagelse
På kursus, der er 2-årigt, optages elever, der har bestået alminde

lig forberedelseseksamen (præmilinæreksamen), real- eller pigeskole
eksamen, og som er fyldt 17 år senest den 31. januar samme år, som 
eleven begynder i 1. kursusklasse. Hvis særligt forhold gør sig gæl
dende, kan ministeriet dog give dispensation.

Der kræves ikke forkundskaber i fransk og latin.
Elever med udvidet teknisk forberedelseseksamen må bestå en 

mundtlig prøve ved kursus i engelsk og tysk.
Endvidere optages de, der har bestået den afsluttende lærereksa

men eller højere handelseksamen. Om lettelser for sidstnævnte se 
side 7 og 8.

Indmeldelse
Ved skriftlig eller telefonisk henvendelse rekvireres en indmeldel

sesblanket, og denne indsendes derefter i udfyldt stand bilagt dåbs
attest og eksamensbevis. Såfremt ansøgeren endnu ikke har bestået 
en af ovenstående eksaminer, men forventer at bestå i det år, ind
meldelsen finder sted, udfyldes indmeldelsesblankettens rubrikker 
om eksamensresultat ikke, men eksamensbevis indsendes omgående, 
når det foreligger. Dåbsattest og eksamensbevis returneres til ansø
geren sammen med meddelelse, om optagelse kan finde sted, ca. 20. 
april.

Indmeldelse begynder umiddelbart efter juleferien og slutter 1. 

april.

Ønsker en elev ikke at benytte en allerede indsendt indmeldelse, 
må dette af hensyn til andre ansøgere omgående meddeles kursus.

Adresseændring i årets løb skal straks meddeles kontoret.
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Valg af linie
Studenterkursus har 2 linier: den nysproglige og den matematisk

fysiske linie.

Den nysproglige linie.

På denne linie læses dansk, engelsk, tysk, fransk, latin, historie, 
oldtidskundskab, geografi, biologi og matematik. Hovedfagene er en
gelsk og tysk. Foruden opøvelse i sprogfærdighed ved stilskrivning 
og taleøvelser giver de læste tekster kendskab til engelsk og tysk 
litteratur, historie og kultur. Forkundskaber i fransk og latin kræves 
ikke. Geografi og matematik afsluttes med eksamen efter første år.

Nysproglig studentereksamen må siges at være af værdi i det prak
tiske liv, og som forberedelse til videre studier ved universiteterne 
danner den grundlag for det juridiske og statsvidenskabelig-økono- 
miske studium og for skoleembedseksamen eller magisterkonferens i 
sprog og historie. Til det teologiske studium kræves en tillægsprøve 
i græsk, til det medicinske en prøve i kemi, og en tillægsprøve eller 
adgangseksamen kræves også for at kunne studere ved Farmaceutisk 
Højskole og Tandlægehøjskolen.

Den matematisk-fysiske linie.

På denne linie læses dansk, engelskftysk, fransk, historie, oldtids
kundskab, geografi, biologi, fysik, kemi og matematik. Hovedfagene 
er matematik og fysik, og undervisningen er både praktisk og teore
tisk. Geografi læses i noget videre omfang end på den sproglige linie. 
Engelsk/tysk og geografi afsluttes med eksamen efter første år.
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En matematisk-fysisk studentereksamen er den mest naturlige for
beredelse til Polyteknisk Læreanstalt, Ingeniørakademiet, Den far
maceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Landbohøjskolen, Kunst
akademiets Arkitektskole eller til at læse til skoleembedseksamen el
ler magisterkonferens ved universiteternes matematisk-naturvidenska- 
belige fakulteter. Medicinere, tandlæge- og dyrlægestuderende samt 
studerende ved Den farmaceutiske Højskole må tage en tillægsprøve 
i latin. Til det teologiske studium kræves en tillægsprøve i både la
tin og græsk.

Lettelser for elever, 
der har bestået højere handelseksamen.

Den, der har bestået højere handelseksamen, kan opnå studentereksamen 
af nysproglig linie ved at bestå en prøve i skriftlig og mundtlig dansk, histo
rie, mundtlig engelsk, mundtlig tysk, oldtidskundskab, biologi, matematik og 
fransk. Prøven i fransk bortfalder dog, hvis eksaminanden ved højere han
delseksamen har bestået en prøve i faget i et omfang, der svarer til kravene 
ved studentereksamen.

Læsestoffet er af samme omfang som ved studentereksamen, dog kræves i 
mundtlig dansk ikke grammatik og kendskab til det danske sprogs slægtskab 
med svensk og norsk, i historie kræves ikke samfundskundskab, og i engelsk 
og tysk kræves ikke det pensum, som læses specielt for sprogfærdighedens 
skyld. Der kan ikke overføres karakterer fra højere handelseksamen til studen
tereksamen.

Ordenskarakterer og årskarakterer medregnes ikke i eksamensresultatet, og 
der kræves en gennemsnitskarakter på 6,0.

Lettelser for lærere.

For den, der har bestået den afsluttende lærereksamen, er følgende dispen
sationsordning gældende:

Foruden oldtidskundskab bortfalder på alle linier:
1. Historie, når dette fag er bestået med betegnelsen særdeles velegnet eller 

velegnet.
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2. Geografi, biologi (naturhistorie) og dansk stil, når der ved lærereksamen er 
opnået mindst mgpH

3. Mundtlig dansk, når der ved lærereksamen er opnået mindst g-|- i sprog
lig dansk og særdeles velegnet i litteratur eller mindst mg~t- i sproglig 
dansk og velegnet i litteratur.

Derudover bortfalder:
På den matematisk-fysiske linie engelsk/tysk; på den nysproglige linie natur

lære.
Følgende prøver vil derefter kræves for opnåelse af studentereksamen på 

grundlag af lærereksamen:

På den nysproglige linie engelsk, tysk, fransk, latin og matematik; på den 
matematisk-fysiske linie fransk, fysik, kemi og matematik. Såfremt et af oven
nævnte fag er læst som liniefag med et pensum, der svarer til studentereksa
menskravene, vil dette også kunne bortfalde.

For den aspirant, der ikke tidligere har bestået enten realeksamen, pige
skoleeksamen, aim. forberedelseseksamen eller mellemskoleeksamen, og som 
på seminariet kun har læst og aflagt prøve i ét sprog (engelsk eller tysk), 
gælder, at der inden indstillingen til studentereksamen af matematisk-fysisk 
retning skal aflægges prøve i det sprog, som ikke er læst på seminariet. Kra
vene til denne prøve er de samme, som de for det obligatoriske sprog på se
minariet gældende.

Ordenskarakterer og årskarakterer medregnes ikke i eksamensresultatet, og 
der kræves en gennemsnitskarakter på 6,0. Der kan ikke overføres karakterer 
fra lærereksamen.
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Undervisningen
Studenterkursus har til huse Danmarksgade 17, hvor al undervis

ning finder sted.

Undervisningen er fordelt på 8 klasser og finder sted det første år 
hver aften kl. 17.15—22.00; andet dr kl. 16.30—21.15 — dog læses ikke 
lørdag aften. I månederne december, marts og juni gives der efter 
undervisningsministeriets bestemmelser hver elev karakter, der an
giver den enkeltes standpunkt i hvert fag.

Oprykning fra 1. til 2. klasse sker på grundlag af en årsprøve, der 
afholdes i juni måned. Oprykning i 2. klasse drøftes af lærerforsam
lingen i juni. Hvis denne vedtager at en elev ikke bør fortsætte i 
næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles 
skriftligt til eleven, hvorefter denne afgør om hun/han vil fort
sætte i 2. klasse, eller følge lærerforsamlingens råd.

Ferierne er som statsskolernes.
Forsømmelser forringer i væsentlig grad elevernes muligheder for 

at følge med i den koncentrerede undervisning, og kursus fører efter 
bestemmelsene kontrol med elevernes fremmøde. Såfremt en elev 
må forsømme på grund af sygdom eller lignende, skal dette medde
les rektor. Ifølge undervisningsministeriets cirkulære af 20. juli 1967 
fortaber elever, der den 20. marts har forsømt mere end 20 % af 
timene i et enkelt fag, eller mere end 50 kursusdage i de to sidste 
kursusår, eller mere end 25 kursusdage i den forløbne del af det sid
ste kursusår, retten til at indstilles til eksamen med begrænset pensum, 
ligesom årskarakteren bortfalder. Fra denne bestemmelse kan dog 
dispenseres efter ansøgning til Direktoratet for gymnasieskolerne, så
fremt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Læsningen til studentereksamen på 2 år er et meget krævende ar
bejde, og kursus må derfor gøre opmærksom på, at lønnet erhvervs
arbejde i kursusperioden bør begrænses mest muligt.

Forældre eller værge kan til enhver tid gennem rektor indhente 
oplysninger om deres pårørendes forhold på kursus.
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Eksamen
afholdes i maj-juni for en af undervisningsministeriet udnævnt eksa
menskommission. Elever, som forhindres i at deltage i eksamen på 
grund af sygdom, kan efter ansøgning opnå tilladelse til at indstilles 
til sygeeksamen i september måned.

Karakterskala
Enhver bedømmelse udtrykkes ved en af følgende karakterer: 

13 gives for den usædvanlige, 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 præ

station.
5 gives for den usikre og ikke helt tilfredsstillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstil

lende præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige ka
rakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af 
de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er 
mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt både 
for årskaraktererne og for eksamenskaraktererne.

Betalingsvilkår
Undervisningen er for tiden gratis.
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Skolebøger og andre læremidler
Alle elever kan låne de til undervisningen benyttede lærebøger. 

Der betales ingen leje af bøgerne.

Bøgerne udleveres på kursus af boginspektor, til 1. klasserne den 
2. skoledag, til 2. klasserne den 1. skoledag. Det tilrådes at med
bringe en stor kuffert.

Reglerne for bøgernes benyttelse, således som de er anført på bog
omslagenes indvendige side, skal følges. Kursus må kræve erstatning 
for mishandlede og bortkomne bøger.

Samtidig med eventuel udmeldelse i årets løb skal de lånte bøger 
omgående tilbageleveres.

Statens uddannelsesstøtte
Unge mennesker, der forbereder sig til studentereksamen i gymna

sieskolerne eller på kursus, kan ansøge om at komme i betragtning 
ved tildeling af legater og lån fra Statens Uddannelsesstøtte.

Til opnåelse af stipendium kræves, at ansøgeren skønnes studie
egnet, samt at forsørgerens økonomiske eller andre forhold (sygdom, 
flere børn under uddannelse, store befordringsudgifter o. 1.) gør 
støtte påkrævet. For at blive betragtet som selvforsørger, skal ansø
geren være fyldt 28 år.

Skemaer til ansøgning om stipendier udleveres på kursus, hvorefter 
ansøgningen af kursusstipendienævnet indsendes til Statens Uddan
nelsesstøtte.

Kursuselever har endvidere adgang til statsgaranteret bank- og 
sparekasselån på normale vilkår.
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BERETNING

Eleverne
Ved skoleårets begyndelse var der 198 elever fordelt i følgende 

klasse:
II sa 19 elever
II sb 21 elever
II mx 28 elever
II my 28 elever
I sa 28 elever
I sb 23 elever
I mx 25 elever
I my 26 elever

LÆRERRÅD
Formand: lektor Kurt Pedersen.
Næstformand: adjunkt Bjørn Wandall.
Sekretær: adjunkt Tora Gillesberg.

ELEVRÅD
Ia: Synnøve Christiansen.
Ib: Alice Madsen.
Ix: Henning Behrend.
ly: Arne Skinnerup.
Ila: Poul Børge Pedersen.
Ilb: Ole Rye Andersen.
lix: Torben Dahl Jensen.
Ily: Claus Odgaard, formand.

SAMARBEJDSUDVALG
Lektor Kurt Pedersen.
Fil. mag. Mona Hartman.
Civilingeniør C. Beck-Bang.
Tre repræsentanter for elevrådet, alternerende.
Rektor som formand.
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Studentereksamen 1973

M.atematisk-Jysisk linie:
1. Nils Kurt Clemmensen, Aalborg.
2. Tove Friis, Aalborg.
3. Nils Grabe, Aalborg.
4. Agnete Hald, Aalborg.
5. Bent Hansen, Aalborg.
6. Ernst Hansen, Aalborg.
7. Peter Snedker Hansen, Aalborg.
8. Lars Juul, Svenstrup.
9. Henrik Skovhaug Jørgensen, Svenstrup.

10. Ole Jørgen Jens Korneliussen, Aalborg.
11. Poul-Erik Kristensen, Aalborg.
12. Hans Jørgen Madsen, Aalborg.
13. Thorkil Nielsen, Aalborg.
14. Carl Martin Pedersen, Aalborg.
15. Hans Jørgen Pedersen, Brønderslev.
16. Tommy Skau, Aalborg.
17. Jørn Nielsen Sundby, Aalborg.
18. Finn Kloster Sørensen, Aalborg.
19. Leif Thrysøe, Støvring.
20. Hans Munch Tornemand, Aalborg.
21. Erik Hørby Tøt, Aalborg.
22. Annette Abildtoft, Aalborg.
23. Tove Brix Fransen, Fjerritslev.
24. Jørn Malmberg Hansen, Nørresundby.
25. Tommy Hansen, Aalborg.
26. Verner Johnsen, Aalborg.
27. Bodil Kellermann, Aalborg.
28. Karsten Aarup Michaelsen, Aalborg.
29. Bent Møller, Aalborg.
30. Poul Astrup Olesen, Aalborg.
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31. Inger Bente Pedersen, Aalborg.
32. Lise-Lotte Pihl, Hobro.
33. Torben Bernhard Reese, Nørresundby.
34. Henrik Rindom Schiøtt, Aalborg.
35. Lars Skov Sørensen, Aalborg.
36. Orla Hartmann Thomsen, Gug.
37. Hans Christian Wilsom, Aalborg.

Nysproglig linie:

38. Ingelise Krarup Andersen, Aalborg.
39. Kirsten Andersen, Aalborg.
40. Merete Andersen, Aalborg.
41. Poul Hammershøy Andersen, Aalborg.
42. Anders Blichfeldt, Aalborg.
43. Ole Brint-Nielsen, Aalborg.
44. Leif Carlsen, Aalborg.
45. Helle Wang Christensen, Aalborg.
46. Annemette Lundbye Frandsen, Svenstrup.
47. Peter Mønster Hansen, Aalborg.
48. Susanne Hansen, Aalborg.
49. Lone Vind Jensen, Aalborg.
50. Peter Kastrup Jensen, Aalborg.
51. Karen Møller Klitgaard, Aalborg.
52. Torun Birkbak Laursen, Aalborg.
53. Birgit Ringsholt Levorsen, Svenstrup.
54. Tove Valsted Mogensen, Aalborg.
55. Carsten Nielsen, Skørping.
56. Kirsten Pallesen, Dronninglund.
57. Gunvor Helvig Visby Pape, Aalborg.
58. Kirsten Marie Schmidt, Skalborg.
59- Tom Sondergaard, Aalborg.
60. Judith René Andersen, Aalborg.
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61. Kaj Hamborg Andersen, Vodskov.
62. Tove Bach, Aalborg.
63. Inger Marie Bojesen, Nibe.
64. Ulla Lisbeth Burskov, Aalborg.
65. Lisbeth Hovgaard Christensen, Aalborg.
66. Helmut Viggo Ernst, Aalborg.
67. Anne Sofie Flintholm, Støvring.
68. Gerda Bertine Glob, Aalborg.
69. Anna-Maria Hagens, Støvring.
70. Liselotte Kjeldgaard Hansen, Svenstrup.
71. Jane Hoffmeister, Skørping.
72. Mogens Overgaard Jensen, Aalborg.
73. Vibeke Brøndum Larsen, Aalborg.
74. Vivi Vagner Larsen, Aalborg.
75. Annette Melgaard, Aalborg.
76. Eva Bente Nielsen, Aalborg.
77. Gurli Nielsen, Aalborg.
78. Karen Margrethe Olsen, Løgstør.
79- Erik Boye Rasmussen, Aalborg.
80. Pia Glob Simons, Gjøl.
81. Solveig Irene Sønderstrup, Aalborg.
82. Mogens Tarp, Aalborg.

Bogliste
I indeværende skoleår er nedennævnte bøger benyttet:

Nysproglig linie:

Dansk: Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet. - Aksel K. Jør
gensen: Dansk litteraturhistorie. - Falkenstjerne & Borup Jensen: 
Håndbog i dansk litteratur I-III (med kommentarer). - Folke Roi- 
kjer: Svensk Antologi med grammatik og glossar. — Dansklærer
foreningens udgaver af: Herm. Bang: Ved Vejen. — Goldschmidt: 

15



Maser. - Holberg: Den politiske Kandestøber. - Ibsen: Vildanden. 
- J. P. Jacobsen: Mogens. - Kaj Munk: Ordet. - Oehlenschläger: 
Set. Hansaftenspil. - Wessel: Kærlighed uden strømper. - St. St. 
Blicher: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. - Knud Sønder
by: To mennesker mødes. - Kurt Togeby: Dansk Lyrik 1919-55. - 
Camus: Den fremmede. - Kurt Hamsun: Sult. - Martin A. Hansen: 
Løgneren. - Johs. V. Jensen: Bræen. - Hans Kirk: Slaven. - Ja
kob Knudsen: Den gamle præst. - Andersen Nexø: Pelle Erobre
ren. - Willy Sørensen: Sære Historier. - Brøndsted og Møller Kri
stensen: Danmarks litteratur - Dansk litteratur I og II (med kom
mentarer). — H. J. Schiødt: Dansk sagprosa — Kommunikation og 
litteratur. - Bülow Hansen m. fl.: Dansk stil. — Espersen: Logik 
og argumenter - Ferlov: Svensk og norsk litteratur (med gramma
tik og gloser) - Ny dansk prosa - P. Seeberg: Fugls føde.

Engelsk: Gyldendals røde dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog. - 
The Advanced Learner’s Dictionary. - Steller & Holst-Jensen: A 
Short Grammar of the English Language. - Brier: An English 
Grammar. - Brier: Engelsk stiløvelser for gymnasiet I-IL - En
gelske studentereksamensopgaver. - Ring Hansen & Mouridsen: 
On England and America (med kommentar). — Helweg-Møller & 
Herløv: The British Spirit (med kommentar). — Four Modern 
Writers ved Hunosøe & Mouridsen. - Galsworthy: Loyalties ved 
Skovgaard. - Orwell: Animal Farm. — The Dickens Reader ved 
Stigaard. — A Dickens Reader ved Bodelsen. - Rebecca Sharp and 
the Crawleys ved V. E. J. Andersen. - Shakespeare: Julius Cæsar 
ved Skovgaard (med kommentar). - Two Centuries of English 
Poetry ved Alving m. fl. (med kommentar). — T. Williams: The 
Glass Menagerie. - Great American Short Stories ed. Wallace & 
Stegner. — Sheriff: The Fortnight in September. — Steinbeck: The 
Pearl. — Poul Kjeldsen: 7 British Short Stories. — Sailing: Modern 
Writers. - B. Jürgensen: American Short Stories. - Kjeldsen & 
Dahlmann Hansen: Facts & Fiction I og II + kom. - Braine:
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Room at the Top. - Arthur Miller: Death of a Salesman. - Sha
kespeare: The Merchant of Venice. — Shaw: Arms and the Man. 
The Mirror, v. Frode Bisgaard - Golding: Lord of the Flies + 
gloser - Saroyan: The Human Comedy - Arndal: English Essays.

Tysk: Gyldendals røde tysk-dansk og dansk-tysk ordbog. — Kaper: 
Tysk sproglære ved Houken & Stenbjerre. - Houken & Stenbjerre: 
Tyske stiløvelser for R og I G. - Tyske studentereksamensopgaver. 
— Tyske digte ved Østergaard. - Moderne tyske noveller ved Carl 
Gad. — Branner & Stærmose: Deutsche Klassiker. — Goethe: Her
mann und Dorothea, Die Leiden des jungen Werthers. - Schiller: 
Maria Stuart ved Hendriksen. - Thomas Mann: Buddenbrooks. - 
Sigtrygsson & Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder. — 
Borchert: Draussen vor der Tür. - Hauptmann: Bahnwärter Thiel. 
- Jørgen Wolff: Heinrich Böll-Auswahl. - Arthur Schweigler: 
Deutschland erzählt. - Max Frisch-Auswahl v. Jacobsen og 
Lange. - Herman Hesse: Märchen. - Zweig. Schachnovelle. - B. 
Brecht: Leben des Galilei. Brecht: Die Dreigroschenoper og Der 
gute Mensch von Sesuan. - Hesse: Knulp. - Lenz: Deutsch
stunde.

Fransk: Gyldendals røde fransk-dansk ordbog. - N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik. - Svanholt: Franske tekster eller Jung: 
Fransk læsebog ved N. Chr. Nielsen - Emmertsen & Nissen: 
Fransk læsning I-II (med kommentarer). - Hellstrøm og Johans
son: On parle frangais med lyd- og billedbånd. - Hougron: Je 
reviendrai. - Hellstrøm: Choisi pour vous. - Simenon: Maigret et 
le Clochard.

Latin: Gyldendals store latinsk-dansk ordbog + røde latinordbog. - 
Valdemar Nielsen: Latinsk grammatik. - Mikkelsen: Latinsk læse
bog ved Strehle. - Cæsars Gallerkrig med noter ved Gertz. - Niel
sen & Krarup: Latinsk læsebog (med kommentar).
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Historie: Gads historie for gymnasiet I-IV eller P. Munch: Verdens
historie I-II og Ilsøe: Nordens historie I-II. - Andrup m. fl.: 
Danmarks historie i billeder. - Niels Andersen: Familie- og sam
fundslære eller Kierkegaard, Lomholt-Thomsen & Winding: Dan
mark i dag. - Endvidere kildetekster og historiske tekster.

Oldtidskundskab: Hertig: Antikkens mytologi. — Homers Iliade og 
Odysse i udvalg ved Kragelund. — Herodot: Kong Kroisos ved 
Hastrup & Hjortsø. - Platons skrifter ved Foss & Krarup. - So- 
fokles: Antigone ved Niels Møller. — Euripides: Medea ved Garff 
& Hjortsø. - Bundgaard: Den græske kunsts historie. — Bruhn & 
Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas.

Geografi: Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. - Gjelle
rups skoleatlas II. - HF-Geografi. - Nygaard: Rumænien - Ceylon.

Biologi: Simonsen & Lund: Biologi. — Krogh & Rehberg: Menneskets 
fysiologi.

Matematik: Matematik for det sproglige gymnasium I-II. — Erlang: 
Logaritmetavle C. - Regnestok: Aristo Scholar.

Matemalisk-fysisk linie:

Dansk, fransk, historie, oldtidskundskab og biologi som den sprog
lige linie.

Engelsk: Gyldendals røde engelsk-dansk ordbog. - Steller & Holst- 
Jensen: A Short Grammar of the English Language. - Kjeldsen & 
Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction I-II (med kommentarer). — 
Ring Hansen & Mouridsen: On England and America. — Short 
Story Masterpieces ed. Warren & Erskine. - Helweg-Møller & Her- 
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løv: The British Spirit. - Pinter: The Room and Dumbwaiter. - 
Steinbeck: The Pearl. - Braine: Room at the Top.

Geografi: Hellner: Geografi for det matematiske gymnasium. Gjelle
rups skoleatlas II. - HF-Geografi. - Ceylon.

Fysik: Møller-Jørgensen, Norbøll m. fl.: Fysik V, L, E, M, O og 
Atomfysik. - Eriksen & Sikjaer: Fysiske Øvelser for Gymnasiet. - 
Gyldenkerne & Lorenzen: Astronomi for gymnasiet.

Kemi: Ranche-Madsen: Lærebog i kemi. - Samme: Øvelser i kemi.

Matematik: Kristensen & Rindung: Matematik I-III. - Samme: Opga
ver til matematik I-III. - Erlang: Logaritmetavle C. - Regnestok: 
Aristo Scholar.

Idéhistorie (begge linier): Lund, Pihl og Sløk: De europæiske ideers 
historie.
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Lærerkollegiet
Fag- og timefordeling 1973-74.

Rektor
Civilingeniør K. Beck-Bang
Civilingeniør C. Beck-Bang 
Adj. cand. scient. Stig Fuglsbjerg 
Adj. cand. mag. T. Gillesberg

Engelsk Ilb
Kemi lix, Hy, Ix, ly 
Matematik Ib 
Geografi Ix, ly, la, Ib 
Engelsk Ila, Ib 
Latin Ha, Ilb, la, Ib

Timelærer Randi Hansen
Lektor cand. mag. Ester Harsberg
Timelærer fil. mag. Mona Hartman 
Adj. cand. scient. Thomas Koop 
Lektor cand. mag. Jørgen Lund

Dansk Ila, Ilb, lix, Ily 
Engelsk la
Tysk Ilb, la, Ib 
Matematik la, Ix 
Dansk la, Ib, Ix, ly 
Fransk la, Ib

Overdyrlæge Ernst Mølvig 
Timelærer P. H. Nielsen

Biologi lix, Ily, Ila, Ilb
Fransk lix, Ily
Tysk Ila

Lektor cand. polyt. Kurt Pedersen Fysik lix, Ily, Ix, ly
Matematik lix

Adj. cand. mag. Agnete Rasmussen 
Timelærer cand. polyt. Bo Rosbjerg 
Timelærer cand. mag. K. Sandahl 
Timelærer Inger Scheibel
Indtil 1. januar: timelærer Hanne Smidth 
Lektor cand. mag. P. Stoltenberg
Timelærer cand. scient.

Preben Vestergaard
Adj. cand. mag. Bjørn Wandall
Fra 1. januar: timelærer

cand. philol. Reidar Nordvik

Historie Ha, Ilb, Ily, Hx, la, ly
Matematik Ily
Fransk Ix, ly
Engelsk Ix, ly
Fransk Ila, Ilb
Oltidskundskab Ila, Ilb, lix, Ily

Matematik ly
Historie Ix, Ib

Fransk Ilb

KURSUSÅRET 1974-75.

Undervisningen begynder mandag den 12. august kl. 19.

Aalborg, januar 1974. 
J. Steen Nordhagen.
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