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Valgt af forældrene:

Stadsdyrlæge E. Blegvad Andersen, Randers.
Fru dyrlæge Dreijer, 0. Tørslev.
Sognepræst Lund-Sørensen, Asferg.
Cand, pharm. P. Niese-Petersen, Randers.

Valgt af skolerådet:
Lektor E. Budtz-Jørgensen.
Lektor J. Huulgaard Mikkelsen.



I. Eksamen 1953.
Studentereksamen.

ns. a. 1. Andersen, Ulf ........................................ g 12,24
2. Bøggild, Lise Hjorth ............................  mg-r 13,48
3. Christensen, Mogens ............................  mg 4- 13,24
4. Gandrup, Niels ........................................ mg 13,80
5. Hansen, Ellen Hesselø............................  mg 4- 13,07
6. Jensen-Hammer, Birte ........................  mg 13,71
7. Jespersen, Gunnar Nørdam ................. mg-? 13,63
8. Knudsen, Bente........................................ mg 13,73
9. Knudsen, Birgit Bang............................  mg-? 13,41

10. Mikkelsen, Karin Kondrup ................. mg-? 13,23
11. Nielsen, Ellen Thomsen........................  mg 13,96
12. Pedersen, Elin...........................................  mg-? 13,48
13. Poulsen, Jonna Stochholm..................... g-|- 12,48
14. Schultz, Else-Margrethe ..................... g+ 12,39
15. Søgaard-Sørensen, Christian ............. mg 13,74
16. Waarst, Kirsten........................................ g+ 12,80

ns. b. 1. Balling, Erik ...........................................  mg 4- 14,21
2. Bjerring, Inger ........................................ mg-? 13,58
3. Bogh, Vivian ........................................... g+ 12,85
4. Busch, Vibeke ....................................... g+ 12,53
5. Cold, Jeannette ...................................... g-j- 12,74
6. Dreijer, Find ...........................................  mg 13,73
7. Exner, Bodil.............................................. g+ 12,66
8. Hansen, Elin Riis .................................... mg 13,85
9. Hansen, Vibeke........................................ mg 13,74

10. Haurum, Inge Merete........................... mg -? 13,39
11. Hoick, Flemming .................................... mg 13,71
12. Koefoed, Lisbeth .................................... mg 13,71
13. Madsen, Arne Busk................................ mg+ 14,27
14. Nielsen, Mads Madsen ........................  mg 14,13
15. Rasmussen, Svend Aage........................  mg-? 13,40
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16. Svenningsen, Kirsten Elisabeth.........  mg 13,94
17. Sørensen, Poul ........................................ mg+ 13,47

mn. a. 1. Ahrentecht, Eva .................................... mg4- 13,58
2. Andersen, Torkild.................................... mg+ 14,18
3. Brogaard, Svend Erik............................ mg4- 13,31
4. Frølich, Ib ............................................... mg4 13,36
5. Hansen, Noel Falk ................................ mg 13,92
6. Hougaard, Kurt Bonde ........................ g+ 12,48
7. Jensen, Jørgen Koch ............................ g 12,32
8. Lynbech, Kirsten .................................... g+ 12,76
9. Mynster, Johannes Christian ............. mg 4- 13,50

10. Mørkeberg, Birgitte................................ mg4- 13,15
11. Nielsen, Henning .................................... g+ 12,74
12. Nielsen, Kjeld Leif ................................ mg4 13,60
13. Pedersen, Svend Thystrup ................. mg 13,91
14. Tylvad, Niels Kristian........................... g+ 12,93
15. Wraae, Erik............................................... mg4- 13,07
16. Østergaard, Mogens................................ mg 13,93

mn. b. 1. Carlsen, Jens Jørgen ............................ g 12,19
2. Christensen, Erik .................................... mg4- 14,19
3. Hansen, Jens Erik Stendorff................. mg 13,97
4. Hede, Bodil............................................... mg 14,10
5. Holm, Ib ................................................... mg 14,16
6. Hougaard, Jens Erik ............................  mg4- 13,60
7. Jensen, Henning Aaberg ..................... mg 13,92
8. Mikkelsen, Helga Rigmor..................... mg 14,05
9. Mosdal, Henning .................................... g+ 12,37

10. Møller, Knud Lerke ............................  mg 14,07
11. Nielsen, Bodil Bæk ................................ mg 14,03
12. Nielsen, Willy Schirmer ....................... mg+ 14,37
13. Nuppenau, Per ........................................ mg4- 13,43
14. Qvist, Lis ................................................... mg4 13,35
15. Rasmussen, Hans Christian ................. mg-|- 14,27
16. Thomasen, Ole ........................................ mg4- 13,34
17. Thomsen, Jørgen Dahl ......................... g+ 12,91
18. Thomsen, Ulla Arendt ........................  mg 4- 13,33
19. Vestergaard, Jytte Norup..................... mg 4- 13,48
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sik II, elektricitet II og mekanik III. Johs. Kofoed: 
Uorganisk kemi, fra syrer og salte—bogen ud.

4 b (Thrane). Rasmussen og Simonsen: Fysik II, fra 
elektrolyse—bogen ud. Afsnittene om elektriske spor
veje, katodestråler og røntgen, radio og dieselmotor 
opgives ikke. Kofoed: Uorganisk kemi, fra syrer og 
salte—bogen ud.

3 a og 3 b (Olaf Pedersen). Rasmussen og Simon
sen: Fysik for mellemskolen II, s. 1—56.

2 a og b (Barfod). Kofoed: Uorganisk kemi for mel
lemskolen, til syrer og salte. Rasmussen og Simonsen: 
Fysik I, fra magnetisme—ud.

1 a (Olaf Pedersen). Rasmussen og Simonsen: Fy
sik for mellemskolen I, s. 1—53.

1 b (Grüner-Nielsen). Som 1 a.

Matematik.
III ma (Thrane). Juul og Rønnau: Matematik III. 

— Til eksamen opgives: I, §§ 38—39, 45—53, 97, 104 
—05, 122—25, 127—41, 149; II, §§ 13, 15—35, 37—38, 
45—46, 49—59, 78—84, 115—38, 150; III, §§ 6—14, 27 
—45, 73—76, 90—116.

III mb (Hilmer Nielsen). Juul og Rønnau: Mate
matik II, kap. VII; matematik III. —- Eksamensopgi
velser som III ma.

II sa (Olesen). Pihl og Pihl: Matematik, fra trigo
nometri—bogen ud. — Til eksamen opgives: §§ 1—4, 
9—15, 30—65.

II sb (Hilmer Nielsen). Som II sa.
II ma (Hilmer Nielsen). Juul og Rønnau: Matema

tik I, kap. VI; matematik II kap. VII.
II mb (Olesen). Juul og Rønnau: Matematik II, 

undtagen kap. VII og VIII.
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I ma (Olesen). Juul og Rønnau: Matematik I, und
tagen kap. XIV.

I mb (Hilmer Nielsen). Juul og Rønnau: Matematik
I kap. VI.

I me (Thrane). Juul og Rønnau: Matematik I.
R a (Olesen). C. C. Andersen og Damgaard Søren

sen: Regning og aritmetik for realklassen.
R b (Barfod). Som R a.
4 a (Thrane). Pihl og Ring: Regnebog IV. Juul og 

Rønnau: Geometri, fra areal til trigonometri.
4 b (Hilmer Nielsen). Pihl og Ring: Regnebog IV. 

Juul og Rønnau: Geometri, s. 62—85.
3 a (Thrane). Pihl og Ring: Regnebog III. Juul og 

Rønnau: Geometri, fra parallelogram til areal.
3 b (Olaf Pedersen). Pihl og Ring: Regnebog III. 

Juul og Rønnau: Geometri, § 57—119.
2 a (Olesen). Pihl og Ring: Regnebog II. Juul og 

Rønnau: Geometri, til parallelogrammer.
2 b (Hilmer Nielsen). Pihl og Ring: Regnebog II. 

Juul og Rønnau: Geometri, s. 1—35.
1 a (Thrane). Pihl og Ring: Regnebog I. Geometri

ske tegneøvelser.
1 b (Grüner-Nielsen). Som 1 a.

Skrivning.
3 a og b (Grüner-Nielsen). Herman Larsen: Skri

vebog VII. Andkjær Jensen: Øvebog III.
2 a (Grüner-Nielsen). Andkjær Jensen: Skrivebog 

VI; øvebog III.
2 b (Tofte-Hansen). Andkjær Jensen: Skrivebog 

VI. En del elever har forsøgt sig med formskrift efter 
Bjerkenes’ formskriftsystem.
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1 a og b (Tofte-Hansen). Bjerkenes: Formskrift, 
hft. 5.

Tegning.
3 (Rævskjær). Der er arbejdet med fantasitegning, 

modeltegning, perspektivtegning, kopiering og farve
lægning med vandfarver. Evnen til at iagttage og skit
sere (også med rødkridt og vandfarver) er søgt op
øvet, idet man har benyttet levende model (eleverne 
selv), statuer og naturen.

2 (Rævskjær). Brugen af vandfarver er indøvet ved 
en gennemgang af farvelærens grundtræk. Begyndel
sesgrunde af perspektivtegning og skitsering og farve
lægning af modeller og naturgenstande. Skitsering i 
det fri, når vejret har tilladt det. Flere fri opgaver.

1 (Rævskjær). Med kvadrat og cirkel som grundlag 
er der arbejdet med plane figurer, og rumtegning er 
indøvet. Skitseringsøvelser i det fri og i klassen. For
uden almindelig blyant er anvendt farveblyanter. 
Flere fri opgaver.

Sløjd.
4 (Kofoed Jensen). Rundtapning og sinkning. Klas

searbejder: Bordlampe og boghylde. Frie arbejder.
3 (Kofoed Jensen). Lodstikning med stemmejern, 

sammenfældning, fugning, udhuling og ret indskyd
ning. Klassearbejder: Spækkebrædt, korsfod eller 
flagstang, værktøjskasse, bakke. Desuden frie arbej
der.

2 (Kofoed Jensen). Rundhøvling, sømning, krum
savning og bugthøvling. Klassearbejder: Plantepind, 
mejsekasse, æske, rund brik. Desuden frie arbejder.
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1 (Kofoed Jensen). Savning, høvling, snifning og 
filing, rundhøvling, afpudsning. Klassearbejder: 
Blomsterpind, puslespil, knagebrædt, plantepind. 
Desuden frie arbejder.

Håndarbejde.
3 (E. M. Hansen). Syet en bluse, en bakkeserviet 

eller mellemlægsservietter med sammentrækssyning. 
— Lapning indøvet.

2 (Thorup). Øvet forskellige slags stopning på 
hjemmestrikket stof. Syet et forklæde med smocksy
ning og skråbelægninger. Hæklet grydelapper.

1 a (E. M. Hansen). Strikket ankelsokker. Syet pu
debetræk med hulsøm. Indøvet maskinsyning.

1 b (Thorup). Som 1 a.

Musik.
(Tofte-Hansen og Munk).
III: Musikhistorisk gennemgang fra wienerklassi- 

cismen.
II: Gennemgangen af dansk musik afsluttet; efter 

kort oversigt over musikkens epoker i forhold til an
dre kunstarter gennemgang af europæisk musik til 
wienerklassicismen.

I sa og ma: Efter kort indføring i elementære musi
kalske forhold gennemgang af dansk musik til Heise.

4. og 3. ml.: Eenstemmige sange og romancer; to- 
og trestemmige sange og kanons.

2. og 1. ml.: Tostemmige sange og kanons; engelske 
og tyske sange; nodelæsningsøvelser efter Heerup.

I alle klasser sange og salmer efter højskolesang
bogen. Korsang: Haydn: »Komm, holder Lenz«; Hän- 
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del: Kor af »Samson«; Wennerberg: »Här är guda- 
gott. ..«; sea-shanties og eenstemmige viser.

Ugentlige prøver med gymnasiekoret (75 elever), 
i perioder prøver med pigekor og skoleorkester; ende
lig et eksperiment med »Peblingekor« ved juletid.

Instrumentalundervisningen ventes genoptaget fra 
næste skoleår under ledelse af Munk.

Der har været arrangeret de traditionelle opera
ture til Århus (»Cosi fan tutte« og »Maskarade«), og 
gymnasiekoret har — ligeledes traditionen tro — af
holdt koncerter i oplandets landsbykirker. løvrigt 
henvises til »Skolens dagbog«.

I sb, mb og mc (Munk): Musikalske grundbegreber, 
grundig instrumentgennemgang og begyndende mu
sikhistorisk gennemgang (Barok og wienerklassik). 
løvrigt som Tofte-Hansen.

Gymnastik.
Piger (Thorup, E. M. Hansen og Grüner-Nielsen). 

Undervisningen er givet efter forskellige systemer 
inden for kvindegymnastikken. Forskellige boldspil 
øvet, både i salen og på pladsen, såvel i som uden for 
skoletiden. En del elever har aflagt idrætsmærkeprø
ver.

Drenge (Budtz-Jørgensen, Gnudtzmann og Leth). 
I vinterhalvåret gymnastik og indendørs boldspil og 
lege, i sommerhalvåret fodbold, håndbold og fri idræt. 
Skoleåret igennem timer efter skoletid i ovenstående 
øvelser.

Svømning.
(Gnudtzmann og Leth). En hel del elever begyndte 

svømmekursus på Gudenåbadet, men desværre måtte 
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undervisningen afbrydes af hensyn til en mulig smit
tefare, der mentes opstået. — Forhåbentlig vil under
visningen kunne genoptages efter sommerferien til 
gavn for de mange elever, der ikke har haft andre 
muligheder for at lære at svømme og bjerge.

V. A£ skolens dagbog.
13.—19. august var adjunkt frk. E. M. Hansen, adjunkt 

Hammer-Pedersen, lektor Himer Nielsen og lektor Bek med 
II ma og II mb på geologisk-historisk ekskursion til Køben
havn og Bornholm.

21. august: Skoleskovtur til Mosskov (mellem deltagerne 
var rektor, dr. Boehmer og frue fra Bergen-op-Zoom og 
lektor, dr. Das fra Emmen.)

22.—29. august var 4 b i lejrskole på »Djursborg« under- 
ledelse af adjunkterne frk. E. M. Hansen, frk. Grüner-Nielsen, 
Hammer-Pedersen, Gnudtzmann og Sørensen.

2. september: Foredrag for 1.—3. mellem af kaptajn Røder. 
Dansk skibsadoption.

7. september begyndte centralbibliotekets årlige vejled
ning i bøgers brug.

9.—10. september: Besøg af lektor E. Rønnau.
14. september: Langboldkampe med gæstende hold fra 

katedralskolerne i Århus og Ålborg.
19. september: 64 deltagere til regionsstævne i fri idræt 

og til langboldkampe i Ålborg — under ledelse af lektor fru 
Thorup, adjunkterne frk. E.M. Hansen, frk. Grüner-Nielsen, 
Gnudtzmann og Leth.

21. —22. september: Adjunkt Rævskjær på ekskursion til 
Djursland med II sa.

22. —23. september: Adjunkt Gnudtzmann til Års og om
egn med II ma.

30. september begyndte skolelægen (Kredslæge Lambert- 
sen) og skolesundhedsplejersken deres arbejde i det nyind
rettede lægeværelse.
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2. oktober: Triangelmatchen i fri idræt mellem Herning, 
Viborg og Randers. Samtidig langboldkampe mellem de 
samme skoler.

5. oktober: Pokalmatch i fodbold mellem Århus katedral
skole og Randers statsskole.

9. oktober: Foredrag for III og II om Korea af overlæge, 
dr. med. Axel Guldager.

14. oktober: Fodboldholdet under ledelse af adjunkt 
Gundtzmann til Ålborg til pokalkamp.

16. oktober: 285 elever til skolescenens forestilling »Gen
boerne«.

30. oktober: Besøg i realklassen og 4. mellem af erhvervs
vejlederne Brøndum Jacobsen og Hillers Andersen.

5. november: Lysbilledforedrag for II, realklasserne og 3. 
mellem af fru A. Prip Møller: »Hvad kan man opleve på en 
Yangtze-rejse?«

Om aftenen: Forældremøde for 1. mellem.
9. november: Forældremøde for I.
16. november: Adjunkt Nordentoft i Set. Mortens kirke 

med III sb.
17. november: Skolens fødselsdag mindedes ved morgen

sangen.
20. november: Besøg af lektor Reumert.
21. november: Deltagelse i »Randers Amtsavis«s hånd

boldturnering. Om aftenen medvirkede adskillige lærere og 
elever på forskellig vis ved Allinance francaise’s jubilæums
fest.

22. november: Deltagelse i orienteringskonkurrence, ar
rangeret af Randers terrænsportforening.

26. november: Besøg af nationalmuseets provinsturné med 
films og dragtforevisning.

Om eftermiddagen: 325 elever til Ålborg teaters opførelse 
af »Kærlighed uden Strømper«.

26. —28. november: Besøg af lektor Oscar Nielsen.
30. november mindedes ved morgensangen 10 års dagen 

for Kai Hoffs død. Hoffs moder var — traditionen tro — til 
stede.

11. december: Besøg af lektor Bundgaard.
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Om aftenen var et basketball-hold i Århus til kamp med 
Århus universitet.

13. december medvirkede gymnasiekoret ved en advents
gudstjeneste i Langå kirke.

14. december: Fra »Tessa Dan« er modtaget en stor sølv
pokal —■ en vandrepris for stilskrivning i den adopterende 
klasse om et emne vedrørende skibsfart.

16. december: Adjunkt Olaf Pedersen på ekskursion til 
Århus med III mb.

Om aftenen sang gymnasiekoret i Haurum kirke.
19. og 20. december om eftermiddagen genoplivede nogle 

af skolens lærere og elever med støtte af enkelte lærere og 
elever fra andre af byens skoler den gamle peblingesang. 
Der blev sunget fra Helligåndshuset og i den indre by.

20. december afholdtes den årlige jule-hyggeaften med 
overvældende tilslutning (ca. 300). Programmet var: Kryb
bespil, oplæsning, kantate, korsang, fællessang.

22. december fandt juleafslutningen sted, hvor pastor 
Thormann talte og en julekantate af Lübecker opførtes.

8. januar: Oplæsning af skuespillerinderne ved Det kgl. 
teater Karen Berg og Inga Schultz.

15.—16. januar: Besøg af lektor Heerup.
21., 22. og 23. januar: Opførelse af årets skolekomedie — 

Oscar Wilde: »Bunbury« (Instruktion: Adjunkterne A. O. 
Pedersen og Barfod.)

22. januar: Tysk foredrag for III, II og Is af redaktør 
Hans Rütting.

27. januar: Besøg af norsk rejselektor, lektor Torleif Kro
nen, Larvik, der for gymnasiet holdt foredrag om sprogstri
den i Norge og for realklasserne, 4. og 3. mellem om Roald 
Amundsen.

28. januar: Besøg af svensk rejselektor, recitatrice fru 
Appellöf, Stockholm, der for gymnasiet holdt foredrag om 
kvindeprofiler i svensk digtning og for realklasserne, 4. og 
3. mellem om Gotland (med farvelysbilleder).

22.—25. februar: Besøg af håndboldhold fra Läroverket i 
Västerås under ledelse af gymnastikdirektør Gutwasser. — 
Kampen om den udsatte pokal vandtes af Västerås (Sejr
herre i 4 af de 5 hidtil udkæmpede matcher). Privat ind
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kvartering. En festaften, arrangeret på skolen (film, kaffe
bord, dans). Hjemrejsen blev forsinket en dag på grund af 
isvanskeligheder.

16. marts: Erhvervsvejledning i Århus kl. 19,30 for gym
nasiets elever. 80 elever deltog, ledsaget af rektor og ad
junkterne Barfod og Nordentoft.

17. marts: Adjunkt Rævskjær på besøg på Randers svine
slagteri med realklasserne.

Efter skoletid holdt kaptajn Rostrup fra flyveskolen i 
Værløse for interesserede elever fra gymnasiet, realklasserne 
og 4. mellem foredrag (med film) om flyvning og flyver
uddannelse.

19. marts: Operatur til Århus, hvor ca. 100 elever og læ
rere overværede opførelsen af »Maskarade«.

20. marts: Skolens håndboldhold under ledelse af adjunkt 
Leth til kampe i Viborg mod Århus, Ålborg og Viborg.

24. marts: Besøg af den franske kulturattaché, mons. E. 
Schydlowsky.

30. marts: Basketball-kampe mod Århus katedralskole og 
Ålborg katedralskole —dels på kasernen, dels på skolen.

31. marts afholdtes det årlige forældremøde, hvor profes
sor ved Århus universitet, dr. phil. A. Blinkenberg, talte om 
»Hvad venter universitetet af sine studenter?«. Ca. 200 for
ældre deltog i mødet. Bagefter fælles kaffebord.

1. april: Pokalen fra »Tessa Dan« får som første inskrip
tion navnet Bjarne Hilmer Nielsen. Seks elever fra 3. mel
lem a havde besvaret prisopgaven »Dansk skibsfart under 
den sidste verdenskrig«, og Bjarne indstilledes eenstemmigt 
som nummer 1.

8. april: Foredrag for gymnasiet af forfatteren freiherr 
Carl v. Pidoll: »Wien als Musikstadt«. Pianistinden Esther 
Amtoft assisterede.

11. april medvirkede gymnasiekor og orkester ved påske
musik i Ørsted kirke. Bagefter hyggeligt samvær i præste
gården.

13. april udførte gymnasiekor og orkester ved morgen
sangen Hammerschmidts påskekantate.

21. —26. april: Det årlige besøg fra Sønderborg statsskole. 
20 IIG’ere under ledelse af lektor Thuesen, adjunkt Aarup 
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og frk. Maltbæk var indkvarteret på skolen og foretog eks
kursioner i omegnen.

24. april: Besøg af lektor Rich. Frederiksen.
25. april: Forældreaften for 2. mellem i anledning af en 

forestående Norgesrejse.
1. maj: Gymnasiekoret med rutebil til Viborg til fælles

koncert med gymnasiekoret fra Viborg katedralskole. Bag
efter kaffebord og dans på skolen.

I løbet af maj måned afholdes lejrskole (3. mellem b på 
»Hellebjerg« pr. Juelsminde) og forskellige ekskursioner 
(II s til Limfjordsegnene, R a og R b til omegnen).

VI. Skolens legater.
I. Stipendiefonden.

For at få understøttelse af fondens midler må man 
efter nærmere bekendtgørelse indsende ansøgnin
ger på skemaer, der fås på skolen. Ved årets slut
ning var der 1.550 kr. til rådighed, og af disse brug
tes 185 kr. til flidspræmier, 865 kr. uddeltes som 
understøttelser og 500 kr. henlagdes til det første 
studieår.
a. Flidspræmier: (Ra): Poul Hauerbach og Ketty 

Laursen. (Rb): Margit D. Mikkelsen og Bent Ras
mussen. (4a): Birthe Gram og Britta Svanen. 
(4b): Niels Fiil og Margit B. Jørgensen. (3a): 
Marie Louise Harms og Fritz Larsen. (3b): Tor
ben D. Kristensen og Henrik Olsen. (2a): Ruth 
Gundersen og Carsten Svoldgaard. (2b): Palle 
S. Andersen og Bente Pedersen, (la): Knud Mün
ster og Jens Rehfeld, (lb): Birthe Brath og Gre
the Thorsen.

b.Understøttelser: (Illsb): Karen Margr. Houlberg 
og Rosa N. Pedersen, hver 75 kr. (Illma): Leif 
Østrup 60 kr. (Illmb): Erik Bønnelykke og Eva 
Cordes, hver 75 kr. (Ilsb): Axel Andersen 65 kr. 
(Ilma): Christen Jacobsen 65 kr., Sv. Erik Esben- 
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sen 60 kr. (limb): Else Christensen, Erik Holm og 
Birthe Riber Madsen, hver 65 kr., Jørn Ryberg 
Pedersen og Birte Sejersen, hver 60 kr.

c. Oplagspenge: (Illma): Poul Holm Pedersen^ 
(Illmb): Inger Bloch-Pedersen og Niels Th. Hu
sum, (Ilsa): Reinhold Lund-Sørensen, (Ilmb): 
Kirsten Bech — hver 100 kr.

II. Det Blichfeldtske legat (ca.260kr.), bestemt for ele
ver fra Grenå, uddeltes ikke i år.

III. Det Fosieske legat (ca. 13 kr.) blev tildelt stud.mag. 
Noel Falk Gøttrup Hansen (dim. 1953).

IV. De Brock-Bredalske legater. (Isa): Reinhold Lund- 
Sørensen, (Isb): Bodil Petersen, (Ima): S. Erik Es- 
bensen, (Imb): Kirsten Bech, (4b): Bent Rasmus
sen, (3a): Jørn Roed, (2b): Per Andersen, (la): 
Niels Raasthøj Rasmussen.
Administrationen godkendte følgende fordeling af 
elev- og studenterlegaterne: (Hsa): Ebba Høeg Mad
sen og Aage Skovrider Pedersen, (Ilsb): Inger Bal
ling, (Hma): Ove Svejgaard Andersen, (Ilmb): Eva 
Cordes — hver 35 kr. Ib Holm og Hans Chr. Ras
mussen — hver 100 kr.

V. Nis Nissens legat.
Renterne af kapitalen uddeles ved årets slutning, 
og fire femtedele af beløbet skal benyttes til under
støttelser og resten til flids- og opmuntringspræ
mier. Da beløbet udgjorde 1.375 kr., blev der 1.095 
kr. til understøttelser og 280 kr. til flidspræmier.
a. Understøttelser: (Hisa): Ebba Høeg Madsen og 

Aage Skovrider Pedersen, (Illma): Poul Holm 
Pedersen, (IHmb): Inger Bloch-Petersen, Niels 
Th. Husum og Jørn Schifter-Holm, (Hsa): Erik 
Hansen og Reinhold Lund-Sørensen, (Ilsb): Tove 
Back, (Ilma): Hans N. Clemmensen, Poul Ole 
Eriksen og Henry Laursen, (Ilmb): Benny Bar
rett og Kirsten Bech, (Isa): Bjarne Andersen, 
Jørgen Elsborg, Mogens Rokkjær og Karin Ros-
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holm, (Imb): Svend P, Andersen og Per Madié, 
(Imc): Torben Bjørn, Inger Nielsen og Ole Retpen 
— hver 50 kr.

b.Flidspræmier: (Illsb): Ellen Balle og Rasmus 
Jensen, (Illma): Else Ødum Nielsen, (Illmb): 
Inge Clausen og Jens Skytte Jensen, (Ilsa): Else 
Jensen og Birgit Mühlenfeldt, (limb) Poul Gin
ner up og Knud Overgaard, (Isb) Kirsten Gram 
og Birte Rubjerg Rasmussen, (Ima): Sigurd Ene
voldsen og Fritz Treue, (Imc): Bente Elsøe Jør
gensen — hver 20 kr.

VI. Estrups legat (60 kr.) tilfalder for tiden biblioteket.
VII. Rektor Whittes legat (2 portioner å ca. 50 kr.): Erik 

Gram (Isb) og Inge Christensen (Imb).
VIII. Discipel Hans Bojes mindelegat (224 kr.) uddeles 

ved afslutningen.
IX. Det Hagerupske billedlegat. I årets løb er der ind

købt for 137 kr.
X. Fru rektor Cæcilia Christensens boglegat benyttes 

som boglegat for gymnasieelever, der har vist sig 
egnet til fortsat undervisning. Til nyanskaffelser er 
benyttet 95,55 kr.

XI. Ritmester Klubien Jahnsen og fru Thyra Jahnsen, 
født Uldalls legat til minde om rektor Gemzøe i 
Randers. Der tildeltes Stig Nielsen Illsa 72 kr. for 
flid og dygtighed i legemsøvelser.

XII. Overlærer P. Kroghs mindelegat. Legatrenterne 
benyttedes til bogpræmier til følgende elever: Jørn 
Schifter-Holm Ilmb, Inger Nielsen 4a, Bente Olrik 
3b, Søren Hansen 2a, Lisbeth Roesdahl Larsen Ib.

XIII. Rejersens legat. Ole Løvig Simonsen Illmb, Jytte 
Bøgh Petersen Ilsa — hver 76 kr. halvårlig. Legatet 
uddeles af Randers byråd.

XIV. Kredslæge G. A. Jacobsens legat. De årlige renter 
(ca. 1700 kr.) uddeles i 2 lige store portioner til 2 
uformuende studenter med afgangseksamen fra 
Randers statsskole. Legatet, der normalt tildeles for 



65

3 år, blev i februar 1953 tildelt stud. jur. Ole Braad 
og i februar 1954 stud. med. Inge Øster.

XV. Adjunkt frk. Liebetraus mindelegat (50 kr.), der 
hvert andet år gives til en dygtig gymnast blandt 
pigerne, er i år tildelt Else Ødum Nielsen Illma.

XVI. Jubilæumslegatet. Til disposition var et rentebeløb 
på 750 kr. Der tildeltes student Torkild Andersen 
400 kr., Thyge Thygesen Ilmb 300 kr. og realisterne 
Peter Ladekarl Ra og Poul Tinglev-Hansen Rb bog
præmier.

XVII. Lokomotivfører af Langå N. Larsen og hustrus le
gat til en elev fra Langå tildeltes Bitten Friis Ilsa 
(90 kr.).

XVIII. Kai Hoffs mindelegat tildeltes student Erik Chri
stensen (213 kr.).

XIX. stud. jur. Henning Røges mindelegat til en juridisk 
student tildeltes student Svend Thystrup Pedersen 
(ca. 70 kr.).

XX. Dommer Sophus Sallings mindelegat til statsskolen 
i Randers (fortrinsvis til elever fra Hobro) tildeltes 
student Noel Falk Gøttrup Hansen 200 kr. og student 
Bodil Hede 160 kr. — desuden Henny Houlberg Lar
sen Illma og Inger Holm Jensen Hsb — hver 200 kr.

XXL Direktør Fr. Wiirtzens legat tildeltes student Mads 
Nielsen (50 kr.).

XXII. Oluf Kroers mindelegat tildeltes Sten Jul-Rasmus- 
sen Illmb (355 kr.).

Det af Sparekassen for Randers By og Omegn skænkede 
beløb på 100 kr. til præmier for flinke realelever blev efter 
endt eksamen givet til Elisabeth Nielsen Kold Ra og Aage 
Frandsen. Rb.

Randrusianersamfundets bogpræmie tildeltes student 
Bodil Bæk Nielsen.

Foreningen »Norden«s bogpræmie tilfaldt student Erik 
Balling.

Bogpræmier fra Dansk-Engelsk selskab, English Club og 
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U.S. ambassade tildeltes henholdsvis student Mads Nielsen, 
student Birgit Bang Knudsen og student Kirsten Elisabeth 
Svenningsen.

Tysk bogpræmie tildeltes student Arne Busk Madsen.
Institut Francais’ bogpræmie tilfaldt student Mogens 

Østergaard.
Bogpræmier fra Alliance frangaise er givet til følgende 

elever: (Illsa) Kirsten Bang, Ebba Høeg Madsen, Stig Niel
sen, Karen Margr. Rasmussen; (Illsb) Mogens Juel Jensen, 
Rasmus Jensen, Mette Paulsen; (Illma) Ove Svejgaard An
dersen; (Illmb) Eva Cordes, Sten Jul-Rasmussen, Lis Niel
sen.

Tre elever modtog præmier for besvarelser af prisopgaver: 
Leif Østrup Illma (naturfag), Niels Th. Husum Illmb og 
Erik Lichtenberg Illma (matematik).

25 års studenterjubilarerne glædede skolen ved deres til
stedeværelse ved afslutningshøjtideligheden og stillede et 
pengebeløb (500 kr.) til disposition til uddeling blandt årets 
dimittender. Det tilfaldt student Willy Schirmer Nielsen.

VIL Gaver til skolen og skolens 
samlinger.

Kranie af hval (hvidfisk) — Klaus Mathiassen, Ilmb.
Kranie af kronhjortehun — Vilh. Estrup, Ilmb.
Præparater og undervisningstavler til undervisningen om 

olieudvinding og destillationen. Fra »Esso« gennem Birthe 
Høgh Olsen, Ilsb.

Undervisningstavler fra »Gulf« om samme emne.
Forstenet træ — Jørgen Harbo, Imb.
Bauxit og produkter fra aluminiumsfremstillingen — Bent 

Christiansen, Imb.
Påfuglefjer og sneglehussamling fra Gudrun Larsen, Ib.
Akvariefisk fra Erling Abildgaard-Sørensen, lb.
Kyllingefostre og æg fra Niels Vissing Jørgensen, lb.
Fjersamling fra Chresten Frandsen og Jørn Krogh Jen

sen, lb.
Tavletegning, arbejde med ordning af samling til gruppe
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arbejde, mappefabrikation og meget andet lignende arbejde 
er udført af en stor del af lb’s elever.

Til elevbiblioteket er der skænket bøger af Kirsten Eng
holm Christensen og Vita Dam Knudsen, 2a.

VIII. Randers statsskoles forældrefond.
Fonden blev dannet i efteråret 1937 og yder skolen øko

nomisk støtte på en række områder, hvor de ordinære bevil
linger ikke slår til — fortrinsvis til ekskursioner og fore
drag. Årskontingentet er mindst 2 kr. pr. deltagende hjem. 
Bestyrelsen er det til enhver tid fungerende skolenævn.

Fonden har nu 218 medlemmer. Indtægt 1.907,16 kr. Ud
gift fra 1. november 53 til 31. marts 54 472,14 kr. Beholdning 
1.435,02 kr.

IX. Randrusianersamfundet.
Randrusianersamfundet optager som medlemmer alle, der 

har været elever i Randers statsskole, samt lærere ved den
ne skole.

Foreningens formål er at udvikle og bevare dels det ind
byrdes kendskab og sammenhold mellem tidligere elever, 
dels disses interesse for deres gamle skole og skoleby. Dette 
søges opnået blandt andet ved sammenkomster mellem med
lemmerne et par gange om året og ved understøttende virk
somhed over for yngre medlemmer gennem uddeling af bog
legater.

Af beretningen for året 19 5 2 skal fremhæves, at samfun
det foranstaltede en »skovtur« til Randers i anledning af 
byens jubilæum i juli måned med besøg på statsskolen, hvor 
deltagerne overværede opførelsen af en komedie fra mid
delalderen, og udflugt pr. båd til Fladbro m. v.

Af beretningen for året 19 5 3 bør fremhæves, at den årlige 
skovtur efter indbydelse gik til samfundets tidligere for
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mand, overretssagfører Rudolf Sand’s smukke ejendom ved 
Furesøen, hvor fru og hr. Sand modtog deltagerne med stor 
gæstfrihed.

Samfundet har normalt tre årlige sammenkomster: Gene
ralforsamling (med forudgående gule ærter) i marts, skov
turen i maj eller juni og rusgildet i november. Ved alle disse 
lejligheder ser samfundet meget gerne mange unge med
lemmer som deltagere.

X. Oplysninger for hjemmene m. m.
Statsskolen i Randers forbereder til mellemskoleeksamen, 

realeksamen og studentereksamen af den nysproglige og 
den matematisk-naturvidenskabelige retning.

Konfirmationsforberedelsen foregår i løbet af 3. mellem 
(vinterhalvåret). Afvigelser fra denne regel må drøftes med 
skolen.

Fritagelse for gymnastik ud over en uge kan kun tillades 
i henhold til lægeattest. Denne skal udstedes på en særlig 
blanket, der udleveres på skolen.

Forsømmelser, derunder også fritagelser for enkelte timer, 
i anden anledning end sygdom og andre tvingende grunde, 
bør indskrænkes til det mindst mulige og må kun finde sted 
efter indhentet tilladelse fra rektor (skriftlig anmodning fra 
hjemmet senest dagen forud).

Efter endt fraværelse medbringes skriftlig meddelelse fra 
hjemmet med oplysning om fraværelsens årsag og varighed.

Ulykkesforsikring. Skolen tegner hvert år hos forsikrings
aktieselskabet »Skjold« i København en kollektiv-ulykkes
forsikring for eleverne. Præmien andrager 50 øre årlig for 
hver elev. Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, der måtte 
ramme eleverne under deres ophold i skolen såvel som på 
vejen direkte til og fra denne samt under udflugter, der le
des af skolen (kun inden for Danmarks grænser).

Skoleafgift. Betalingen for skolegang afhænger af forsør
gerens skattepligtige indtægt (statsskat), idet dog det skat
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tepligtige beløb formindskes med 1.500 kr. for hvert barn — 
ud over det første — som er under 16 år, eller som er over 
denne alder, men går i en stat eller kommune tilhørende 
højere almenskole.

For finansåret 1954/55 er afgiften bestemt således, at be
løb under 6.050 kr. er afgiftsfri, for beløb mellem 6.050 kr. 
og 7.000 kr. er den månedlige afgift 3,75 kr. for elever i gym
nasiet og realklassen og 2,50 kr. for mellemskoleelever. For 
hver 1.000 kr. indtægtsforøgelse stiger disse afgiftsbeløb med 
1,25 kr. indtil 25 kr. for gymnasie- og realelever og til 24 kr. 
for mellemskoleelever (sidste stigning 1,50 kr.).

Eksamensafgift. I slutningen af marts opkræves af alle 
elever, som indstiller sig til eksamen, følgende beløb: Ved 
indmeldelse til studentereksamen 24 kr., ved indmeldelse til 
realeksamen 16 kr. og ved indmeldelse til mellemskoleeks
amen 8 kr.

Udmeldelse må ske senest den sidste dag i vedkommende 
kvartal, da der ellers må betales for det følgende kvartal.

Rektor træffes hver skoledag kl. 13—14 (undt. lørdag).
Prøvernes udfald bekendtgøres torsdag den 24. juni kl. 10 

ved en højtidelighed i skolegården (i tilfælde af ugunstigt 
vejr i festsalen). Eleverne møder kl. 9,30.

Det nye skoleår begynder fredag den 13. august kl. 10.
Alle, der interesserer sig for skolens virksomhed, indby

des til at overvære de mundtlige prøver og bekendtgørelsen 
af prøvernes udfald.

Statsskolen i Randers, maj 1954.
AXEL BIERING PRIP




