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AALBORGHUS STATSGYMNASIUM

ÅRSBERETNING 
1958-59



Fot. Sv. Aa. Kühl. Luftbillede af skolen, august 1958.



Fot. G. Hanghøj. Indgangen fra Sohngårdsholmsvej.

Fot. G. Hanghøj. Lærerværelset.



Forord

Hermed udsender Aalborghus Statsgymnasium sit første årsskrift.
I lighed med søsterskolerne Rødovre Statsskole og Aarhus Stats

gymnasium er vor skole blevet til i en pædagogisk brydningstid, 
hvor problemerne omkring den danske skoles form og indhold — 
spørgsmål af fundamental betydning for samfundet og den enkelte 
— er genstand for den livligste debat.

Situationen er langtfra afklaret på det tidspunkt, da disse linier 
skrives. For gymnasieskolens vedkommende er mere konkrete drøf
telser vedrørende de enkelte fags indhold under den nye skolestruk
tur endda først lige begyndt.

Hvad de tre nævnte skoler angår, kompliceredes planlægning og 
opførelse netop af den uafklarede pædagogiske situation. Af hensyn 
til det store behov for nye gymnasieskoler i de dele af landet, hvor 
skolerne blev anbragt, måtte man nemlig gå i gang med arbejdet, 
længe før den nye »lov om gymnasieskoler« af 7. juni 1958 blev til.

Dette medførte, at adskillige dispositioner i forbindelse med skole
byggeriet måtte foretages med den største forsigtighed, idet man så 
vidt muligt holdt vejen åben for imødekommelse af en ny tids krav 
med hensyn til indretning af lokaler og opstilling af samlinger.

Derfor færdes vore arkitekter, ingeniører og håndværkere stadig 
i bygningen — næsten et år efter, at den er taget i brug, og et halvt 
år efter indvielsen.

Imidlertid tager vi, der skal blive på skolen, formentlig afsked 
med dem i sommerens løb. De efterlader os et kompleks af bygnin
ger og pladser, ved hvis indretning der er lagt stor vægt på det æste
tisk skønne, ligesom et utraditionelt byggesæt er søgt forenet med 
det bedste og nødvendigste i det mere konventionelle skolebyggeri.

Vi takker alle vore teknikere og håndværkere for deres udmær
kede arbejde, og vi lader takken gå videre til de bevilgende og admi
nistrerende myndigheder i stat og kommune.
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Eleverne

II. ns.

1. Andersen, Inga Elise, 1. 2. 41
2. Arentoft, Inge, 22. 8. 41

Christensen, Birgit, 16.6.41
4. Christophersen, Gerd Runa, 9. 3. 42
5. Gellert, Grete, 28. 10.41
6. Greve, Karen Dorthea, 25. 9. 41
7. Hansen, Ole, 11. 11. 41
8. Hansen, Poul, 14.2.41
9. Hjørne, Inger Marie, 31. 1.40

10. Jensen, Kirsten Arndt, 8. 3. 40
11. Larsen, Margit Morsing, 27.4.42
12. Lundberg, Sven Willemoes, 19.8.41
13. Nielsen, Birte Bindslev, 28. 12.41
14. Olesen, Birte, 12.6.40
15. Reimers, Knud Axel Ernst Hjelm- 

berg, 24. 4. 41
16. Sørensen, Conny, 24. 5. 41
17. Sørensen, Nina Aarby, 7. 6. 40
18. Toft, Bodil, 1. 7. 41
19. Trænk, Anne Marie, 24. 12. 40

II. mn.

1. Bech, Jørgen, 26.6.41
2. Børgesen, Carl Alf, 25. 1.42
3. Carstensen, Poul, 7. 10. 41

*4. Christiansen, Niels Otto, 31.5.40
5. Dahl, Jette, 27. 4. 41
6. Gjerrild, Kurt, 27. 12.40
7. Hansen, Birthe, 4. 3. 41
8. Hessellund, Ole, 16.5.41
9. Hessner, Agner Boberg, 3. 7. 40

10. Jensen, Børge Henri, 21.3.41
11. Jensen, Ib Frank, 4.6.41
12. Johansen, Per Carlo, 1. 1.41
13. Kristensen, Poul Georg, 31.7.41
14. Larsen, Palle Haugaard, 14. 1. 41
15. Møller, Peter Ulf, 14. 4. 41

16. Pedersen, Svend Erik Green,
31. 3. 41

17. Petersen, Signe Vang, 8. 3. 41
18. Tang, Peter, 27. 10. 40
19. Terp, Nielsjørgen, 10.6.41

I. ns.
*1. Broe, Inger, 19.2.42
2. Brøndum, Aksel Vestergaard,

9. 6. 42
*3. Christiansen, Grete, 14. 8.42
4. Drcisler, Lone, 8. 9. 42
5. Due, Anna-Lise, 15.8.42
6. Espersen, Helle, 24. 3. 42
7. Hansen, Birthe Bach, 5. 3. 42

*8. Haugaard, Berit Nordal, 28. 3. 42
9. Hylander, Per Kaunitz, 2. 11.42

10. Iversen, Kirsten, 22. 3. 42
11. Jensen, Lis, 5.4.42
12. Jensen, Per, 7. 1. 42
13. Johansen, Tove, 18.12.41
14. Larsen, Hedda Bjerring, 5. 1. 43
15. Nielsen, Bente Hammcrshøy,

7. 6. 42
16. Nielsen, Emmy, 9. 4. 42
17. Nielsen, Ursula Damsgaard,

22. 6. 42
18. Pedersen, Niels Jørgen Green,

20. 10. 42
19. Petersen, Erik, 22. 12.42
20. Rener, Lise Margrethe, 16. 4. 41
21. Steinø, Grete, 2. 11.42
22. Thisted, Kirsten, 20. 8. 42
23. Tordrup, Per Johan, 20. 3. 42

I. mn. x

1. Børjesson, Svend, 30. 12. 42
*2. Christensen, Jørgen Peter, 25. 3. 43

3. Christensen, Per, 1.2.41
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4. Christensen, Poul, 3. 8. 42
5. Christiansen, Jens Peter Schou- 

gaard, 19.3.43
6. Glerup, Jørgen, 12.12.41
7. Hauerslev, Eva Pilgaard, 25. 4. 42
8. Hjorth, Ole, 21.4.41
9. Hoppe, Rud Flemming, 22. 9. 42

10. Jensen, Claus Børge, 18. 12.42
*11. Jensen, Henning Kragh, 4.12.42

12. Jensen, Olav Storm, 22.4.42
*13. Jørgensen, Ebbe Frank, 30. 5. 42

14. Krogh, Børge, 18.4.42
15. Nielsen, Elin Henny, 4. 7. 41

*16. Nielsen, Erlund Christian, 4.1.42
17. Olsen, Torben Hjorth, 22.6.42
18. Pedersen, Nethe Borghild, 17. 1. 42
19. Petersen, Erik, 20. 11.41
20. Risager, Jørn, 23. 7. 41

*21. Svendsen, Jonna Rose, 29.3.42
*22. Svendsen, Karin Rose, 29. 3. 42

23. Sørensen, Henrik Skall, 22. 2. 43
24. Villesen, Peter Myrup, 12. 12. 41

I. mn. y.
1. Andersen, Birte Kirstine, 10. 6. 42
2. Bendtsen, Hanne, 11.5.42
3. Borup, Anders, 1. 12. 41

*4. Christensen, Jørgen Falck, 30. 1. 42
5. Elund, Bent, 7. 10. 41
6. Hansen, Jens Erik, 30. 10. 42

*7. Jensen, Ingolf Gert Vagn, 4. 11.41
*8. Krogh, Grethe, 31. 12.41

9. Laursen, Birthe, 7. 4. 42
10. Levinsen, Mogens Tweddell,

10. 12. 41
11. Mathiasen, Jorn Brandstrup,

4. 5. 42
*12. Mortensen, Bjarne Nørgaard,

4. 12. 41
13. Møller, Claus, 12.7.42

*14. Nielsen, Kai Borre, 19.5.42
15. Olsen, Nils Ole, 24. 7. 42

16. Pedersen, Flemming Bjørk, 
17. 10. 42

*17. Pedersen, Knud Børge, 19. 5. 42
18. Petersen, Robert Lilja, 22. 8. 41
19. Petersen, Svend Vang, 15. 11. 42

*20. Poulsen, Bente, 22. 2. 42
21. Ring, Hanne, 9.4.42
22. Svendsen, Poul Meisen, 11. 9. 42

I. mn. z.
1. Als, Christian, 25.4.42
2. Andersen, Anne Mette Broberg, 

1.2. 43
3. Andersen, John Bernard Degn, 

29. 9. 41
4. Andersen, Svend-Erik, 14. 2. 42
5. Andreasen, Erik Henius, 30. 11. 41
6. Bach, Jørn Sanvig, 18. 6. 42
7. Bach, Sven Sanvig, 18.6.42
8. Bagner, Kirsten Hyldahl, 11.8.41
9. Carlsen, Niels Jørgen, 20. 6. 42

10. Hansen, Frits, 29. 12. 42
11. Hjulmand, Lis, 30. 8. 41
12. Jakobsen, Grete Willer, 31.5.41
13. Jensen, Hans Olav, 16. 1. 42
14. Jensen, Karen, 27.7.42
15. Kirkegaard, Peter, 2. 11. 42
16. Kjær, Agnete, 19.1.42
17. Nielsen, Gregor Gurevitsch,

4. 11.41
*18. Olesen, Kirsten Thomsen, 8.4.42

19. Pedersen, Else Ravn, 3. 2. 42
20. Ruby, Ole Børge, 21.7.42
21. Styrbro, Georg, 27. 10. 42
22. Søgaard, Ane Bodil, 31.10.41
23. Waaben, Peter Kindt, 16. 1.43
24. Aagaard, Ole Flemming Mandix, 

12. 3. 41

1. m. a.
1. Ahlmann.-Ohlsen, Lars, 30.7.46
2. Albrechtsen, Erik, 2. 2. 47
3. Andersen, Annemarie, 24. 7. 46

7



4. Andersen, Leif Sondergaard, 
14. 3. 46

5. Bang, Nina Elisabeth, 29. 12. 46
6. Bruun, Michael Aarcstrup, 

27. 8.46
7. Brobeck, Birthe Marie, 18. 8.46
8. Christensen, Eigil, 3. 10. 45
9. Christensen, Mogens Kondrup,

5. 5. 46
10. Ebert-Petersen, Finn, 11.7.45
11. Hansen, Ulrik Toftegaard,

14. 7. 46
12. Iversen, Hanne Holm, 31.1.46

*13. Jensen, Kirsten, 29. 11.46
14. Jensen, Niels Jørn, 17. 9. 46
15. Jensen, Vibeke, 3.3.46
16. Koefoed, Niels, 27. 6. 46
17. Mejlby, Annett Hardinge, 8. 3. 46
18. Michelsen, Anna Emilie Kjølby,

8. 8. 46
19. Møller, Ninna Kristensen, 19. 8. 46
20. Mørkbak, Kirsten Alice, 28. 1.47
21. Nielsen, Hellen Ingerslev,

24. 2. 47
22. Nielsen, Karsten Bindslev,

30. 4. 46
23. Normann, Dorte, 15. 9. 46
24. Pedersen, Arne, 9. 12. 46

*25. Pedersen, Carl Nicolaj, 9. 9. 46
26. Pedersen, Hannah Scheuer, 2. 6. 46
27. Riismøller, Morten Ebbe, 14. 11. 46
28. Steensen, Grete, 4. 7. 46

*29. Sørensen, Karen Kirstine, 28. 3. 46
30. Worm, Ole, 7.9.46

l.m. b.
1. Barding, Jens Michael, 10. 8. 46
2. Basballe, Kirsten, 23. 5. 47
3. Bødker, Erling Martin, 7. 3. 47
4. Ellekilde, Jesper Emil, 27.12.46
5. Gaaej, Karsten, 30. 1. 46
6. Hansen, Else Marie, 21.5.46
7. Hoffmann, Per Toft, 15.9.45
8. Jakobsen, Niels Christopher,

17. 6. 46
9. Jensen, Grete Anne Marie Øster- 

gaard, 16.8.46
10. Jensen, Per Melchior, 2. 5. 46
11. Larsen, Hanne-Lis, 2.8.46
12. Lindgreen, Holger Bjørn, 22. 8. 46
13. Manicus-Hansen, Bente, 7. 4. 47
14. Marklund, Mogens, 24.2.46
15. Nørgaard, Elsebet, 24.1.46
16. Pedersen, Karen Lis Reiner,

5. 9. 46
17. Pedersen, Ulla Marx, 10. 2. 46
18. Qvist, Lisbeth, 17.3.46
19. Rasmussen, Gorm Frederik,

4. 11. 45
*20. Schierbeck, Annette Ingeborg, 

12.3.46
21. Schmidt, Susanne, 18.2.46
22. Selchau, Helge, 8. 2. 46
23. Skipper, Anne Mette, 4. 7. 46

*24. Stenild, Karen Hjorth, 8. 10.46
25. Stetter, Ulla, 22. 6. 46
26. Sørensen, Søren Tyge, 22. 5. 46
27. Thorhauge, Jens Christian,

26. 6. 46
28. Aabech, Tage Grønlund, 29. 4. 47

Ved dette skoleårs begyndelse havde skolen 194 elever. I årets løb er der ud
meldt og bortflyttet 7 og optaget 2 elever, hvorefter skolens samlede elevtal pr. 
1. maj 1959 er 189.

I foranstående elevfortegnelse angiver * ud for navnet, at den pågældende elev 
ikke er hjemmehørende i Stor-Aalborg, d.v.s.: Aalborg, Nørresundby, Hasseris og 
Sundby-Hvorup kommuner.
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Lærerkollegiet m. v.

Rektor C. Willum Hansen: engelsk I ns, sang og musik i alle klasser .... 14 timer 
Lektor H. E. Work (klasselærer il ns): engelsk II mn, I z, la, tysk II ns,

I ns, I x, ly, latin II ns, I ns ....................................................................... 31 »
Adjunkt H. Bechmann (klasselærer i lins): religion i alle gymnasieklas

ser, oldtidskundskab .il ns, historie i alle klasser, skrivning la1...... 33 » 
Adjunkt G. Hanghøj (klasselærer i I z): fysik og kemi II mn, I x, I y, 

matematik I z, la ..................................................................................... 28 »
Adjunkt J. Lund (klasselærer i ly): dansk II mn, Ins, I x, Ib, fransk

I y, oldtidskundskab II mn, hele I g, skrivning Ib................................  29 »
Adjunkt E. Molbo (klasselærer i Ix): fysik og kemi I z, matematik

II mn, 1 x, ly, lb ......................................................................................... 28 »
Adjunktaspirant, frk. I. Kark-Nteisen (klasselærer i II mn): engelsk II ns, 

1 b, fransk II ns, II mn, I z ..................................................................... 27 »
Adjunktaspirant P. A. Rousing: religion 1 a, 1 b, engelsk I x, I y, gymna

stik i alle klasser ....................................................................................... 28 »
Time Lerer, cand mag., fru K. Martens (klasselærer i 1 b): geografi og 

naturhistorie i alle klasser, fysik 1 a, 1 b, tegning 1 a, 1 b................... 28 »
Timelærer, cand mag., frk. I. Petersen (klasselærer i 1 a): dansk II ns,

I y, I z, 1 a, fransk I ns, I x ......................................................................... 27 »
Timelærer, cand, mag., frk. L. Sørensen: tysk II mn, I z, håndarbejde

1 a, 1 b, gymnastik i alle klasser ................................................................. 28 »

Under 4/2 d. å. udnævntes timelærer, cand, mag., frk. I. Kark-Nielsen og under 
12/2 d. å. timelærer, cand. mag. P. A. Rousing til adjunktaspiranter, begge fra 
1. august 1958 at regne.

Under frk. Inge Petersens sygeorlov fra 12/3 til 21/4 var det ikke muligt at få 
nogen vikar, der kunne overtage alle frk. Petersens timer; i stedet har der været 
vikarieret dels af cand. mag., fru Ida Kjeldsen, dels af kolleger.

Inspektionen har været varetaget således:
Skriftlig inspektor og rektors sekretær: adjunkt Molbo, indre inspektor: adjunkt 

Hanghøj, gårdinspektor: adjunkt Rousing, regnskabsfører, boginspektor og rektors 
stedfortræder: lektor Work, bibliotekar: adjunkt Lund, kvindelig inspektor: cand. 
mag., frk. Sørensen.

9



Tilsyn med samlinger:
Fysik og kemi: adjunkt Hanghøj, naturhistorie og geografi: cand, mag-, fru 

Martens.

Pianistinden, statsprøvet musikpædagog, fru Agnete Duusgaard har assisteret 
ved pigegymnastikken.

Undervisningsinspektør Sigurd Højby har aflagt skolen et besøg; desuden har 
følgende faglige medhjælpere besøgt skolen: Lektor, dr. Bundgaard, lektor, fru 
Rendsvig, lektor Rikard Frederiksen, lektor Hjerting samt lektor Oscar Nielsen.

Skolens læge er dr. Knud Erik Sørensen, der assisteres af sygeplejerskerne fru 
Hornemann og fru Nielsen.

Skolens pedel: hr. Erik Larsen.
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I å refs løb

Den første skoledag
Mandag den 11. august 1959 kl. 8 — i strålende solskin — gled 

splitflaget til tops for første gang. Vor nye skole var begyndt at 
fungere.

Ved en kort højtidelighed i festsalen indledte rektor med at læse 
Jacob Knudsens digt »Her rejses en skole som mange før«, hvor
efter man sang »Den signede dag«. Rektor bød elever og lærere 
velkommen til arbejdet og rettede en foreløbig tak til håndværkerne, 
der efter indbydelse var kommet til stede i stort tal, og som i endnu 
et par måneder fremover var med til at præge skolens liv.

Den første uge sluttede undervisningen kl. 12. Derefter samledes 
lærerkollegiet til en daglig drøftelse af aktuelle problemer og ud
veksling af erfaringer.

Vore første elever
For første og eneste gang begyndte skolen med en 1. mellem

skoleklasse — 60 elever fordelt på to afdelinger. Disse elever var 
udvalgt efter en skriftlig og mundtlig optagelsesprøve arrangeret i 
samarbejde med Aalborg Katedralskole på et tidspunkt, da Aalborg- 
hus Statsgymnasium hverken havde lærere eller lokaler til rådighed.

I I. gymnasieklasse optog man — efter de afleverende skolers ind
stilling sammenholdt med elevernes eksamensresultater — 96 elever, 
fordelt på én nysproglig og tre matematisk-naturvidenskabelige klas
ser.

Endelig overførtes fra Katedralskolen en I.ns og en I.mn, der 
blev II. gymnasieklasser hos os — skolens ældste elever, i alt 38. 
Mange af disse elever kom altså ud for at skulle skifte skole to år 
i træk. Vi påskønner den måde, de har taget disse ingenlunde nem
me overgange på.
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Indvielsen
Skolens officielle indvielse fandt sted ved en højtidelighed man

dag formiddag den 15. december. Til stede var — foruden elever, 
lærere, ministeriets højeste embedsmænd og repræsentanter for kom
munerne — godt ét hundrede indbudte udefra samt et bredt udsnit af 
forældrekredsen.

Højtideligheden indledtes med, at Aalborg Byorkesters strygere 
under ledelse af kapelmester ]ens Schrøder spillede Poul Schierbecks 
»Akademisk Festmusik«, hvorefter forsamlingen sang Grundtvigs og 
Hakon Andersens »Morgenhanen atter gol«.

Lidt historie
Første taler var byggeudvalgets formand, kontorchef i undervis

ningsministeriet Eiler Mogensen, der bl. a. udtalte:
»Spørgsmålet om oprettelse af et nyt statsgymnasium i Aalborg blev første 

gang rejst over for ministeriet i efteråret 1945 af rektor Galster, Katedralskolens 
daværende rektor, som gjorde opmærksom på, at Katedralskolen, bygget til ca. 
200 elever, men nu med 550 elever, var overfyldt, og at gymnasienøden i Aalborg 
kun kunne afhjælpes ved opførelsen af et helt nyt gymnasium.

Både ministeriet og de kommuner, som skulle bidrage til et nyt gymnasium, 
var enige om dets nødvendighed, men alligevel kom der altså til at gå 13 år, 
inden gymnasiet var en kendsgerning.

Størstedelen af denne tid medgik til forhandlinger mellem ministeriet og 
kommunerne om finansieringen af gymnasiet og dets omfang, men i slutningen 
af 1953 var der opnået enighed om fordelingen af udgifterne mellem staten og 
kommunerne og mellem kommunerne indbyrdes. Staten skulle yde 25 pct., Aal
borg amtskommune 400.000 kr. og Aalborg, Hasseris, Nørresundby og Sundby- 
Hvorup resten. Aalborg kommune skulle så tillige give byggegrund vederlagsfrit. 
Hermed var grundlaget klart til fremsættelse af lovforslag om gymnasiets opret
telse.

Der var i mellemtiden sket det, at oprettelse af nye gymnasier skulle ske ved 
særlig lov. Lovforslaget var færdigt i august 1954, men så kom den neddæmp
ning af den offentlige bygge- og anlægsvirksomhed, som den økonomiske situa
tion krævede, og først i februar 1956 kunne lovforslaget fremsættes for den 25. 
maj 1956 at blive stadfæstet som »Lov om oprettelse af en statsskole i Aalborg«.

Nu var tiden imidlertid blevet knap, når det skulle nå sig at komme i gang 
med byggeriet efter sommerferien, sådan som det var meningen. Vel var der lavet 
en skitse til gymnasiet, men et mere alvorligt arbejde med detailprojektering og 
de deraf følgende betydelige udgifter kunne ikke passende iværksættes, inden 
det høje folketing havde truffet sin beslutning.
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De, der dengang fulgte med i forhandlingerne, vil måske erindre, at der under 
forhandlingerne også blev fremsat den tanke, at det var Hjørring, som skulle have 
det nye statsgymnasium.

Der var ingen tid at spilde, da loven først var en kendsgerning, og et bygge
udvalg blev nedsat dagen efter lovens stadfæstelse, bl. a. med borgmester Jens 
Jensen som den største bidragyder og stiftamtmand Lorck-Madsen som repræ
sentant for de andre, mindre kommuner, der skulle deltage i udgifterne ved gym
nasiets opførelse.

Da udgifterne ved det første skitseprojekt væsentlig oversteg, hvad kommu
nerne havde regnet med, blev der på et møde den 26. juni 1956 foretaget en gen
nemgang af skitseprojektet med udvidet repræsentation for kommunerne, og 
dette møde havde i sidste øjeblik nær væltet hele spillet. Kommunerne forlangte 
sådanne reduktioner af projektet, at resultatet måtte blive et statsgymnasium af 
et andet omfang og en anden indretning end de sidste statsskoler, der var blevet 
taget i brug eller var under projektering — i virkeligheden en reform af tid
ligere fastlagte og af andre kommuner tiltrådte byggeprogrammer for gymnasier, 
hvis drift staten skulle overtage.

Historisk har det baggrund, at byggeprogrammet kom til særlig diskussion i 
Aalborg og for resten omtrent på samme tid i Hjørring. Da Christian VI skulle 
gennemføre sin skoleforordning af 1739, som aldrig blev til noget, måtte han op
give det som følge af indberetninger ude fra landet om, at bekostningerne ved 
dette gudelige værk ville blive støre end ventet — i Jylland så store, at indbyg
gerne »ikke uden deres største ruin kan bestride dem«.

Senere rykkede Katedralskolen ind på den samme historiske linie. Bygget i 
årene 1886 til 1889 — og i øvrigt på provisorisk finanslov — blev den bygget 
større end nødvendigt for sin tid og gav anledning til voldsomme debatter i 
landstinget, hvor kultusministeren, først Jacob Scavenius og senere professor Goos, 
blev beskyldt for uforsvarlig ødslen med statens midler ved at bygge en skole 
af et omfang, som var uhørt her i landet, og som dog ikke kunne være påtræn
gende nødvendigt.

Der var det rigtige i dette, at af atten klasseværelser i Katedralskolen blev 
foreløbig kun de fjorten taget i brug i 1889. Siden har Katedralskolen som bekendt 
udnyttet sin pladsreserve godt.

Begge kultusministre blev truet med rigsretssag for deres ødslen med statens 
midler, som bestod i 339.000 kr. Dette beløb kostede Katedralskolen alt iberegnet, 
også en rektorbolig med 13 værelser — sådan byggede man jo dengang. Men det 
var også dengang, da en adjunkt fik 1.000 kr. om året i løn, og da prisen for 
nyopførte kommuneskoler i København lå fra 130.000 til 155.000 kr., altså kun 
det halve af, hvad Katedralskolen kostede. Og det var dengang, da man i for
bindelse med Katedralskolens byggesag foretog en fundamentsundersøgelse af 
den eksisterende Katedralskole ved en entreprenør Voss her i Aalborg, som der
efter sendte sin regning for denne undersøgelse af fundamenterne, og den lød 
på i alt 2 kr. 25 øre, så det var jo andre tider.
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Men altså fra Christian VI.s tid spænder historien sin sammenhæng helt 
frem til mødet om det nye statsgymnasium den 26. juni 1956. Det blev en drøj 
eftermiddag, hvor det til tider kunne se ud, som om vi måtte gå hver til sit. Men 
alle var klar over, at det ville være ensbetydende med et års forsinkelse af gym
nasiet, og til sidst blev vi da også enige om et skitseprojekt, hvori vi havde skåret 
godt en halv million kroner bl. a. ved at nedsætte antallet af klasseværelser og 
nedskære festsal og spisesal tilsvarende, og på forskellige andre punkter var der 
foretaget reduktioner.

Ingen var helt tilfreds efter mødet, men jeg tror, vi handlede ret; vi handlede 
i hvert fald under nødvendighedens lov«.

Først med forliget om projektet var der skabt grundlag for et 
egentligt projekteringsarbejde, og når det lykkedes at få projekt og 
bevillinger i orden, så de nødvendige jordarbejder m. m. kunne på
begyndes 8. september 1956, skyldtes det i første række statens kgl. 
bygningsinspektør Leopold Teschl og de andre teknikere. Det, at 
skolen både er projekteret og opført på to år, er nogenlunde rekordtid.

Inden kontorchefen sluttede med en omtale af byggesummen — 
godt seks millioner kroner — og en hyldest til de mange, der havde 
deltaget i skolens tilblivelse, først og fremmest arkitekten, udtalte 
han:

»Om Katedralskolen har en af dens tidligste og ypperste disciple, undervis
ningsinspektør ved gymnasieskolerne, dr. Højberg Christensen, i 1946, tres år efter 
skolens opførelse, udtalt i en officiel erklæring til ministeriet, at Katedralskolen 
er bygget med stor forudseenhed og dengang var en af de bedste gymnasie- 
bygninger her i landet.

Katedralskolens tidligere rektor, dr. Galster, har ved samme tid betegnet 
Katedralskolen som hensigtsmæssig og fuldt brugbar, bare for et mindre antal 
elever.

Det er byggeudvalgets håb, at noget lignende ad åre også må kunne siges om 
det nye statsgymnasium, og at vi med Aalborghus Statsgymnasium må efterlade 
en lige så værdifuld arv til kommende slægter, som vi selv i Aalborg Katedral
skole har modtaget fra henfarne slægter. De penge, der er sat i det nye gymna
sium, vil da give lige så gode renter som den i sin tid så stærkt kritiserede Kate
dralskole«.

Efter Alex Garffs og rektors skolekantate »Bogen«, udført under 
vokal og instrumental medvirken af samtlige elever, talte undervis
ningsministeren.
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Gymnasieskolen er ikke en fagskole
Undervisningsminister Jørgen Jørgensen gav en oversigt over det 

gymnasiebyggeri, der er i gang i øjeblikket, og rettede en tak til 
mange sider. Han understregede, at også det nye gymnasium burde 
blive et samlingssted for de unge og for egnens befolkning, et cen
trum for kulturlivet, og fortsatte:

»En skole må aldrig blive en institution. En skole er noget levende, et sted, 
hvor der læres, men også et sted, hvor der opleves. Der må stråle lys ud fra en 
skole — lys og ånd, der kan gøre livet lykkeligere at leve.

Meget tyder på, at vi lever i en tid, som for eftertiden formentlig vil blive 
betegnet som et tidehverv ... Vi står i denne tidsperiode usikkert og famlende 
over for det, der skal komme.

Vi i den ældre generation ville være lykkeligere, om de værdier i åndsliv og 
folkeliv, som vi har fundet rigdom i, kunne leve videre i kommende slægter. . .

.. . fællesskab mellem mennesker, næstekærlighed, tolerance, god vilje. . . 
det er de idealer, som demokratiet har som udgangspunkt, som det danske folk 
har levet med og levet for, og som vi inderlig håber og ønsker skal leve 
videre . ..

En skole i et folk er en samlet enhed. Gymnasieskolen er et led i det danske 
skolevæsen, en almenskole, ikke en fagskole ... en skole, hvor eleverne skal ud
vikles og modnes og lære selvstændigt at arbejde med problemerne.

Vi venter og håber, at der i de kommende år kommer til vore højere skoler fri
ske skud ude fra de mange tusinder af skoler i landsbyerne, hvor børnene hidtil 
kun har haft meget begrænsede muligheder for den højere uddannelse.

... vi håber, at gymnasieskolen vil indrette sin undervisning på en sådan 
måde, at den på samme tid kan tjene den almene udvikling, den personlige 
modning hos eleverne, men tillige give eleverne de kundskaber og den indøvelse 
i selvstændig tænkning, som er forudsætningen for, at eleverne fra gymnasiet 
kan gå videre med deres uddannelse og klare de opgaver og krav, der bliver 
stillet til dem ...«

Med disse ord overgav ministeren skolen til rektor og lærerstaben.

Efter Grundtvigs og Laubs »Hvad solskin er for det sorte muld« 
fremsatte Aalborgs borgmester Jens Jensen og stiftamtmand Lorck- 
Madsen korte hilsner.

Borgmesteren udtalte:
»På Aalborg bys vegne er det en glæde for mig i dag at kunne ønske til lykke 

med denne nye skole. Det er et meget længe næret ønske, der er blevet til virke
lighed. Gennem mange år var det således, at der ikke var plads på den gamle skole 
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for alle de børn, der havde lyst og evner til at læse videre, og hvad det kunne 
forårsage af skuffelser både hos dem, der ikke kom med, og hos deres forældre, 
er let at indse. Derfor var man her i byen lykkelig over, at de mange forhandlin
ger førte til, at staten indgik på at lade opføre et nyt gymnasium. Vi var så heldige 
her i byen at kunne tilbyde en god grund, velbeliggende, frit og godt — og med 
mulighed for at bygge efter de mest moderne principper.

Vi ønsker for skolen, at den må kunne indfri de ønsker og gode tanker, man 
har forbundet med den, og at den må få lykke til at kunne opdrage og uddanne 
mange dygtige unge mennesker, til glæde for dem selv og til ære for det land, 
vi alle sætter pris på. Vi ønsker, at rektor Willum Hansen og hans lærerstab må 
føle sig hjemme og finde tilfredshed og glæde ved at arbejde for ungdommen her 
i Nordjylland. Jeg vil også gerne rette en tak til undervisningsministeren og hans 
embedsmænd for gode og behagelige tider i samarbejde og for den forståelse, vi 
altid møder ikke blot i denne sag, men også i mange andre . . .«

Og stiftamtmanden:
»I de senere år har man i Aalborg amt ligesom i det øvrige Nordjylland be

skæftiget sig meget med den erhvervsmæssige og økonomiske tilstand og udvik
ling og i forbindelse hermed også med spørgsmålet om ungdommens uddannelse. 
Undersøgelser, der er foretaget, viser, at ungdommen heroppe med hensyn til ud
viklingsmuligheder på det undervisningsmæssige område, både praktisk og teore
tisk, står tilbage for ungdommen andre steder i landet, og spørgsmålet om de 
store årgange skaber derfor særlige vanskeligheder, navnlig i mange landkommu
ner.

Dette gælder også, og måske i særlig grad, mulighederne for højere skoleuddan
nelse, specielt gymnasieuddannelse. Men dette sidste var påvist, længe før uddan
nelsesspørgsmål i almindelighed blev taget op heroppe.

I den skrivelse fra rektor Galster af 3. oktober 1945, som allerede er omtalt, 
peger rektor Galster på, at Aalborg amt i forhold til gennemsnittet for hele landet 
var underforsynet med gymnasier, idet nævnte gennemsnit var tre pr. amt eller 
61.000 indbyggere pr. gymnasium, mens der i Aalborg amt som bekendt kun var 
ét gymnasium og den gang i alt 206.000 indbyggere (det er nu blevet til ca. 
235.000). Og det var under henvisning hertil og til overfyldningen af Katedral
skolen, at rektor Galster rejste spørgsmålet om opførelse af yderligere et gym
nasium.

Da man skulle til at realisere planerne, var overfyldningen endnu grellere, og 
man kunne yderligere på grundlag af en sandsynlighedsberegning konstatere, at 
antallet af gymnasieelever ville kulminere i 1963 med et behov, der ville være ca. 
60 pct. større end i 1955. Det er derfor klart, at det ikke var tvivl om trangen 
med hensyn til at lægge et nyt gymnasium i Aalborg, der gjorde sagens gennem
førelse vanskelig. Det skyldtes ... de daværende vanskelige økonomiske forhold.

Men omsider kom loven, og derefter begyndte byggeriet i 1956.
Jeg har den ære som taler her ved indvielsen at repræsentere Aalborg amtsråd,
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Nørresundby købstad, Sundby-Hvorup sogneråd og Hasseris sogneråd, der deltager 
i anlægsudgifterne sammen med Aalborg amtsråd ... i alt ca. 150.000 indbyggere. 
Og det er som sagt ikke mindst i landkommunerne, at uddannelsesbehovet er van
skeligt at tilfredsstille for øjeblikket. Derfor er dette gymnasium det første skridt 
i den rigtige retning, og det må hilses med stor glæde og taknemlighed. Men det 
må også hilses med håb om yderligere fremskridt. Thi man vil sikkert ikke i glæ
den heroppe glemme, at det nye gymnasium ikke har løst spørgsmålet om lands
delens underforsyning i forhold til det øvrige land med hensyn til gymnasieuddan
nelse. Det nye gymnasium kan aflaste Katedralskolen for dens overfyldning, men 
det giver ingen margin for den forøgede tilgang, der nødvendigvis må komme 
navnlig i de næste fire-fem år.

Jeg takker undervisningsministeriet, både den tidligere undervisningsminister 
Bornholt og den nuværende, undervisningsminister Jørgen Jørgensen, for lovens og 
byggeriets gennemførelse. Jeg takker alle de gode lokale kræfter, der har stået 
sammen om opgavens gennemførelse under vanskelige forhold . . . Jeg siger tak 
for godt samarbejde i byggeudvalget, såvel med medlemmerne som med medarbej
derne. En særlig tak vil jeg dog rette til byggeudvalgets formand, kontorchef Mo
gensen, som med sin store viden, dygtighed og aldrig svigtende tålmodighed diplo
matisk har ført byggeudvalget både gennem hårdt vejr og smult vande ...

Og så vil jeg rette en hjertelig lykønskning til rektor Willum Hansen, lærerper
sonalet, skolens forældrekreds og — sidst, men ikke mindst — til eleverne. Det er 
jo dem og deres fremtid, det gælder.

Jeg glæder mig også over navnet Aalborghus Statsgymnasium, der viser hen til 
det sted, hvor amtets administration i fire hundrede år har haft sit sæde, og der
med giver udtryk for, at det er et gymnasium fælles for købstæder og landkom
muner i amtet. Held og lykke for Aalborghus Statsgymnasium!«

Man sang Nordahl Griegs og Otto Mortensens »Til ungdommen«, 
og derefter fik rektor C. 'Willum Hansen ordet.

Manden bag ploven — og manden med bogen
»Fra min jyske barndoms og ungdoms feriedrengeår i Limfjordsegnene her 

længere vesterude mindes jeg markvandringerne hos bønderne og husmændene 
som noget ganske særligt spændende for en københavnerdreng. De fandt sted, 
når man var i »æ byh«, eller ens ferievært havde gæster, og de foregik gerne 
om eftermiddagen, når man havde fået sin kaffe, og før det bugnende aftensbord 
besværliggjorde legemlig bevægelse.

Hjertet tog til at hoppe i livet på en, når mændene begyndte at skramle med 
stolene og famle ud i gangen efter den uundværlige hat til at trække ned over 
den selleriblege pande. Derefter forlod man stuehuset med stadsestuen og de 
strikkende og pigedrøftende kvinder. Med hænderne dybt begravet i bukse
lommerne vraltede herreselskabet ud ad marken til, ofte med en afstikker til lo, 
lade og stald.
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Der veksledes nok en del bemærkninger, men ikke særlig mange, og de fleste 
blev sagt så underligt ud i luften, skønt de — så vidt den lille københavner 
kunne forstå — var møntet på noget særdeles håndgribeligt og ofte på håndfast 
vis syntes at omsætte naturindtryk til reelle ting som kroner og øre.

Netop fordi man ikke forstod så meget af det hele, søgte man at dække sig 
ind ved en nonchalant mine og en vuggende gang, som mændenes. Man harkede 
med dem, man spyttede langspyt med dem, man nikkede og rystede på hovedet 
med dem, man lagde an på at tænke sit — med dem.

Kort sagt — det hele var én stor ceremoni, én magisk, rituel handling — 
en opgåen i et stort fællesskab, som man anede noget, men ikke vidste meget 
om. Blot forstod man, at det hele havde noget med jord at gøre. Her var en 
skare mennesker, der i egentligste forstand stod med begge ben på jorden. Af 
jorden var de kommet, af jorden var deres ræsonnementer præget, og genopstod 
de engang af jord, var det udenfor enhver tvivl, at muld og søde kløverblom
ster ville hænge ved dem og forlene dem med en ganske egen, sødmefyldt 
duft. . . Af jorden, på jorden, i jorden — den magiske cirkel — ritualet var 
fuldbyrdet.. .

Når så københavnerdrengen vendte tilbage til storbyen, til den asfaltbelagte 
skolegård, hvor den eneste jord befandt sig under gårdens enlige træ — eller 
man en gang imellem indsnusede den på parkernes børne- og barnepigebefængte 
småland — så var det som at rykke over i en helt anden verden.

Jeg ser her ganske bort fra den småborgerlige idyl, der havde en sælsom 
evne til at holde sig på afstand af gullasch, bankkrak og kissemissen med yder
liggående politiske ideologier. Jeg holder mig udelukkende til den tilsyneladende 
snævre verden og til de mennesketyper, københavnerdrengen mødte i sin højere 
skole — mennesker, hvis attributter var lasede skolebøger, kridt på ærmet og 
den ejendommelige blanding af forsorenhed og alvor, af fralæggen sig ethvert 
ansvar og vedkenden sig samme, der er typisk for mange af den højere skoles 
lærere.

Hvordan var egentlig forbindelsen mellem disse bogmennesker og den jord
bundne jyske race? Var der nogen forbindelse? Burde man forholde sig skep
tisk over for den ene eller den anden? Eller burde man acceptere?

Aldrig havde man følt sig så nær personlighedsspaltningen. Man kom i kog 
åndeligt — og måske også fysisk. Kunne ens rare forældre overhovedet gen
kende en? Frådende af kundskabsraseri, begærlig efter at få sit behov tilfreds
stillet, opsat på at erobre eller udrydde gik man på dybhavsfiskeri i bøgernes 
verden. Man berusede sig i ord og sætninger, der lokkede ved deres magi, men 
først langt senere gik op for en i deres fulde vælde: »Verweile doch, du bist so 
schön«, »A thing of beauty is a joy for ever«, »L’art pour l’art — l’art pour la 
vie«, med Ovid gik man i cirkus med den elskede, på strandbakken ved Ege
løkke græd man med Grundtvig, og ude i kimingen marcherede engelske socia
lister frem mod de store arbejdskonflikter. . . Aksen Hellas-Rom krydsedes på en 
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mærkelig måde af aksen Udby-Vartov, og over hovederne på os duknakkede 
gymnasiaster svævede Karl Marx, Freud, Stauning og Adolf Hitler.. .

Måske var det en jyde, der, når alt kom til alt, rørte en dybest. I verdensnavnet 
Blichers mildt melankolske melodi genfandt man noget bekendt. . . »men det 
skulle nu ikke være«, sagde hosekræmmerenken, og i dette udtryk hørte man 
sin invalide jyske kusines: »Ak ja, tiden går, og vi bliver ikke alle lige 
gamle« . ..

Men så en dag skete det helt store: skællene faldt fra ens øjne, og hvad så 
man? Havde man da hidtil været blind? De snævre skolestuevægge eksisterede 
ikke mere — der var jo intet loft, men høj luft over vore bøjede hoveder — var 
det øjenbedrag — eller en højere grad af erkendelse? Lærerne var jo ikke spor 
bogede — der klæbede muld ved dem — dejlig ren jord — virkelighed . . .

At man dog ikke havde forstået sammenhængen før. . . Der skulle altså en 
Borup Jensen til at lære en at læse, en Chr. Thomsen til at lære en latin uden 
tårer og trykt grammatik — hos religionslæreren stod Kierkegaard op af døde 
— nede hos de søde frøkner i mellemskolen modellerede man landkort i geo
grafitimen — og allermest spændende var det, når en Th. A. Müller tog ordet 
fra lærerkandidaten for at forklare en, hvad intuition var for noget.. . Eller 
døren gik op, og ind trådte den morsomste, mest levende lille mand, man kunne 
tænke sig — også han for at høre på lærerkandidaten — men langt, langt 
hellere ville han have lov til at være med til at svare på kandidatens spørgsmål 
til klassen, og han hviskede de rigtige svar, så enhver kunne høre det — manden 
var en lærd doktor, sagde man, og hed Højberg Christensen . . .

Om natten sloges kammeraterne med politiske modstandere på gaderne, om 
dagen drøftede man bedrifterne og skændtes om dem med venner og lærere . . . 
om lørdagen i gymnasieforeningen talte en universitetsprofessor om relativitets
teori, Laust Rasmussen og Bjørn Kraft diskuterede forsvar — Poul la Cour, 
Johannes Wulff, Otto Gelsted og Tom Kristensen læste op af egne værker .. .

Man nød denne tilværelse med åben mund — man levede — man oplevede 
— man fik dybe behov tilfredsstillet, og nye skabtes — så sandelig var stoffet 
velmotiveret, nej, velmotiveret er et kedeligt ord, gennemglødet ville jeg sige. 
Herregud, bøger var jo ikke andet end et skalkeskjul for liv og satte den dejlige 
tilværelse i relief.

Der var også en bævende jord under min tids gymnasium, og Grundtvig 
ville have glædet sig ved at besøge det. Også på brostenene havde vi muldjord 
i bryst. . .

Gymnasieskolen trænger mere til tro end tvivl
Og så sidder vi altså her i dag. På en af årets korteste dage, på en barsk årstid 

og i en barsk egn skal vi til at begynde forfra — eller fortsætte, hvor vi slap. 
Begge betragtningsmåder kan anvendes. Ind ad skolens døre begynder muldens 
sønner og døtre så sagtelig at skride, og med en for markvandrere karakteristisk 
gangart søger de mod deres klasseværelser, hvor de møder deres kammerater fra 
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byen, embedsmandssønnen, kontormandens datter, storkøbmandens og den små
handlendes børn, den arrogante akademikerspire og asfaltens cowboy — alle 
findes, og alle er lige velkomne i vor skole, når bare de har evnerne — og sindet. 
Ihukommende den stadig fremadskridende demokratisering af vor højere uddan
nelse, kan der så tænkes en frodigere, en morsommere, en mere alsidig grobund 
for åndeligt liv og livsudfoldelse end den danske gymnasieskole?

Kære unge mennesker, I, der sidder her i salen og lytter og formodentlig ikke 
forstår så meget af det hele, I, for hvis skyld skolen er blevet til — I skal vide, 
hvor velkomne I er, og I skal også vide, at vi lærere egentlig kun har én stor 
frygt, når vi skuer ind i fremtiden, nemlig den, at vi ikke skal være gode nok til 
jer.

Vor nye skole er indrettet således, at forskellige undervisningsformer kan 
komme til udfoldelse, både ældre og nyere. Lige så sandt som det er, at vi også 
her hilser fornuftig eksperimenteren velkommen, lige så sandt er det, at man 
ikke skal kaste vrag på al gammel metodik. Helt tilbage til Sokrates og endnu 
længere bagud har f. eks. samtalen mellem den mere og den mindre vidende 
indtaget en central pædagogisk plads og vil fortsat gøre det. Det er en virkelig 
givende undervisningsform ikke mindst i de tilfælde, hvor læreren er bedre 
begavet end eleven. For øvrigt eksperimenterer en rigtig lærer hver dag i sin 
undervisning. Det egentlig spændende ved pædagogik er nemlig forsøget på at 
aflokke det samme stof stadig nye hemmeligheder, se det under stadig skiftende 
aspekter. Men også i pædagogik er det nødvendigt at bevare forbindelsen med 
jorden.

Og så skal vi om nogle få minutter ud på vor egen spændende, første mark
vandring, der måske af praktiske grunde i det væsentlige vil foregå inden døre, 
i staldene og laderne.

Er der noget fremmedartet ved vor skole, er der også noget hjemligt, noget 
dansk ved den. De lange, lave længer kan nok lede tanken hen på den traditio
nelle danske bondegård, og lige så smukt som denne kan være placeret i rum
met, lige så smukt passer vor skole ind i det storladne jyske landskab.

Jeg nærer ikke tvivl om, at vore bygmestre og andre teknikere i dag vil mod
tage mange velfortjente lovord, og som ved de markvandringer, jeg omtalte til 
indledning, vil de om lidt opleve, at nogle af skolens gæster på noget håndfast 
vis vil omsætte deres æstetiske indtryk til reelle ting som kroner, øre og soliditet. 
Størstedelen af inventaret og indboet er til stede i lokalerne. Besætningen udover 
lærerne vil imidlertid om lidt spredes for alle vinde for at vende tilbage til stal
dene i morgen, tirsdag, der helt bliver elevernes dag, og hvor vi fejrer indviel
sen ved et stort og forhåbentlig festligt bal, som på forhånd har fået praktisk 
talt 100 pct. tilslutning.

Og så har jeg egentlig kun ét ord at tilføje. Det retter jeg — for ikke at 
forbigå eller glemme nogen — under ét til minister og embedsmænd, bygge
udvalg og teknikere, arkitekter og ingeniører, håndværkere og arbejdere, kol
leger fjern og nær, vort storartede pedelpar — og det ene ord er TAK — tak for 

20



de smukke ord til og om skolen (og til mig selv) — tak for al tillid til og venlig
hed mod mig og, må jeg tilføje, min kone. Vi her på Aalborghus Statsgymnasium 
lover at værne om vor dejlige nye skole. Vi vil — med Nordahl Griegs ord fra 
sangen, vi lige har sunget — tage vare på skønheden og varmen, vi vil bære den 
ind i fremtiden, ret som man bærer et barn varsomt på armen.

Den danske gymnasieskole i dag er hverken noget dødsbo eller noget fallitbo. 
Den er — når den er bedst — fuld af bævende liv, men den trænger til mere 
tro end tvivl, både udefra og indvendigfra. I håbet om, at også Aalborghus Stats
gymnasium må komme til at bidrage sin beskedne del til helhedens høje stade, 
til gavn og glæde for vor ungdom og for hele vort samfund, trækker vi arbejds
tøjet på og drager ind i hverdagen, den festlige hverdag.«

Højtideligheden i festsalen sluttede med Alex Garffs og rektors 
»Vi elsker den strimmel af jydernes land«, skrevet til Aalborghus 
Statsgymnasium og her fremført for første gang, og med sidste sats 
af Carl Nielsens »Lille suite for strygere«, spillet af Byorkestret.

Bevar jordforbindelsen!
Selskabet beså derefter lokaliteterne. Ministeriet var til slut vært 

ved en frokost i skolens spisesal.
Her havde en lang række talere ordet. Adjunkt Baunsgaard bragte 

en hilsen fra Gymnasieskolernes Lærerforening og rektor Løber fra 
Katedralskolen. Sidstnævnte mente, at gymnasienøden i Aalborg amt 
endnu ikke var overvundet (»Aalborghus, du burde have været en 
tvilling!«). Undervisningsinspektør Sig. Højby udtalte, at den nye 
skolelov ville frigøre en intelligensreserve på landet, og opfordrede 
rektor til at bevare jordforbindelsen, d.v.s. kontakterne uden for 
skolen. Rektorerne frk. Dickmeiss og S’. Sikjcer talte for rektor, og 
lektor Work tolkede kollegiets følelser. Fra teknikerside talte arki
tekterne Teschl og Mygind samt ingeniør Østgaard.

Om aftenen samledes lærerne med ægtefæller samt enkelte til
rejsende gæster til en privat middag på sammenskudsbasis i lærer
værelsets spisestue.

Anden- og tredjedagsgilder
Tirsdag aften d. 16. fejredes indvielsen med et stort og festligt bal, 

der havde næsten 100 pct. tilslutning fra såvel elevers som læreres 
side. Der var dans til tonerne af to store orkestre, underholdning
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Fot. G. Hanghøj. „Dr. Knock” - den første skolekomedie.

Fot. G. Hanghøj. Det første pokalhold.



ved adjunkterne Lund og Molbo og i kælderen en pragtfuld bar med 
adjunkt Rousing som en lige så pragtfuld bartender.

Onsdag eftermiddag den 17. afholdtes en reception for ca. 150 
lokale gæster. Således var byens skoleledere indbudt samt Katedral
skolens lærerkollegium — men også adskillige andre med tilknytning 
til gymnasiet, alle med ægtefæller. En del af indvielsesprogrammet 
blev gentaget, der var omvisning i bygningen, og ved et glas vin i 
spisekælderen bragte lektor Stegmann en hilsen fra kollegerne ved 
Katedralskolen.

Alvorlige og muntre møder med elever og forældre
Næsten alle elever og lærere var med til »indflyttergildet« den 

13. september. Af programmet: korsang af samtlige elever, klaver
spil ved rektor, skuespillerinde ved Aalborg Teater Inger Bagger 
læste op, overlærer Arne Bech, Holstebro, ledede folkedans, apo
teker Rasmussen og fabrikant Stuhr sang »Gluntar«, skolens jazz
band havde premiere, elever fra 1. mellem opførte sketch, der var 
pølsegilde i frokoststuen og — sidst men ikke mindst — »Hvem 
ved hvad« mellem lærere og elever (lærerne vandt knebent!). Fest
komiteens formand: adjunkt Lund.

Onsdag aften den 8. oktober: fællesmøde for forældre og elever. 
I alt var godt 500 mennesker til stede. Efter korsang af 1. mellems 
elever og gymnasiasterne causerede rektor over emnet »Gymnasie
skolen, de unge og hjemmene«. Til at forberede oprettelsen af et 
skolenævn blev der nedsat en valgbestyrelse (se under »Skole
nævn«). Til slut havde forældrene lejlighed til at bese skolen.

Juleafslutningen fandt sted i festsalen lørdag den 20. december. 
Sognepræsten i Vejgaard, pastor Odborg, holdt talen, og forsamlin
gen sang en række julesange — både de traditionelle og andre.

Fastelavnslørdag den 7. februar karneval for 1. mellems elever 
med tøndeslagning, underholdning (bl. a. optrådte hr. Molbo som 
sanglærer!), traktement og dans, dels til medbragte plader, dels til 
skolens jazz-band. I komiteen: frkn. Petersen og Sørensen og hr. 
Rousing.
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Fredag den 6. marts generalprøve og lørdag den 7. premiere på 
skolekomedien: Jules Romains’ »Dr. Knock«, spillet af elever fra 
IL gymnasieklasse og instrueret af adjunkt Lund. Forestillingen blev 
gentaget søndag den 8. marts og overværedes af over 700 tilskuere. 
Efter sidste forestilling festede skuespillerne på skolen med praktisk 
assistance af frk. Kark-Nielsen. — Til komedien havde rektor skre
vet en »Lille ouverture i ironisk stil« for violin, cello, 2 trompeter, 
klaver, pauker, trommer og bækken. — Opførelsen blev præmieret 
i »Berlingske Tidende«s skolekomedie-konkurrence. — Vinder af 
plakatkonkurrencen i forbindelse med komedien blev Peter Ulf 
Møller.

Det ordinære forældremøde afholdtes onsdag den 18. marts med 
ca. 200 deltagere. Efter rektors indledning talte aftenens foredrags
holder, rektor Thure Hastrup, Aurehøj Statsgymnasium (medfor
fatter til skriftet »Gymnasiets opgave«), over emnet »Gymnasiet på 
skillevejen«. Foredraget efterfulgtes af en kort debat. Ved et »stå
ende kaffebord« i frokostkælderen havde forældrene lejlighed til at 
konsultere lærerne.

Mandag den 13. april samledes ca. 400 forældre og elever fra 
Katedralskolen og vor skole samt en del andre skoleinteresserede og 
pressens repræsentanter for at høre fhv. kirkeminister, provst Carl 
Hermansens diskussionsoplæg »Er den sorte skole stadig sort — eller 
er det mig, der snakker sort?« Mødet var arrangeret af præfekturet 
i samarbejde med skolen og provokeret af taleren selv, der ved et 
møde i Aalborg Højskoleforening havde rettet et angreb på det 
moderne gymnasium, som i sin undervisning ikke formår at uddanne 
mennesker, skikkede til livet! I den efterfølgende diskussion, der 
blev ledet af redaktør Tang, deltog adjunkterne Lund og Molbo, 
lektor Frede Hansen og rektorerne Frode Andersen, Løber og C. 
Willum Hansen.

Når mødet måske ikke fik et så afrundet forløb som tilsigtet, 
skyldtes det bl. a., at det viste sig, indlederen måtte bryde op tidligere 
end ventet. Man aftalte eventuelt at fortsætte drøfelsen en anden 
gang.

En forårsfest med sang, optræden og dans er planlagt til afholdelse 
den 30. maj.
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Anden mødevirksomhed
I tilslutning til øjeblikkets pædagogiske debat og på direkte til

skyndelse af lærernes organisation og undervisningsinspektionen har 
skolens lærerkollegium — således som det også har været tilfældet 
ved landets øvrige gymnasieskoler — afholdt en række aftenmøder, 
hvor man har drøftet faglige problemer. Et par resultater af denne 
debat er omtalt under »Praktiske oplysninger.«

I den forbindelse kan nævnes, at Aalborghus Statsgymnasium søn
dag den 12. april dannede rammen om et regionalmøde, hvor godt 
80 gymnasielærere fra de nordjyske skoler drøftede læseplanspro
blemer i forbindelse med den kommende nyordning af det danske 
skolevæsen. Mødets centrale skikkelse var rektor for GI. Hellerup 
Gymnasium, dr. Frode Andersen, der er medlem af folkeskolens 
læseplansudvalg.

Forskellige institutioner har haft husly på skolen nogle gange. 
Således arrangerede Vejgaard sogns præster og menighedsråd, der 
forbereder en »kirkesag« i det nye kvarter, skolen ligger i, en fore
dragsrække, hvor bl. a. rektor talte om dansk kirkesang. — I til
slutning til sin ordinære generalforsamling holdt Socialpædagogisk 
Forening medlemsmøde på skolen, hvor rektor behandlede emnet 
rytmisk opdragelse. 30 elever fra 1. mellem var »forsøgsdyr«.

Gæster udefra
Allerede to dage efter skoleårets begyndelse modtog skolen sin 

første — meget charmerende — gæst, idet årets »Frk. Aalborg«, 
elev ved Aalborg Teater, frk. Eva Lemnitz Christensen overrakte 
skolen to legatportioner på hver 600 kr. Den smukke gave, skolens 
første stipendiebeløb, var stillet til rådighed af Aalborg Rundskue
dag. Den lille højtidelighed fandt sted i forbindelse med morgen
sangen.

I årets løb har den engelske lektor ved Aarhus Universitet Mr. 
Hannah og Katedralskolens amerikanske gæstelektor Mr. Christian 
besøgt skolen og talt for gymnasieeleverne.

Desuden har to af foreningen Nordens rejselektorer gæstet sko
len. Adjunkt Lars Olin, Trelleborg, talte om Albert Engström og 
Hjalmar Söderberg. Lektor Ellingsen, Kongsberg, holdt et fortrin
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ligt foredrag om Nordahl Grieg og causerede fornøjeligt om den 
norske sprogstrid.

Cand. psych, fru Birgitte W ilium Hansen har i et foredrag givet 
gymnasieeleverne nogle grundregler vedrørende indlæringens psy
kologi.

Endelig skal nævnes, at vi har haft besøg af talrige andre gæster, 
der enkeltvis eller i større eller mindre grupper efter anmodning 
har haft lejlighed til at tage skolen i øjesyn.

En ubuden gæst, den såkaldte »skoletyv«, aflagde skolen et besøg 
natten til den 4. november. Hans udbytte var 50 kr., men derudover 
var cn del døre ramponeret og låse ødelagt. Han blev pågrebet af 
politiet den 18. samme måned på vej fra et lignende indbrud i Skagen.

Musiklivet
Skolens elever har i høj grad nydt godt af de aalborgensiske mu

sikinstitutioners velvilje, idet de har haft adgang til en lang række 
koncerter enten gratis eller for reduceret betaling. Herfor retter sko
len en hjertelig tak til Aalborg Byorkester og dets kapelmester, Fil
harmonisk Selskab samt kammermusikforeningerne Pro Cantu og 
Musikselskabet.

Ved et samarbejde mellem byorkestret, Filharmonisk Selskab og 
skolen afholdtes tirsdag den 3. februar i den tætpakkede festsal en 
stor symfonikoncert med værker af Gluck, Schubert, Tjaikovski og 
Wagner. Dirigent var Jens Schrøder. Koncerten blev optaget på 
bånd og senere udsendt af Statsradiofonien.

Pianisten Kjell Olsson har holdt to foredrag med demonstratio
ner dels om Haydn, dels om Händel. Alle elever var til stede.

I foreningen »Musik og Ungdom«s jazz-serie causerede Børge 
Roger-Henrich sen i festsalen. Demonstrationer ved lokale musikere.

Foreningen »East Park Jazz« har afholdt en jazz-koncert.
Om skolens musikforening: se under »Eleverne har ordet«.

Teater og film
Skolens kontaktmand med teatret, cand. mag. frk. Inge Petersen, 

udtaler:
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»Skolen har i det forløbne år på forskellig vis stået i forbindelse 
med Aalborg Teater, og ønsket om at styrke og øge kontakten har 
været gensidigt.

Allerede ved den første elevfest i efteråret medvirkede en af 
teatrets skuespillerinder, fru Inger Bagger, der læste op af værker af 
Fr. Paludan-Miiller og Edith Rode. Senere på året deltog direktør 
Bjarne F orchhammer i en teaterdiskussion i Litterær-dramatisk Klub, 
og ved skolekomedien havde man assistance af skuespiller Sigvald 
Larsen.

Mellemskolen har overværet skolescenens to forestillinger på Aal
borg Teater: »Henrik og Pernille« og »Eventyr paa Fodrejsen«. 
Gymnasieeleverne har på særlig kuponordning haft lejlighed til at 
se teatrets løbende forestillinger. 87 elever benyttede sig af denne 
ordning. Endvidere har medlemmer af Litterær-dramatisk Klub efter 
jul kunnet få adgang til at overvære teatrets generalprøver.«

Skolen takker Aalborg Teater og tænker med taknemlighed ikke 
mindst på scenemester Viggo Jensen og belysningsmester Orla 
Routhe, der ydede værdifuld hjælp ved indretningen af vor ambu
lante scene.

Til den store film »Windjammer« stillede Aalborghallens direk
tør, kaptajn Løvschall, billige billetter til rådighed for eleverne.

På ekskursion og udflugt
I dagene 20. til 23. april var hele II.g på historisk-geografisk 

ekskursion til Sønderjylland under ledelse af fru Martens og hr. 
Bechmann.

Første dag besøgtes Sønderborg slot og Dybbøl samt Løgum
kloster kirke. Man gjorde iagttagelser vedrørende landskabsfor
merne langs en linie fra Aabenraa fjord til Rømøs vestkyst. Den 
følgende dag beskæftigede man sig med Tøndermarsken og Emmer- 
lev. Desuden var der lejlighed til at se Tønder og Højer kirker. På 
hjemturen ophold i Ribe for at bese klostret og domkirken.

II .ns tilbragte week-enden 9.—10. maj i Katedralskolens hytte i 
Hammer bakker, som vore Il.g’er har fået lov til at benytte resten 
af deres skoletid i deres egenskab af tidligere katedralskoleelever. 
Bøgen var nyudsprungen og vejret sommerligt. Vi håber, vor egen
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AALBORGHUS STATSGYMNASIUM 
er oprettet ifølge lov nr. 131 af 25. maj 
1956. Byggearbejderne blev påbegyndt 
den 8. september 1956, og skolen blev 
taget i brug den 11. august 1958.
Skolens opførelse er bekostet af Under
visningsministeriet, Aalborg amt samt 
følgende kommuner: Aalborg, Hasseris, 
Nørre Sundby og Sundby-Hvorup. Til 
at forestå byggeriet har der været nedsat 
et byggeudvalg, bestående af: Kontor
chef i Undervisningsministeriet Eiler 
Mogensen, formand; borgmester Jens 
Jensen, Aalborg, stiftamtmand A.Lorck- 
Madsen, fhv. undervisningsinspektør, dr. 
phil. Højberg Christensen, afdelingsarki
tekt T. Haiiser Hansen, Boligministeriet, 
rektor Søren Sikjær, som er afløst af 
rektor C. Willum Hansen. Byggeudval
gets sekretær er sekretær i Undervis
ningsministeriet Ernst Goldschmidt. Sko
len er projekteret og opført af arkitekt 
M.A.A., kgl. bygningsinspektør Leopold 
Teschl, bistået af arkitekt M.A.A. Hen
ning Klok; arkitekt M.A.A. Poul Brei
tenbauch har været konduktør på byg
gepladsen.
Ingeniørfirmaet Studstrup & Østgaard 
har været rådgivende ingeniører med in
geniørerne O. Wiemer og S. Gjøderum 
som tilsynsførende for ingeniørarbej
derne.
Havearkitekterne Agnete og Erik My
gind har pojekteret og forestået udførel
sen af idræts- og haveanlæggene.



skole engang bliver den lykkelige ejer af en hytte i lige så kønne 
omgivelser. — Eleverne var ledsaget af frk. Kark-Nielsen.

Skolenævn
Til at forberede oprettelsen af et skolenævn blev der på fælles

mødet den 8. oktober nedsat en valgbestyrelse bestående af fru 
Ellen Gellert, forretningsfører Sven Jensen, fabrikant Børge Peder
sen og redaktør Iver Tang. Lærerkollegiet udpegede cand. mag. fru 
Martens og adjunkt Bechmann.

Ved valget til skolenævnet var stemmeprocenten 75,5, og følgende 
forældrerepræsentanter valgtes for perioden 1958—60: redaktør 
Iver Tang (suppleant: forretningsfører Sven Jensen), fru Ellen 
Gellert (museumsinspektør P. Riismøller), grosserer Erik Worm 
(fabrikant Børge Pedersen) arkitekt B. Ruby (værkfører Magnus 
Hansen). Kollegiet udpegede cand. mag. frk. Inge Petersen og ad
junkt Hanghøj. Rektor er født formand.

Ved nævnets første møde den 20. februar drøftede man først til
rettelæggelsen af det ordinære forældremøde. Derefter forelagde 
rektor en række praktiske pædagogiske problemer. Man vedtog at 
give gymnasieeleverne tilladelse til tobaksrygning i spisefrikvarteret 
inden for et nærmere afgrænset område af skolens grund. I tilknyt
ning til tilladelsen forberedes et foredrag af skolelægen om tobaks- 
og spiritusmisbrug. Endvidere drøftede man mulighederne for at 
starte en foredragsrække til efteråret og ventilerede tanken om en 
forældreforening. Endelig lovede rektor at undersøge mulighederne 
for en skoletandplejeordning.

Uddrag af bestemmelser om skolenævn ved statens højere skoler:
Til at forberede de sager, der skal behandles på forældremødet, og fastsætte 

dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af rektor som formand, 
2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte medlemmer. 
Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet. Repræsentanterne 
vælges for 2 skoleår ad gangen, og der vælges samtidig 4 suppleanter. Valg
berettigede er alle — også lærere — der har børn i skolen. Der afgives 1 stemme 
for hvert hjem. Ved skriftlig fuldmagt kan forældre overdrage deres stemmeret 
til dem, der har børnene i pleje. Valgbare er — med undtagelse af lærerne — 
alle, der har børn i skolen.
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For skolenævnet skal rektor, efter at skolerådet forud er underrettet herom, 
forelægge alle sager af mere almindelig betydning for skolens hygiejniske for
hold og opdragende virksomhed. Nævnets medlemmer eller skolerådet gennem 
sine repræsentanter kan desuden, dog kun med rektors billigelse, for skolenæv
net forelægge nævnte sager eller andre spørgsmål vedrørende den højere almen
skole i almindelighed eller den enkelte skole (karaktergivning, eksamensbestem
melser, hjemmeforberedelse, forsømmelser o. a.) Udelukkede fra forhandling 
er dog spørgsmål vedrørende de enkelte elevers forhold, rektor- og læreransæt
telser og de enkelte læreres forhold.

Gaver
Aalborg Rundskuedag har skænket os to stipendier å 600 kr. Se 

under »Gæster udefra«.
I anledning af foreningen »Norden«s 40-årsdag tildelte lokal

afdelingen skolen to stipendiebeløb å 125 kr., der skal tildeles gym
nasiaster, som agter at deltage i kursus eller stævner arrangeret af 
foreningen. Lektor Work repræsenterede skolen ved overrækkelsen 
i Aalborghallen den 15. april.

Boggaver er modtaget fra rektor Galster samt fra Aalborg Kate
dralskole ved rektor Løber og lektor Honken — endvidere af lektor 
Sv. Sørensen. En del af bøgerne stammer fra afd. lektor Hages bo. 
Aalborg Katedralskole har desuden deponeret enkelte værdifulde 
dubletter fra skolens bibliotek hos os. — Også den amerikanske 
ambassade, Gyldendals forlag og lektor Work har skænket bøger.

I forbindelse med indvielsen modtog skolen en gæstebog og en 
globus af boghandlerne Engsig, Samson og Aalborg Boghandel.

Fra pressefotograferne Dalby og Kühl har vi modtaget billeder 
af skolen og dens omgivelser og af redaktør Munkebo grammofon
plader.

Aalborg Omnibus Selskab inviterede 1. mellems elever med til 
et motorløb, et såkaldt »rebus-løb«, hvorunder eleverne — anbragt i 
en stor bus og genstand for en udsøgt forplejning — løste gåder, 
der skulle oplyse chaufføren om ruten.

Det nordjyske Landsbibliotek — ved overbibliotekar Esben-Pe- 
tersen og børnebibliotekar frk. Eriksen — har stillet en børnebog
samling til disposition for skolen og eleverne i 1. mellemskoleklasse. 
Der har været et udlån på 752 bind, og flg. elever fra 1. mellem har
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været bibliotekaren, adjunkt Lunds medhjælpere: Hanne Iversen, 
Niels Jacobsen og Lisbeth Quist. Gymnasiebibliotekarer er Jørgen 
Bech og Grete Gellert fra II g.

Arkitekt Ruby har tegnet inskriptionen på skolens fane.
Gaver til den naturhistorisk-geografiske samling er modtaget fra 

Mineralogisk Museum og Danmarks geologiske Undersøgelser samt 
af direktør Ib Stetter. Fremdeles har følgende elever bidraget: Mor
ten Riismøller, Ole Worm, Mogens Kondrup Christensen, Finn 
Ebert-Petersen (la), Inger Broe (I.s), Jørgen Bech, Signe Vang 
Petersen, Agner Hessner (II.mn).

Til den historiske samling har Jytte Pedersen og Claus Møller 
(I.y) leveret materiale. Endvidere har Jens Erik Hansen og Jørn 
Mathiasen (I.y) produceret en række historiske vægkort af fin kva
litet.

Alliance francaise har ved lokalformanden lektor Schousgaard 
inviteret gymnasieeleverne til en stilkonkurrence. Foreningens bog
gave blev tildelt Nielsjørgen Terp (II.mn).

Skolen retter en hjertelig tak til alle de nævnte givere og beder 
om overbærenhed, om et enkelt navn skulle være gledet ud.

Sporten (meddelt af frk. Sørensen og hr. Rousing)
Den 10. september deltog skolen i Idrætsdagen i Aalborg. Drenge 

fra Ix, y og z spillede håndbold. Ix og Iz blev finalehold og Ix vinder 
af ældste afdeling. Pokalen blev udleveret til det sejrende hold ved 
morgensangen den 18.

Ved samme lejlighed spillede piger fra I.g håndbold, og der del
tog et langboldhold fra samme klasse og fra 1. mellem. Ingen af 
pigerne vandt.

Den 12. sept.: et udvalgt håndboldhold fra Katedralskolens II. og 
III.g slog et udvalgt hold af vore gymnasiedrenge 12—9.

Den 19. september drog gymnastiklærerne med 12 piger og 18 
drenge til regionsstævne i Randers sammen med kammerater fra 
Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Aalborg Katedralskole og Ran
ders. På vejen ud gjorde eleverne fra Aalborg en afstikker til vikin
geborgen Fyrkat, som lektor Lyng fra Katedralskolen fortalte om.
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Skolen opnåede ikke de store resultater, hvilket vi heller ikke 
havde ventet. Men vi var glade for, at vi så kort tid efter skolens 
start kunne stille op både i langbold og atletik. Turens vigtigste 
resultat var, at vi lærte en hel del i Randers, og at de 30 deltagere 
virkelig blev rystet sammen.

Den 26. sept.: endnu en gang måtte vi bide i græsset ved en 
håndboldkamp med Katedralskolens drengehold.

Den 2. oktober optrådte 10 af vore I.g drenge som »forsøgs
kaniner« for lektor ved Østre Borgerdydskole ]ohs. Larsen, der gav 
instruktionskursus i behændighedsøvelser for Aalborg Amts Gym
nastiklærerforening på Sønderbro Skole.

Den 4. okt.: la og Ib spillede håndbold på Katedralskolen, og la 
vandt turneringen.

Den 11. nov.: finalekamp mellem Ix og Iz om skolemesterskabet 
i håndbold. Kneben vinder, efter omkamp, blev Ix.

Den 17. jan.: skolen havde besøg af Aalborg Basket Ball Club 
til »friendly-match«. Kampen var ret lige, men vi måtte dog kapi
tulere 41—30.

Den 14. feb.: besøg af Danmarksgades Skoles Basketballklub, 
som spillede mod vor Ix, der vandt 38—28.

Den 22. feb.: første turneringsdag i Danske Basketball Forbunds 
nordjyske II. division blev afholdt på skolen. Følgende klubber del
tog: Katedralskolens idrætsforening (1 hold), Aalborg Basketball
klub (2 hold), Danmarksgades Skoles idrætsklub (1 hold) og sko
lens klub (3 hold).

Den 18. april: Ix vandt en basketballkamp over Danmarksgades 
Skoles realklasser 51—25.

Den 7.-10. maj: Iz under ledelse af skolens gymnastiklærere del
tog i gymnasieskolernes 17. gymnastik- og idrætsstævne i Odense. 
Eleverne deltog i gymnastik og stafetløb — pigerne desuden i vol
leybold og drengene i håndbold. De sidste opnåede en andenplads 
i finalen. I øvrigt bød stævnet på et rigt og afvekslende program. 
Således tiltrak et hold elever fra Frederiksborg Statsskole sig fortjent 
opmærksomhed med fremførelsen af en række folkedanse i smukke 
dragter. Stævnet sluttede med et stort bal for samtlige knap 3000 
deltagere i Fyens Forum. — Eleverne, der i de fire dage var ind- 
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kvarteret hos familier i Odense og opland, har foruden oplevelserne 
på stadion mange værdifulde indtryk og minder med hjem fra den 
smukke by og fra samværet med værtsfolkene.
Udstillinger i montrerne

I biblioteket har bibliotekaren adjunkt Lund haft arrangeret en ud
stilling af berømte gamle danske bøger, bl. a. originaludgaver af 
Kristian den Tredies bibel 1550 og Kristian den Fjerdes bibel 1633. 
Visse bøger var venligst udlånt fra Engsigs antikvariat og apoteker 
Strøyberg.

På mellemfløjens gang har der været flere arrangementer, bl. a. 
en udstilling ved Jørn Risager, Erik Petersen (lx) og Kai Borre 
Nielsen (ly): Danmarks historie på frimærker.

Morgensang
En kort højtidelighed afholdes i festsalen daglig i første frikvar

ter. Der synges en salme eller en sang, minderige dage og aktuelle 
begivenheder kommenteres — ofte læses et digt, eller et musik
stykke fremføres på instrumenter eller på salens grammofonanlæg. 
Endvidere giver rektor, lærere og overpræfekt praktiske meddelelser 
til hele skolen.

Da disse ti minutter udgør den eneste tid på dagen, hvor hele 
skolen er samlet, lægges der vægt på deres udformning, og de bør 
aldrig stivne i død tradition.

Under morgenhøjtidelighedens fællesskab om lødige tanker beva
res den enkeltes ret til at være stille med sig selv.

Eleverne har ordet
Præfekturet

Da det efterhånden er almindeligt ved de fleste gymnasier, at 
man har et nærmere samarbejde mellem lærere og elever, blev man 
også her på skolen ret hurtigt klar over, at man måtte finde frem 
til en sådan form for samarbejde, som både lærere og elever kunne 
acceptere.

I slutningen af august 1958 nedsattes derfor på rektors foranled
ning et udvalg bestående af seks lærere og seks elever — det nok så 
berømte 12-mands udvalg — til at tage det indledende skridt til 
dannelsen af den nuværende præfektordning.
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Efter to langvarige møder med snak og te-drikning blev man 
enige om, at der skulle vælges et præfektur bestående af otte med
lemmer: Fire fra hver af de to ældste klasser.

Præfekturets opgave var diskuteret i 12-mands udvalget og blev 
ved et møde hos rektor forklaret for de nyvalgte præfekter.

Fra begyndelsen var man enige om, at præfekternes vigtigste 
opgave ville være at virke som et bindeled mellem lærere og elever. 
Desuden skulle præfekterne sørge for, at der var ro og orden i fro
koststuen, og ligeledes se efter, at alle eleverne forlader klasserne i 
frikvartererne.

Da præfektvalget var overstået, gik man over til valget af en til
lidsmand og en suppleant i hver af de øvrige klasser. Efter disse 
valg samledes præfekturet, til et møde med tillidsmanden og supple
anterne, hvor man drøftede forskellige forslag til forbedringer af den 
daglige skoledag, og vi kan glæde os over, at de fleste af de stillede 
forslag er kommet til udførelse i løbet af året.

Dog beklager vi stadig, at vi ikke straks kan købe de bøger, som 
vi ved slutningen af 3.g. alligevel ønsker at beholde. Der bliver sagt, 
at det ikke kan lade sig gøre — men hvorfor?

Lige fra den første skoledag har tanken spøgt om at lave én stor 
forening, så vi på »Aalborghus« blev fri for det utal af småforenin- 
ger, man kender fra andre skoler. Tanken er diskuteret flere gange, 
men det har endnu ikke været muligt at komme til enighed, så ind
til videre må vi altså finde os i at have de mange foreninger med 
deres »store økonomiske sorger!«

Engang i vinter arrangerede rektor et meget fornøjeligt møde 
med præfekterne, repræsenteret ved overpræfekten. Mødet foregik 
for »åbent tæppe« i festsalen i overværelse af alle eleverne. Rektor 
besvarede de forslag, som præfekturet forinden havde modtaget fra 
kammeraterne, og jeg synes, at mødet blev en så stor sukces, at det 
ville være en god idé at gentage spøgen til næste år.

I løbet af 1958 har præfekturet været medarrangør af to fester på 
skolen, hvoraf den største naturligvis var skoleballet i forbindelse 
med indvielsesfestlighederne.

Som en sidste ting ved siden af det almindelige, daglige arbejde 
havde vi fornøjelsen sammen med skolen at udfordre forhenvæ- 
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rende kirkeminister, provst Carl Hermansen til en diskussion over 
emnet: »Er den sorte skole stadig sort — eller er det mig, der taler 
sort?«. Mødet blev en begivenhed, som ikke i denne forbindelse be
høver nærmere omtale, da man vist roligt kan sige, at så godt som 
alle elever med deres forældre var kommet til stede.

Til slut vil jeg gerne på elevernes og præfekternes vegne sige rek
tor og lærer-kollegiet tak for et dejligt år — en tid, der har været 
præget af spænding og fest, og som sikkert af alle vil blive husket 
som det mest betydningsfulde år i skolens historie.

Jeg vil ønske held og lykke for vor skole og håbe, at de følgende 
år vil bringe ligeså megen glæde som det forløbne.

Peter Tang, overpræfekt.

Som præfekter fungerer for tiden følgende elever fra II.g: Peter 
Tang (overpræfekt), Gerd Christophersen (viceoverpræfekt), Inge 
Arentoft, Kurt Gjerrild, Per Johansen, Peter Ulf Møller, Knud Rei
mers og zlwne Marie Trænk.

Tillidsmænd og suppleanter: la Anna Michelsen (Leif Sonder
gaard Andersen), Ib Karen Lis Reiner Pedersen (Niels Jakobsen), 
Is Grete Christiansen (Per Tordrup), Ix Henrik Skall Sørensen 
(Olav Storm Jensen), ly Jens Erik Hansen (Jytte Pedersen), Iz 
Christian Als (Bodil Søgaard).

Skolen takker alle og først og fremmest præfekterne for den vær
dighed, hvormed de har løst talrige og ingenlunde nemme opgaver 
ikke mindst af ordensmæssig art.

Skolebladet
På en generalforsamling i oktober 1958 nedsattes en redaktion 

bestående af Leif Sondergaard Andersen, Per Andersen, Svend-Erik 
Andersen, Jørgen Bech, Poul Carstensen, Grete Gellert, Lis Jensen 
og Peter Ulf Møller.

Man gik straks i gang med at skaffe annoncører til bladet, så at 
dette kunne få et solidt finansielt grundlag. I dette arbejde må 
især Per Andersens og Jørgen Bechs strålende indsats fremhæves.

På et redaktionsmøde senere på måneden blev man enige om at 
lade bladet trykke af Axel Burmesters Bogtrykkeri; ved samme lej-

36



Fot. V. Kristensen. Det første lærerkollegium.

Fot. Aalborg Stiftstidende Indvielsesballet.



lighed vedtoges det at kalde bladet »Cephalopoda«. Allerede i sam
me måned udkom det første nummer.

Andet nummer kom i december og indeholdt blandt andet en 
hilsen til skolens elever fra undervisningsminister Jørgen Jørgensen 
og en særlig mellemskoleside.

Kort før jul vedtoges det på et redaktionsmøde at give 15 kroner 
til to dygtige og afholdte elever. Rektor Willum Hansen overrakte 
pengene til Grete Gellert og Karsten Gaaei ved juleafslutningen.

Til det tredje nummer, der udkom i februar, havde malermester 
Poul Møller tegnet en ny forside. Bladet indeholdt endvidere en 
artikel om det japanske skolesystem som det første led i en artikel
udveksling med fremmede lande. Gerd Christophersen havde til 
gengæld skrevet en artikel til et japansk skoleblad.

Det fjerde nummer udkom i forbindelse med skolekomedien i 
marts. Det indeholdt et program samt artikler af rektor Willum 
Hansen, adjunkt Lund, Poul Carstensen, teaterdirektør B. Forch
hammer og kgl. bygningsinspektør L. Teschl. Grete Gellert har i nogle 
små pennetegninger på forsiden afbildet flere af komediens personer.

Vi regner med i dette skoleår at være i stand til at udgive endnu 
to numre af »Cephalopoda«.

Redaktionen er de lokale dagblade meget taknemlig for den vel
vilje, de har vist os ved at stille klichéer til vor rådighed.

Litterær-dramatisk Klub
Ved et orienterende møde sidst i oktober valgtes en bestyrelse 

bestående af Peter Ulf Møller (formand), Grete Gellert (næstf.), 
Gerd Christophersen (sekretær) og Lis Jensen (kasserer).

Den 5. november afholdt klubben sin første litterære aften i sam
arbejde med Dansk Forfatterforening og Aalborgs boghandlere i 
anledning af »Den danske bogs uge«. Vore gæster var forfatterne 
Elsa Gress og Hans-Jørgen Lembourn.

I december talte den amerikanske gæstelektor Mr. C. Christian 
om Boston skribenterne fra midten af det 19. årh.

I samme måned fik vi en ordning med direktør Bjarne Forch
hammer, Aalborg Teater, med henblik på teatrets generalprøver, 
hvortil klubbens medlemmer har adgang for 1 kr.

38



Direktør Fdrchhammer har endvidere vist sin velvilje for klub
ben ved at lede en diskussion i februar om Sartre’s »Den anstæn
dige Luder«, der blev opført på Aalborg Teater.

Ved et møde i april fortalte overlærer Sigurd Daugbjerg om Jeppe 
Aakjær og læste op af dennes poesi og prosa.

Peter Ulf Møller.

Musikforeningen
Foreningen blev startet i december, men kom på grund af travl

hed med skolekomedien ikke i gang før i begyndelsen af 1959.
Der har været adgang til en symfonikoncert i festsalen samt til 

et par af Aalborg Byorkesters weekendkoncerter. Endvidere har der 
været afholdt en grammofonaften, hvor pladerne blev vendt og kom
menteret af tre medlemmer.

I bestyrelsen: Svend-Erik Andersen, Poul Carstensen, Gerd Chri
stophersen, Ole Ruby og Henrik Skall Sørensen. Foreningen har 43 
medlemmer.

Skaklogen
Logen blev stiftet den 10. august 1958. I årets løb har der været 

afholdt 57 møder. Kontingent 15 kr. månedlig, dog ikke for for- 
mændene. Der kan ikke optages mere end et begrænset antal med
lemmer, og nye medlemmer optages kun, hvis et af de gamle med
lemmer dør eller forlader skolen efter artium.

Formænd: Jørgen Bech, Poul Carstensen og Ole Hessellund.
Årets æresmedlemmer blev ved lodtrækning Smyslov og Bent 

Larsen.

Den kristelige gymnasiastbevægelse
Bevægelsen er landsomfattende og har intet kontingent, men 

drives ved hjælp af kollekter o. I. Den udgiver »Gymnasiastbladet«.
Her på skolen begyndte vi først på efteråret med en fest i Hasse

ris kirkes krypt, hvor vi havde en fornøjelig aften med vekslende 
underholdning.

I efterårsferien blev der holdt en 4 dages lejr for nørrejyske gym
nasiaster ved Madum Sø.
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Ved det første møde på skolen var emnet »Gymnasiastens grå 
hverdag«, og der kom en livlig diskussion i gang, om den virkelig 
var så grå.

Ved næste møde var emnet for et foredrag med efterfølgende 
drøftelse: »Skovtur eller kirkegang?«

Ved fastelavn var der ligesom forrige år lejr her i Aalborg. Alle 
arrangementer holdtes i Ungdomsgården. Stud, theol. Knud Jeppe
sen talte om Gerhard Rasmussen og hans bøger, og der var bibel
timer og hyggeligt samvær.

I marts talte stud, theol. T. Jørgensen fra København. Emnet var: 
»Om at læse i hellige bøger«.

Alle møder har været afholdt i samarbejde med Katedralskole
kredsen. — Der vil blive uddelt brochurer om de mange sommer
arrangementer i form af ferie- og arbejdslejre.

Birthe Hansen.

Liberale Gymnasiaster
L.G. på Aalborghus Statsgymnasium blev til på et møde sidst i 

august 1958, ved hvilken lejlighed man valgte en foreløbig bestyrelse.
I årets løb har L.G. afholdt tre møder. — 7. sept.: Kontikifilm 

samt foredrag ved formanden. — 25. nov.: Kommunaldirektør Hans 
Nielsen. — 16. marts: Folketingsmand Henry Christensen: Kom
mer politik gymnasiaster ved?

Der har endvidere været afholdt studiekreds ca. en gang hver tredie 
uge. Følgende emner er blevet behandlet: brugsforeninger og kæde
forretninger, for eller imod dødsstraf, toldunion, boliglov, ungdom
mens problemer.

I efterårsferien var ti medlemmer på et femdages kursus i Køben
havn.

Ved en generalforsamling den 20. jan. valgtes ny bestyrelse i 
stedet for den foreløbige. — 25 medlemmer.

Claus Møller.

Idrætsklubben
På en generalforsamling i foråret blev man enig om at oprette 

en idrætsklub ved skolen.
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Klubben skulle beskæftige sig med den idræt, som blev dyrket 
uden for den normale skoletid.

I år har vi især dyrket bordtennis og basketball.
På elevernes foranledning anskaffede skolen derfor to bordten

nisborde, som gennem hele vinteren er blevet flittigt benyttet, vi 
har netop afsluttet en bordtennisturnering, hvis vindere vil få over
rakt præmier på generalforsamlingen ved næste skoleårs begyndelse.

Klubben har desuden haft ikke mindre end tre hold med i den 
lokale basketballturnering, hvor man klarede sig hæderligt. Dog må 
det siges, at vi i næste sæson håber at opnå endnu bedre resultater.

Jeg vil på det varmeste takke skolen for den gæstfrihed, vi har 
nydt i det forløbne år, og håber desuden, at vi ikke har misbrugt 
den tillid, som rektor viste os, da han slap os løs i de fine nye lokaler.

Bestyrelse: Peter Tang (formand), Børge Krogh (næstf.), Ebbe 
Er. Jørgensen (kasserer), Ole Hessellund, Per Hylander, Svend 
Børjesson, Ole Hjorth og Finn Ebert-Petersen samt hr. Rousing.

Peter Tang.
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Om scenen

I det oprindelige projekt til Aalborghus Statsgymnasium var der 
regnet med en fast scene i en samlingssal, der kunne rumme godt 
600 personer.

Af økonomiske grunde blev scenen skåret bort og salens størrelse 
reduceret.

Da skolen var under opførelse, indså man, at den, som det kultur
centrum, den ville blive, ikke kunne undvære en scene. Den opgave, 
der blev stillet mig, var at udforme en ambulant scene, der ikke 
alene skulle være let at bygge op og tage ned, men også kunne op
fylde de mest forskelligartede krav med hensyn til anvendelse.

Den skulle anvendes ikke blot til skoleteater til den årlige skole
komedie, men også til underholdning af mange arter af eleverne, 
til dramatiseringer som led i det egentlige skolearbejde, f. eks. i for
bindelse med danskundervisning, historieundervisning etc., til pla
cering af større eller mindre kor og orkestergrupper, dels af skolens 
egne elever, dels af kunstnere udefra. Den skulle tjene ved kammer
musik- og koncertfremførelser og opførelse af ballet, dans, demon
strationer i forbindelse med foredrag, forældremøder og lignende. 
Det vil sige en lang række af krav, der kun kunne opfyldes ved at 
gøre scene- eller tribuneopbygningen så fleksibel som muligt. Til
lige skulle der tages æstetiske hensyn til samlingssalen, så denne, 
også når salen anvendes med scene, kunne bevare sin homogenitet.

Efter forhandlinger ført med direktør Moe, Dansk Skolescene, og 
scenemester Jespersen, Det ny Teater, stod det os klart, at en kom
bination af en tribune og en form for draperiscene (Shakespeare- 
scene), ville være det mest hensigtsmæssige til de mange formål.

For en del år siden så jeg i en af Stockholms parker en lille ambu
lant musiktribune udført som et spinkelt træstel, hvorpå der var 
spændt en skærm af sejldug. Med denne lille tribune som inspira
tionskilde fandt vi efter mange forsøg, og efter et frugtbringende 
samarbejde med skolens ingeniører Studstrup og Østgaard, frem til 
den nuværende løsning. Den kommende tid vil vise, om scenen kan 
opfylde de praktiske og æstetiske krav, der er stillet.

(Optrykt efter skolebladets teaterudgave). Leopold Leschl.
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Årets arbejde

Religion
I gymnasiet bruges: Tolderlund-Hansen: Det gamle Testamente i Billeder, 

Erik Lund: Tekster til Verdenshistorien, 1. hæfte, Bibelen, Den danske Salme
bog, Sv. Aa. Bay og J. Busch: Den romersk-katolske Kirke. — I mellemskolen: 
Juul-Mortensen og Norrild: Bibelhistorie.

Hm: Skabelsesberetningen, oversigt over jødernes historie til år 70, uddrag af 
forskellige gammeltestamentlige skrifter, f. eks. Prædikerens bog og Deutero 
Jcsaia. Den kristne kirkes historie indtil reformationen.

Ils, Is, X, y og z: Gennemgang af primitiv religion, hinduismen, buddhismen 
o. a. fremmede religioner; Ils desuden: Hellenismens tankeverden, la og b: Det 
gamle Testamente, jødiske fester; gennemgang af salmer.

Dansk
I gymnasiet bruges: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk Littera

tur 1—3, Jensenius: Dansk Litteraturhistorie, Ferlov, Monrad Møller og Tolder
lund-Hansen: Svensk og norsk Litteratur for Gymnasiet, Buchreitz og Lindgård: 
Dansk Grammatik, Retskrivningsordbogen. — I mellemskolen: Clausen og 
Hansen: Dansk Læsebog (v. Jørgen Andersen), Jensen og Noesgaard: Øvel
sesstykker i Dansk Sproglære, Skriftlig Dansk.

Ils: Poul Martin Møller: En dansk Students Eventyr (Dlf.) Agerskov, Nørre
gård og Roikjer: Svensk Læsebog.

Danske stilopgaver: Mit syn på gymnasiet. En betydningsfuld historisk be
givenhed eller begivenhedsrække, dens forudsætninger og følger. Hvorfor er 
forholdet mellem den ældre og den yngre generation ofte så lidt harmonisk? 
Den kunstart, der særlig interesserer dig. Vor tids bestræbelser for at fremme 
international forståelse. Hvordan gives der her til lands befolkningen adgang 
til oplysning? Jul! Familiefest — højtid — spekulation. Hovedskikkelser og 
hovedtanker i en dansk eller udenlandsk roman. Forholdet mellem den hvide 
race og de farvede folk i vore dage. Min stilling til et af tidens spørgsmål. De 
danske romantikeres syn på fortiden og deres anvendelse af historiske emner.

lim: Udvalgte litteraturprøver fra Oehlenschlæger til Brandes. Sven Møller 
Kristensen: En mosaik af moderne dansk litteratur. Poul Martin Møller: En 
dansk Students Eventyr (Dlf.). Heiberg: En Sjæl efter Døden (Dlf.).

Svensk som Ils.
Danske stilopgaver: Bøger, jeg husker. Et diskussionsindlæg på grundlag af 

»Gymnasiets opgave«, Aurehøjelevindlægget. Skillelinjer i dansk politik i vore 
dage. En dansk romantikers syn på fortiden. En avisartikel og mine tanker i 
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anledning af den. Et besøg på kunstudstillingen i Aalborghallen. En af renæs
sancens store menneskeskikkelser. Du eller De? Nonfigurativ kunst. Trommesals
kunst. Mine erfaringer fra skolekomedien. Et referat af et vægtigt indlæg i 
tidens debat og en stillingtagen til visse af de fremførte synspunkter. (Forskellige 
artikler uddelt som grundlag).

Is: Egil Skallagrimssons Saga (Dlf.). Holberg: Erasmus Montanus (Dlf.).
Kaj Munk: Ordet.

Ix: Egil Skallagrimssons Saga (Dlf.). Holberg: Erasmus Montanus (Dlf.).
Sven Møller Kristensen: En mosaik af moderne dansk litteratur (udv.).

Danske stilopgaver for Is og x: Hvorfor læser man skønlitteratur? Fortæl om 
de vigtigste færdselsregler, og forsøg at begrunde nogle af dem. Om fordele 
og ulemper ved at tilhøre en lille nation. Hovedtanker hos Holberg. Fortæl om 
og belys ved eksempler, hvilke egenskaber der skal til, for at en mand eller kvinde 
kan vinde popularitet i vide kredse (eller blive nationens helt). Dagliglivets 
glæder og sorger. Bøger, jeg husker. Hvad forstås ved mode, hvor gør den sig 
gældende, og hvor vidt bør den følges? Forholdet mellem den hvide race og de 
farvede folk i vore dage. Naturforholdenes indflydelse på menneskenes levevis 
og karakter. Hvad lærer folkeviserne os om middelaldermenneskets forhold til 
naturen, kirken og samfundet? Reklamen i vore dage, dens midler og magt. 
Mit foreløbige indtryk af gymnasiet. »Juletræet med dets pynt«. To folkeviser, 
som jeg holder af. Forskellige former for fotografering og den glæde og nytte, 
man kan have af dem. Et besøg på kunstudstillingen i Aalborghallen. Giv en 
karakteristik af en eller flere personer i en af Holbergs komedier. Om selska
belighed, dens tiltalende og utiltalende former. Fordele og ulemper ved at bo 
på landet. Et referat af Odysseens XXI. sang. Portræt af et menneske. En vinter
dag. Morgensang på Aalborghus.

ly: Johs. V. Jensen: Bræen (Dlf.). Den gamle Mand og Havet. Blicher: 
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (Dlf.). Kaj Munk: Ordet. Ibsen: 
En Folkefiende (Dlf.).

Iz: Som ly, dog: Vildanden (Dlf.) i stedet for: En Folkefiende.
Danske stilopgaver for ly og z: Min hobby. Danmarks klima og dets betyd

ning for vore erhverv. En type fra gaden. Hvilke trafikproblemer frembyder den 
moderne storstad, og hvorledes søges de løst? Mit syn på gymnasiet. Fortæl om 
danske oldtidsfund og om, hvad vi af dem får at vide om livet i gamle dage. 
Hjemstavnsdigtning. Juletravlhed, julehøjtid. Reklamen i vore dage, dens mid
ler og magt. Hvorfor rejser man til udlandet? Hvorfor læser man skønlitteratur? 
Om fordele og ulemper ved at tilhøre en lille nation. Fortæl om og belys 
ved eksempler, hvilke egenskaber der skal til for, at en mand eller kvinde kan 
vinde popularitet i vide kredse (eller blive nationens helt). Fortæl om de 
vigtigste færdselsregler og forsøg at begrunde nogle af dem. Bondelivsskildringer 
i dansk litteratur. Dagliglivets glæder og sorger. — Desuden har der været 
givet opgaver i forbindelse med gennemgangen af hovedværker (Bræen, Ordet, 
Vildanden, En Folkefiende) og to gange har emnet været frit.
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Engelsk
I det spr. gymnasium bruges: Hunosøe and Mouridsen: Aspects of British Life 

and Thought. Stigaard: The Dickens Reader. Sherriff: Journey’s End (v. Skov- 
gaard). Four Modern Writers (v. Hunosøe og Mouridsen). Galsworthy: Loyal
ties (v. Skovgaard). English Essays II. Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology 
(v. Skovgaard). Two Centuries of English Poetry. Brier: Engelske Stiløvelser. 
Engelske Realeksamensopgaver (oversættelser). Herløv: Engelsk Grammatik. 
Al ving og Brøndum: Engelske Synonymer og Præpositioner. I det mat.-nat. 
gymnasium: Sherriff: Journey’s End (v. Skovgaard). Four Modern Writers (v. 
Hunosøe og Mouridsen). Ring Hansen og Mouridsen: On England and the 
English. I la bruges: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen I, 
og i Ib: Brier & Young: The Tortoise 1.

Tysk
I det sproglige gymnasium bruges: Moderne tyske Noveller (v. Carl Gad). 

Lebendige deutsche Dichtung I-II (v. Nydahl). Deutsche Poesie (v. Hertig 
og Kryger Kristensen). Kulturgeschichtliche Lesestücke (v. Ring Hansen og Stær
mose). Deutsche Kultur- und Charakterbilder (v. Sigtryggsson og Rossen). 
Schiller: Maria Stuart. Gad og Moe: Tysk Stiløvelse. Kaper: Tysk Sproglære 
(v. Flouken og Stenbjerre). Tyske Realeksamensopgaver (oversættelser). Tyske 
Studentereksamensopgaver (oversættelser). I det mat.-nat. gymnasium: Mo
derne tyske Noveller (v. Carl Gad). Lebendige deutsche Dichtung (v. Nydahl). 
Kästner: Die verschwundene Miniatur (v. Andreasen). Stefan Zweig: Schach
novelle (v. Werner). Kaper: Tysk sproglære (v. Houken og Stenbjerre).

Fransk
Følgende bøger bruges: Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært fransk. 

Svanholt og Troensegaard: Textes Franjais. Bonifacio, Maréchal: Histoire. Fransk 
poesi (Danmarks Skoleradio). Anouilh: Le Bal des voleurs (v. Atke). Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik.

Latin
Is: Saxild og Østergaard: Cæsar. Kragelund: Latinsk sproglære. Ils: Karl 

Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog. V. Nielsen: Latinsk Grammatik.

Oldtidskundskab
Følgende bøger bruges: Iliaden (v. Østergaard). Odyssen (v. Østergaard). 

Hjortsø: Græsk Mytologi. Herodot: Kong Kroisos (v. Chr. Thomsen). Sofokles: 
Ødipus (v. Garff og Hjortsø). Sofokles: Antigone (v. Niels Møller). Bund- 
gaard: Den græske kunsts historie.
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Historie
I gymnasiet bruges: P. Munch: Verdenshistorie I-IV. Kierkegaard og Win

ding: Nordens Historie. Nørlyng og Hans Jensen: Vort folks historie i billeder. 
Erik Lund: Tekster til Verdenshistorien, 1. hæfte. I mellemskolen: Schmidt: 
Lærebog i Historie I (v. Jonsen).

Geografi
I det mat.-nat. gymnasium bruges: Hellner og Humlum: Fysisk Geografi. 

Samme: Erhvervsgeografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas (v. Hellner). Gjel
lerups skoleatlas. I det sproglige: Reumert og Tscherning: Geografi med Natur
lære. Christensen og Krogsgaard: Atlas (v. Hellner). I mellemskolen: Ander
sen og Vahl: Geografi I.

Ils og m: I april er der gennemført en ekskursion til Sønderjylland (Sønder- 
borg-Tønder). Der er i begge klasser lagt vægt på danske landskabsformer, 
i lim desuden på erhvervskulturens hovedformer. Til eksamen opgives:

Ils: Reumert og Tscherning: Geografi med Naturlære. Enkeltvare: Hvede.
lim: Hellner og Humlum: Fysisk Geografi (2. og 3. udgave). Samme: 

Erhvervsgeografi. Udvalgte eksempler i erhvervsgeografi: Kornsorterne, træ, 
bomuld, kul, olie, jern, aluminium, gødningsstoffer.

N aturhistorie
Der bruges flg. bøger: Lange og Leth: Zoologi 1. Mogens B. Lange: Dansk 

flora.

Fysik og Kemi
I I. g bruges: Kobberø: Varmelære — Lyslære. Samme: Mekanisk Fysik. 

Eriksen og Pedersen: Astronomi. Ring: Kemi. Il.g: Hansen og Sørensen: 
Fysik I-II, i øvrigt som i I. g. I mellemskolen: Sundorph: Fysik I.

Matematik
I gymnasiet bruges: Juul og Rønnau: Lærebog i Matematik I-III. V. Hylling 

Christensen og Petrus Larsen: Fircifrede logaritmetabeller. (I Il.g dog: Er
langs logaritmetabel). I mellemskolen: Christensen og Marcussen: Regning i 
første mellem.

Skrivning
Opøvelse af elevernes skrivefærdighed på grundlag af deres personlige skrift 

henimod større regelmæssighed, letlæselighed og hurtighed.

T egning
Undervisningen er individuel. Der arbejdes med farveblyanter, oliekridt, 

vandfarve og blyant. Det tilstræbes, at eleverne får lidt indblik i perspektiv
tegning.
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Håndarbejde
Årsarbejde: Strikket et par sokker med et let tofarvet mønster. Syet en pude. 

— Mellemarbejde: Broderi på puden. — Maskinteknik: lært at tråde og spole.

Gymnastik
I vintersæsonen dyrkedes i alle klasser gymnastik. I efterårs- og forårs

sæsonen basketball og volleyball. For drengenes vedkommende desuden hånd
bold, for pigernes langbold.

Sang og musik
Ved undervisningen bruges: Højskolesangbogen, Vore Skolesange, Fællessang, 

Gymnasiesangbogen, Sang og Spil, Kanonbogen, Sang fra Bladet samt løse 
kornoder, især fra serien Musik i Skolen.

I sangtimerne indstuderes morgensangsrepertoiret samt andre enstemmige 
sange bl. a. med tilknytning til musikgennemgangen og andre fagområder, f. eks. 
dansk og fremmedsprogene. I tilknytning hertil drives elementære sang- og tale- 
tekniske øvelser. Hvor det er muligt, dyrkes elementær flerstemmig sang samt 
kanonsang.

I mellemskoleklasserne dyrkes hørelæreundervisning med støtte af forskel
lige melodi- og rytmeinstrumenter.

I gymnasieklasserne sker indføringen i musikværker med lejlighedsvis støtte 
af partiturer og med demonstrationer på klaver og grammofon. I år har vægten 
været lagt på wienerklassicismen.

Uden for skoletid har eleverne haft adgang til at spille i orkester i meget 
begrænset omfang.

I orkesterspillet har følgende deltaget: Ole Ruby, Henrik Skall Sørensen, Berit 
Haugaard, Svend-Erik Andersen, Peter Villesen, Claus Møller, Claus Jensen, Kir
sten Iversen, Olav Storm Jensen, Ole Hansen, Aksel Brøndum, Inge Arentoft og 
Susanne Schmidt.
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Praktiske oplysninger

Optagelse i I. gymnasieklasse sker på grundlag af en udtalelse fra 
den skole, eleven går i inden den eventuelle flytning, sammenholdt 
med elevens eksamensresultat ved mellemskole-, real- eller almin
delig forberedelseseksamen. Kun i tvivlstilfælde afholdes optagelses
prøve. Blanketter til brug ved ansøgning om optagelse fås på skolen. 
Hjemmene udfylder blankettens første side. Side 2 udfyldes af den 
skole, eleven for tiden går på. Ansøgningen må være Aalborghus 
Statsgymnasium i hænde så tidligt på året som muligt — helst inden 
den 1. maj.

Latinprøve: Iflg. kgl. anordning om latinprøven ved optagelse i 
gymnasiets nysproglige linies 1. klasse (I G. ns) for elever, der har 
bestået mellemskoleeksamen uden latin og for privatister; stilles føl
gende krav:

Eksaminanden må grundigt have lært den regelmæssige latinske, 
formlære og være sikker i dens regler samt have kendskab til de 
alleryæsentligste uregelmæssigheder. Han skal kende en række af de 
mest fremtrædende syntaktiske fænomener (äf kasus- og moduslæ
ren) og have et sikkert kendskab til et gloseforråd på 1200-1500 ord.

Til prøven opgives:
1) en elementarbog, hvorefter særlig den latinske formlære er ind

øvet; også elementarbogens danske stykker opgives.
2) mindst 20 normalsider (å 1300 bogstaver) sammenhængende 

læsning, lette stykker af latinske forfattere, som ved bearbejdelse 
har fået den for nybegynderes standpunkt passende form. (I Mikkel
sen: Latinsk Læsebog svarer det til hele Første Afdeling samt de 
første 33 kapitler af Anden Afdeling).

Prøven finder sted hvert år i juni måned. Man bedes henvende 
sig til skolen i slutningen af maj for at få de nøjagtige tidspunkter 
opgivet.
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Skoledagen begynder kl. 8,10 og slutter kl. 14,05, om lørdagen 
dog kl. 13,05. Efter forhandlinger med skolenævn og elevpræfektur 
og med undervisningsinspektionens billigelse indføres fra skoleårets 
begyndelse og 1959 ud forsøgsvis 25 minutters lektielæsning midt i 
skoledagen. Ordningen gælder ikke lørdage.

Kontorer, telefoner, træffetider: rektor træffes som regel mandag, 
onsdag, torsdag og fredag kl. 13,15-14. Tirsdag kun kl. 17,30-18,30. 
Kontorets telefon med omstilling til inspektorkontoret: 3 52 58.

Den første mandag i hver måned kl. 17,30-18,30 har lærerne kon
sultation på skolen for forældre og elever.

Skolens adresse: Sohngårdsholmsvej 60.
Lærerværelsets telefon: 34 26 69.
Regnskabsfører, boginspektor og pedel: tlf. 3 52 67.
I undtagelsestilfælde kan elever ringe hjem ved henvendelse på 

kontoret. Telefonbesked til eleverne i skoletiden modtages ligeledes 
kun undtagelsesvis.

Skolebøger og alle slags hæfter udleveres gratis på skolen.
Eleverne må straks efter udleveringen skrive navn, klasse og års

tal for modtagelsen på den indklæbede mærkeseddel og forsyne 
bogen med et bind, som skal fornyes efter behov. Hvis en bog øde
lægges, må den erstattes. Erstatningen fastsættes af skolen. Kun til
skrivninger efter faglærerens diktat er tilladt, og de skal udføres 
ordentligt og tydeligt.

Forsømmelser: Oplysninger om enhver form for forsømmelser 
skal af hjemmet skrives i elevens meddelelsesbog (se ordensregle
mentet). Hvis eleven ikke har kunnet forberede sig, bedes det be
mærket. Efter smitsomme sygdomme, ligesom i de tilfælde hvor der 
i elevens hjem er udbrudt tyfus, paratyfus, paradysenteri, skarlagens
feber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse, difteri eller polio, kræ
ves lægeattest for, at eleven er smittefri. Hvis sygdommens varighed 
er over en uge, bedes der skriftligt eller telefonisk givet skolen be
sked om sygdommen.

Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan skolen til
lade en elev at forsømme, når der forud gives skriftlig anmodning 
derom. Men skolen anmoder indtrængende hjemmene om kun at 
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lade eleverne forsømme, når det er strengt nødvendigt. Skolearbej
det kræver elevens fulde indsats, og det er derfor vigtigt, at hjem
mene medvirker til at lære eleverne den fornødne stadighed i arbej
det, ligesom hjemmene bør sørge for, at eleverne får så god arbejds
ro som muligt. Det må anses for en nødvendighed, at eleverne nor
malt ikke påtager sig lønnet arbejde, medens de går i skole.

Fritagelse for gymnastik kan tilstås, når eleven medbringer skrift
lig anmodning herom. For fritagelse over 8 dages varighed kræves 
lægeattest, hvortil blanket fås på skolen. Forældrene anmodes dog 
om, kun hvor det er strengt nødvendigt, at lade deres børn fritage 
for gymnastik.
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Ordensreglement

1. Eleverne møder om morgenen i god tid. Cykler og knallerter trækkes fra 
Sohngårdsholmsvej ned ad rampen til kælderen, hvor knallerter anbringes 
nærmest indgangsporten. Opgangen til skolegården benyttes. Alle elever be
nytter om morgenen skolens hovedindgangsdør. Eleverne opholder sig i skole
gården eller skolens forhal, indtil klokken ringer 10 min. før skoletid. Derefter 
begiver man sig til klasselokalet. På vejen anbringes evt. stileopgaver i opgave- 
reolen. Har man fri i første time, må man ikke gå ind i skolebygningen, før 
det ringer ud fra første time.

2. I første frikvarter går man,, .straks efter at første time er endt, til festsalen, 
hvor der synges morgensang. Sangbøger er fremlagt og afleveres igen på de der
til beregnede borde. Anden skoletime begynder umiddelbart efter morgensangen.

3. I frikvartererne skal man ud i skolegården. Vejret kan være af en sådan art 
(stærk kulde, piskende regn eller sne), at ophold på gangene tillades. Dette 
tilkendegives da ved, at klokken ringer (------ ).

I det store frikvarter spiser man sin mad i frokoststuen, hvor man kan få 
udleveret mælk ved aflevering af mælkemærker, som købes hos pedellen for
inden. Ønsker man at spise sin mad i skolegården, er dette tilladt; men der må 
ikke bringes mælkeflasker op i skolegården. Skoleklokken giver besked om, 
hvornår frokoststuen skal rømmes. Ordenspræfekterne har tilsyn i frokoststuen, 
og de skal se efter, at enhver rydder op efter sig. Ordensduksens hjælper er 
madkasseduks, og han bringer madkasserne tilbage til klasselokalet (navn på 
og snor om madkasserne). Eleverne begiver sig direkte ud i skolegården i den 
sidste del af det store frikvarter, som er et almindeligt frikvarter. (Ældste 
klasse kan eventuelt tildeles frikvarter i nordre grønnegård, dog ikke i det store 
frikvarter).

Ingen elev må forlade skolens område i frikvartererne. Skulle det blive nød
vendigt, må tilladelse indhentes hos rektor eller indre inspektor.

4. Skal man i faglokale, skal hefter og deslige lægges frem af eleverne og 
transporteres af ordensduksen. Eleverne går direkte fra frikvarter til faglokale 
og retur. Ingen elev må opholde sig i faglokalet, før læreren ankommer (ordens
duks og fagduks evt. undtaget).

5. Første ordensduks er den elev, der står først på klasselisten. Næste elev er 
hjælpeduks. Ordensduksen påser, at klasselokalet er i orden ved hver times 
begyndelse, d.v.s. at kridt og klud forefindes, at tavlen er rengjort, og at i det 
hele orden hersker. I regnvejrstilfælde må duksen sørge for, at markiserne er 
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oprullet. Derimod må der ikke stilles på persienner uden bistand af en lærer 
eller en af ordenspræfekterne. Ordensduksen skal til hver time medbringe fra
værelsesprotokollen og sørge for, at den bliver ført af læreren ved første times 
begyndelse, og at eventuelle ændringer i dagens løb bliver indført. Når sidste 
time er slut, skal ordensduksen se efter, at klasselokalet er i orden, at termo
staten står på 15, og bringe fraværelsesprotokollen til indre inspektor på kon
toret. Eventuel beskadigelse af inventar må straks meddeles indre inspektor. 
Hjælpeduksen træder i stedet for ordensduksen, når denne er fraværende, og 
hjælpeduksen bringer madkasser fra frokoststuen til klasselokalet i slutningen 
af det store frikvarter. Ordensduksens funktionstid er en uge. Næste mandag er 
hjælpeduksen ordensduks o.s.v.

6. Fagdukse kan udnævnes i hver klasse. Deres arbejde består i at hjælpe til 
i faglokaler med at uddele og samle fagbøger og i på anden måde at være 
behjælpelige i faglokalerne.

7. I eventuelle fritimer, der ligger som mellemtimer, skal man opholde sig i 
skolegården, i klasselokalet eller i skolens bibliotek, hvortil adgangstilladelse 
gives af rektor, skolens bibliotekar eller indre inspektor. Ønsker man at forlade 
skolens område, skal tilladelse indhentes hos rektor eller indre inspektor. Vandren 
på skolens gange i disse timer er ikke tilladt.

8. Til at påse, at ro og orden hersker i frikvartererne, er der blandt præfek
terne udvalgt ordenspræfekter til hjælp for indre inspektor. Disse ordenspræ
fekter har ligeledes tilsyn med, at ro og orden hersker i frokoststuen i det store 
frikvarter.

9. Alle elever får ved skoleårets begyndelse udleveret en meddelelsesbog, hvori 
meddelelser fra hjem til skole og fra skole til hjem skrives. Første mødedag efter 
forsømmelse vises bogen (i underskrevet stand) til indre inspektor i frikvarteret 
efter fjerde time. Bogen skal eleverne medbringe hver dag. Til udeblivelse fra 
skolen af anden grund end sygdom må der i forvejen søges tilladelse hos rektor. 
Det henstilles indtrængende til forældrene kun at bede børnene fri i ganske 
særlige tilfælde.

10. Enhver elev er ansvarlig for sin plads. Skader opstået forsætlig eller ved 
grov uforsigtighed medfører erstatningspligt.
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Ved slutningen af det første skoleår føler Aalborghus Statsgymna
sium trang til — ud over hvad der allerede er sket i dette hæfte — 
at rette en varm tak til alle, der har hjulpet os på forskellig måde og 
været med til at gøre året uforglemmeligt for os. Med særlig taknem
lighed tænker vi på den velvilje, vi har mødt fra offentlighedens side, 
ikke mindst pressens. Vi takker skolens forældrekreds samt rektor og 
kollegerne på Aalborg Katedralskole.

Forældre og værger samt alle, der interesserer sig for skolen, ind
bydes til at overvære de mundtlige prøver og afslutningshøjtide
ligheden, der finder sted tirsdag den 23. juni kl. 10.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 10.

Aalborg, maj 1959. C. Willum Hansen.
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TIL AALBORGHUS STATSGYMNASIUM

Carl Willum Hansen.



Vi elsker den strimmel 
af jydernes land 
med Himmerlands himmel 
og Limfjordens strand, 
som solen har rundet 
og sænker sig i, 
for her er vi bundet, 
og her er vi fri.

Vort land er så myndigt, 
vort land er så mildt, 
og sproget er fyndigt, 
som ordet er snildt. 
Det gemmer sin latter 
i lærkernes lyd, 
og smilet vi fatter 
i kildernes fryd.

Hver bakke vi kender 
med stiernes spor, 
som stiger og ender, 
hvor verden er stor, 
og dalen dernede, 
som gemmer vor drøm 
med lærkernes rede 
og kildernes strøm.

1 pagt med naturen 
vor skole skal stå!
Her rejste den muren 
som korngule strå.
Så gro da, vor skole, 
af Himmerlands muld, 
lad somrene sole 
et lærkeglad kuld.

Det dybe, det høje, 
det store, det små 
vort undrende øje 
skal søge at nå, 
så intet skal være 
for småt eller stort, 
når livet sin lære 
har virkeliggjort.

Alex Garff.

(Eftertryk forbudt).
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