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Forårskoncerten: Carl Orffs Carmina Burana

Forord

Efterhånden tegner konturerne af Aalborghus Statsgymnasium
under den nye gymnasieordning sig klarere. Selv om alle problemer
endnu ikke er løst, vil fremtiden her på skolen formodentlig forme
sig omtrent således:
Gymnasiet omfatter en sproglig og en matematisk linie. Efter I.
gymnasieklasse kan sproglige elever vælge nysproglig gren, eventuelt
med musikspeciale. Matematikerne kan efter I. gymnasieklasse vælge
matematisk-fysisk gren eller naturfaglig gren. Såvel på den sprog
lige som på den matematiske gren kan der tilbydes eleverne under
visning i russisk i stedet for fransk, og på den matematiske linie kan
eleverne vælge mellem undervisning i engelsk og undervisning i tysk.
Begge fag er på matematisk linie blevet betydeligt udvidet under
den nye ordning. På sproglig linie er matematik blevet genindført
som obligatorisk fag. I IL og III. gymnasieklasse vil en del elever
på begge linier kunne bortvælge musik til fordel for formning og
kunstforståelse.
Det er en hovedtanke i den nye ordning, at gymnasieundervisnin
gen skal opfattes som en helhed, og hverken valget af særlige fag
eller grenvalget efter I. gymnasieklasse må derfor opfattes som en
dyberegående spaltning eller specialisering. Af samme grund bør
skoleskifte efter I. gymnasieklasse normalt ikke finde sted.
Detaljeret orientering med hensyn til undervisningen vil kunne
fås ved henvendelse til skolen, der meget gerne tilsender interesserede
en fyldig brochure om det nye gymnasium.
Mens Storaalborgs gymnasier - trods betydelige lærervanskelighe
der - også i det kommende skoleår håber at kunne optage samtlige
egnede ansøgere til I. gymnasieklasse, må statsskolerne stadig be
grænse adgangen til 1. realklasse, som på begge skoler stadig er en
keltsporet. Det betyder, at skolerne fortsat må afvise mange flere
ansøgere til realafdelingen, end de optager.
Den stigende interesse for længere skolegang og videregående ud
dannelse på mange fronter, der er en glædelig og karakteristisk side
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af samfundsudviklingen i dag, stiller også gymnasieskolen over for
en række nye problemer, som den må søge at løse. Gennem møder,
publikationer og andre henvendelser til offentligheder søger skolerne
som allerede antydet at orientere alle interesserede. Man erfarer
imidlertid af og til, at denne informationstjeneste ikk: er tilstrække
lig. Der synes stadig at være et stort og udækket behov for oplys
ning om, hvilke uddannelser gymnasiet kan føre frem til, altså et
behov for mere erhvervsorientering, og desuden htr ikke mindst
mange tidligere og nuværende elever givet udtryk for, at man ville
finde det nyttigt, om eleverne allerede inden optagelsen i gymnasiet
i et rimeligt omfang blev orienteret med hensyn til deine skoleforms
arbejdsmetoder, målsætning etc.
Aalborghus Statsgymnasium vil - om det ønskes - gerne yde et
bidrag til denne oplysende virksomhed ved at stille fc redragsholdere
til disposition. Foruden lærerne er også de ældste elever villige til at
deltage i denne informationsvirksomhed blandt andet ud fra den
betragtning, at det er eleverne, som tydeligst oplever de mange pro
blemer, overgangen fra én skoleform til en anden kan føre med sig,
hvorfor de bedre end andre vil være i stand til at vejhde kommende
kammerater.
Alle på Aalborghus Statsgymnasium har i det fo døbne år med
interesse fulgt debatten om udbygningen og spredningen af højere
læreanstalter i vort land. Det forekommer os helt naturligt at pege
på, at en landsdel som den nørrejyske, hvor ekspansionen inden for
uddannelsessektoren har været enorm i de senere år, :kke bør glem
mes, når de kommende centrer for den allerhøjeste uddannelse og
forskning skal placeres.
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Eksaminer 1963

Ved den skriftlige studentereksamen var følgende beskikket som
censorer: lektor Jørgen Jensen, rektor Sv. Norrild (dansk), rektor
F. T. Mouridsen, lektor O. Lyngbye (engelsk), lektor Wohlfahrt An
dersen, lektor P. Nydahl (tysk), lektor Einar Rasmussen og lektor
Leo Toft (matematik). - Ved den skriftlige realeksamen var følgende
beskikket som censorer: adjunkt Eyvind Møller, overlærer Thorv.
Garbøl (dansk), lektor Eva Stebuss, forstander Axel Ahm (engelsk),
overlærer Ivar Pedersen og skolebestyrer .dage Rasmussen (matema
tik). - Ved den skriftlige oprykningsprøve efter 2. real var lektorer
ne Hans Skov og Arnold Nielsen beskikket som censorer i henholds
vis dansk og matematik.
Ved den mundtlige studentereksamen (herunder de afsluttende
prøver efter II. g) samt mundtlig realeksamen fungerede følgende
som beskikkede censorer: lektor Joks. Himmelstrup, adjunkt Carl
Chr. Rokkjxr (dansk), lektor Dahlmann-Hansen, lektor E. Barthol
dy, adjunkt Steen Pedersen (engelsk), adjunkt Aage Børch, lektor
Krogh (tysk), adjunkt Sverre Køster (fransk), adjunkt A. Bjerregaard
Jensen (latin), lektor H. Ring (historie), lektor Rik. Frederiksen,
lektor H. V. Ræv skjær (geografi), adjunkt Mogens Hoff (naturhisto
rie), adjunkt Jef Thoisen, adjunkt Hans G. Bojsen (fysik), lektor
Henning Leth (kemi), adjunkt Margrethe Grønlund Pedersen og lek
tor V. Balling (matematik).
Med nysproglig studentereksamen dimitteredes følgende 45 elever:
Kirsten Rose Borch, Peter Wang Christensen, Dorte Lønborg Friis,
Ernst Kragh Guldbæk, Bodil Margrethe Houmøller, Hanne Brøgger
Jensen, Helga Margrethe Jensen, Vibeke Jensen, Lis Jütte, Søren
Tonnisen Kjelds, Alan Klitgaard, Kirsten Marie Knudsen, Niels
Aage Kock, Inge Lise Madsen, Gerda Pedersen, Hanne Vibeke Mar
cus Pedersen, Karna Merete Poulsen, Lis Brøndum Ryttergaard, An
ne Kirsten Steffensen, Helle Dorrit Sørensen, Ulla Sørensen, Hanne
Marie Schouenborg Thomasen, Niels Kjeld Thorsen, Hanne Bastrup
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Bentsen, Else Aarup Christensen, Eva Vibeke Ch ■;istensen, Bodil
Christiansen, Inge Torstensen Dalsgaard, Aase Bach1 Hansen, Ulla
Hede, Birthe Hollænder, Liddi Jensen, Jørgen Jørgmsen, Ole Jørgensen, Poul Wisborg Larsen, Annemette Lybek, L orte Melgaard,
Kirsten Nybo Mikkelsen, Susanne Ulf Nielsen, M'•rete Riis, Lilli
Ruth Simonsen, Peter Christian Simonsen, Dorte Ddmgaard Søren
sen, Ole Wagner, Kirsten Ina Merethe Work.
Af disse bestod 2 eksamen med mg + , 16 med mg,, 23 med mg-r
og 4 med g+.
Med matematisk-naturvidenskabelig studentereksa men
i
dimitteredes følgende 66 elever: Erik Bak, Haakon Lausten Hansen, Palle
Damkjær Hansen, Jens Isak Jørgensen, Klaus Emil CSjærup Jørgensen, Knud Kamp Jørgensen, Helle Kofod, Kjeld Kris ian Kristensen,
Kirsten Klitgaard Lund, Finn Bjerum Nielsen, Erik Palle Olesen,
Ole Fendinge Olsen, Ole Hvid Pedersen, Hardy Roed, Harald Vadum Rømer, Asger Thirup Simonsen, Per Frandsen Skjelbo, Ove
Skovgaard, Bjarne Lis ton Søltoft, Ole Utzen, Hanne Wissing, Bjarne
Aaen, Preben Gymoese Berthelsen, Jane Callisen, An•.'ta Christensen,
Klaus Cordes, Ib Fritz Drews, Leif Gravholt, Dorte Jansen, Per Ole
Jensen, Jørn Larsen, Poul Gram Larsen, Henning Møller, Jens Jordahn Møller, Poul Nielsen, Poul Søby Nielsen, Henning Olsen, Aage
Pedersen, Søren Ring, Poul Staun, Anne Marie Wul'f Sørensen, Ib
Carsten Sørensen, Per Thoft-Christensen, Jette Ostergaard-Jensen,
Leo Posgaard Christensen, Carsten Hartvig Goul, F elge Gravesen,
Kirsten Groth, Søren Hertel, Birthe Marie Hvirvelener, John Høgaard Knudsen, Lone Lykke Kristiansen, Ulf Hagen Køllgaard, Else
Langgaard, Ulf Larsen, Inger-Lise Grishauge Lund. •aard, Annette
Nielsen, Hanne Borre Nielsen, Kirsten Marie Nielsen Kirsten Marie
Jørgensen Nysom, Agnes Benedikte Pedersen, Pou Risager, Ole
Stjärnc/vist, Erik Juel Sørensen, Villy Sørensen, Kurt Thomsen.
Af disse bestod 3 eksamen med ug-j-, 7 med mg--, 23 med mg,
30 med mg4- og 3 med g+.
Realeksamen blev bestået af følgende 27 elever: Lars AhlmannOhlsen, Michael Aarestrup Bruun, Birte Marie Bribeck, Mogens
Kondrup Christensen, Karsten Gaaej, Kirsten Hansen, Ulrik Toftegaard Hansen, Per Toft Hoffmann, Grete Anne Marie Ostergaard
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Jensen, Kirsten Jensen, Niels Weigaard Jørgensen, Gjertrud Køllgård, Hanne-Lis Larsen, Mogens Marklund, Karsten Bindslev Niel
sen, Dorte Normann, Elsebet Nørgaard, Hannah Scheuer Pedersen,
Jørn Aage Andreas Kjøller Pedersen, Ulla Marx Pedersen, Lisbeth
Qyist, Morten Ebbe Riismøller, Annette Ingeborg Schierbeck, Ulla
Stetter, Britt Sørensen, Karen Kirstine Sørensen, Thorkild Nørholm
Ørum.
Af disse bestod 1 eksamen med ug-i-, 12 med mg, 13 med mg-r
og 1 med g+.
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Eleverne

III. ns. a.

1. Andersen, Anne-Mette Kathrine,
Lundby
2. Andersen, Erik Ruberg
3. Andersen, Lars Jørgen Snedker,
Tranum Enge
4. Bogulski, Monica
5. Fanøe, Kirsten
6. Friis-Pedersen, Merete
7. Gregersen, Lea, V. Haine
8. Hanghøj, Dorte, Biersted
9. Jensen, Ingelise Skovlund
10. Jensen, Leo Kaj
11. Jørgensen, Kirsten Dannemann
12. Krag, Lis
13. Lauritsen, Ida Aaen, Vadum
14. Pedersen, Jette
15. Petersen, Annelise
16. Petersen, Ellen Vejby
17. Pilman, Anne Lise Pedersen,
Gandrup
18. Poulsen, Tom Iver
19. Svendsen, Bodil Myrup
20. Svendstorp, Marianne
21. Thorlund-Petersen, Hanne
22. Wammen, Christian Frederik
III. ns. ß.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12

Andersen, Janne
Bach, Birgit
Basballe, Inge
Christiansen, Conni
Enevoldsen, Bente Strange
Foged, Janne Sloth, Gravlev
Hansen, Hanne Risgaard
Harbo, Annette
Hofstätter, Marianne
Hougaard, Inge Margrethe

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

III.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jensen, Esther
Jensen, Ingelise, Agersted
Johannsen, Karen Agnete Bjørnbak
Knap, Helene
Larsen, Vibeke L >je
Mørk, Annette
Nielsen, Grethe I ohl
Pedersen, Hanne Lisbeth
Poulsen, Bodil Margrethe,
0. Hornum
Sørensen, Anette
Thellufsen, Pia
Thomsen, Else Bennedsgaard
Topgaard, Inge Marlis

mn. x.

Bak, Kjeld
Faarup, Elisabeth
Jensen, Keld LuniIborg
Larsen, Carl Vilhi;lm Budsted
Laursen, Ellen K. istine, Skelund
Laursen, Grete, S celund
Levison, Carl-Otto
Lyager, Søren Sti;
Nielsen, Anette Riose, Lounkær
Nielsen, Arne Ko>-fits, Storvorde
Nielsen, Jørgen
Pedersen, Hans Egon Lykke
Pedersen, Hennin ; Egon Lykke
Rasmussen, Anita Thornemann
Simonsen, Karsten Nørgaard
Sørensen, Eva
Sørensen, Hans J >rn
Tendal, Torgny
Thomsen, Erik, G:aaser
Toft, Bodil, Fersi :v
Wogensen, Kjeld Birk

III. mn. y.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Algreen-Ussing, Torkil, Nibe
Andersen, Peter Juul, Hobro
Bojen, Olaf, Klokkerholm
Brøndum, Jørgen, Gundersted
Cebulla, Marja, Brønderslev
Christensen, Leif Bach
Gellert, Niels
Groth, Erik
Hansen, Frede Elman
Helmer, Henrik
Høyer, Jens, Brønderslev
Jacobsen, Inger Gerda, Nibe
Johannsen, Finn, Vaarst
Jørgensen, Bent Chræmmer
Larsen, John Christian, Nibe
Petersen, Anne Behr
Rasmussen, Christian Dahl,
0. Hornum

18.
19.
20.
21.

Rasmussen, Klaus Ulrik
Saksø, Peter
Svendsen, Grethe
Sørensen, Kurt Einar

III. mn. u.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Andersen, Kaj Tommy
Christiansen, Ole
Eriksen, Hanne
Eriksen, Hans Henning
Fassov, Claus Bunk
Fredberg, Peter
Hansted, Birgitte
Hjorth, Vibeke, Gudumholm
Holm, Hans
Jakobsen, Bente Færch
Jensen, Bjarne Østergaard,
V. Hassing
Jensen, Grethe Færch
Johansen, Margrethe
Konstantin-Hansen, Hans Henrik
Larsen, Otto
Larsen, Torben
Nielsen, Jan
Nielsen, Jørn Tidemann
Nielsen, Kirsten Kærgaard
Pedersen, Keld
Rasmussen, Kurt Skovgaard
Styrbro, Ruth

III. mn. z.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Autzen, Henrik Friis
Christensen, Hans Jørn Egeberg
Christensen, Per Hedemann
Hansen, Kirsten Fruensgaard
Jacobsen, Ole Schelde
Jensen, Peter Korsbæk, Birkelse
Knudsen, Poul Yde
Kristensen, Lars Christen
Kristiansen, Lone Lykke
Larsen, Tom Møller
Lind, Peder Edvard
Laage-Petersen, Erik
Madsen, Torkil Lindgren
Mathiasen, Jytte Brandstrup
Nielsen, Grete Schou
Sandholdt, Tove
Thellefsen, Thea
Thorhauge, Frode
Widt, Niels Chresten

III. mn. v.

1. Andersen, Elisabeth Nellemann,
Asaa
2. Andersen, Hans Møller
3. Andersen, Jette Borg
4. Baggesen, Niels, Nr. Saltum
5. Buus, Jens Jørn
6. Christensen, Kurt, Mou
7. Dalgaard, Karin
8. Eriksen, Karsten Als, Mou
9. Flou, Bjarne Jacobsen, Mou
10. Frandsen, Maren Lise, Nørholm
11. Gregersen, Mona-Lisa
12. Jensen, Knud Mylius
13. Kristensen, Erling Bent, Kragkær
14. Krogh, Jørgen Morberg
15. Lignell, Per, Dronninglund
16. Madsen, Hans Curt, Fræer
17. Mortensen, Jens Zobbe
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18.
19.
20.
21.

Nielsen, Birgit Thidemann
Nielsen, Ivan Eldor
Poulsen, Jens Christian, Ørsø
Thomsen, Bodil Damsgaard, Hals

II. ns. a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Andersen, Annemarie
Andersen, Tove Bech
Buhl, Jytte
Christensen, Gorm
Frederiksen, Minna Vibeke Klitgaard
Jensen, Inger Merete Brøndlund
Knudsen, Henny
Koldsø, Kirsten
Kristensen, Bodil
Kristensen, Hanne Dorthea
Laub, Karsten
Møller, Ninna Kristensen
Nielsen, Else
Nielsen, Hellen Ingerslev
Nielsen, Henning Stehr
Nielsen, Mona Linde
Pedersen, Berrit Irene
Pedersen, Grethe Hilligsø
Ruby, Jørn
Thoft-Christensen, Helle
Viholm, Jesper

II. ns. ß

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Christensen, Anna Kathrine, Try
Ellekilde, Jesper Emil
Gemzøe, Anker
Hansen, Claus Søborg
Hansen, Else Marie
Koch, Lise
Larsen, Fleming Friis
Larsen, Peter Juul, Hjørring
Madsen, Troels Tuemand
Manicus-Hansen, Bente
Nielsen, Vibeke
Pedersen, Karen Lis Reiner
Pheiffer, Else

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pilgaard, Elin, St. Brøndum
Poulsen, Karen Bcidil
Rasmussen, Gorm Frederik
Schmidt, Susanne, Stilling
Skjødt, Helle Vibuke, Nibe
Sondergaard, Hanne Karnøe
Sørensen, Søren Tyge
Thorhauge, Jens Christian
Thrysøe, Finn Erling, 0. Hornum
Tingskou, Karen

II. mn. x.
1. Albrechtsen, Erik
2. Carstensen, Anna Mette, Frejlev
3. Dahl, Torben
4. Ebert-Petersen, Fi in
5. Ehlers, Jens Ribe
6. Glerup, Ole
7. Gundersen, Jens J. aare
8. Iversen, Hanne Halm
9. Jensen, Niels Jørn
10. Jensen, Stanley, F als
11. Jensen, Vibeke
12. Johansen, Poul Claudi
13. Jørgensen, Gunnar Munk
14. Koefoed, Niels Lclk
15. Krabsen, Henrik
16. Mejlby, Annett Hardinge
17. Møller, Knud
18. Mørkbak, Kirsten Alice
19. Nielsen, Peder Læ ke, Romdrup
20. Pedersen, Arne
21. Pedersen, Carl Ni :olaj, Vaarst
22. Permin, Torben
23. Poulsen, Mette Augustinus
24. Worm, Ole

II. mn. y.
1. Bach, Hans Jørger Valdemar
Petersen
2. Bak, Alice Anders :n
3. Bartholdy, Niels J1 ikob, Skørping
4. Basballe, Kirsten

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Birket-Smith, Jan
Bunzel, Henning
Bødker, Erling Martin
Cooney, Christine Celeste, U.S.A.
Hvass, Tyge Richard Wulff,
Skørping
Jensen, Erik Schultz, Klokkerholm
Jensen, John Edvardt
Jensen, Niels Ove
Jensen, Per Melchior
Knudsen, Hans Jørgen Høgaard
Krebs, Peter
Kristensen, Vibeke
Lester, Poul
Lindgreen, Holger Bjørn
Melgaard, Claus
Pedersen, Arne Mølgaard
Pedersen, Henrik Lund
Rasmussen, Ejlif Sander, Als
Schmidt, Hans Secher
Selchau, Helge
Sørig, Per

II. mn. z.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arfelt, Jørgen
Berthelsen, Jørgen Gymoese
Blom, Kirsten
Christensen, Kirsten Hjorth
Groth, Niels Bøje
Flansen, Knud Erik
Hansted, Iben Merete
Høfler, Georg
Høfler, Kenneth
Jensen, Arne Rønn
Jensen, Helen
Justsen, Klaus
Larsen, Steffen
Nielsen, Hans
Nielsen, Karl Vilhelm
Nielsen, Poul Vinding
Stubbe, Kjeld
Sørensen, Eric
Sørensen, Per Fisker
Aarøe, Ilse

I. s. a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Algreen-Ussing, Birte, Nibe
Bjørnvig, Inge-Lise
Christensen, Berit Clement
Christensen, Orla Lindskov
Dyrman, Flemming
Fjelsten, Frank
Groth, Aksel
Jepsen, Henriette
Kristiansen, Brita Mosdal,
Dokkedal
Lang, Gitte
Larsen, Benny Georg, Støvring
Larsen, Ellen Margrethe
Lorentzen, Gert Leth, Støvring
Nielsen, Kirsten, Hæsum
Nielsen, Lisbet
Olesen, Klavs Henning
Pedersen, Elsebeth
Petersen, Winni
Rener, Eva Lotte
Sørensen, Birgit Møller
Sørensen, Poul Aaby
Tang, Jens
Thorn, Kirsten
Thorup, Annette
Ostergaard, Kirsten, Gudum
Ostergaard-Jensen, Jane

I. s. b.

1. Andersen, Hans Ole
2. Antonsen, Karen Margrethe
Feldmose, Mou
3. Bechmann, Karen
4. Bruun, Benedikte Aarestrup
5. Christensen, Erik Meldgaard
6. Christensen, Frederik Wang
7. Frederiksen, Anne Grethe,
Dronninglund
8. Harbo, Jane
9. Hecquet, Birgitte, Torstedlund
10. Janniche, Ingelise
11. Jensen, Flemming
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Johansen, Karin
Knudsen, Peter Juel Thiis
Konstantin-Hansen, Karl Kristian
Korsgaard, Anne
Kristensen, Britta
Larsen, Brita Guldberg, Ulsted
Larsen, Hanne, Ulsted
Larsen, Kirsten Kaastrup
Petersen, Monika Johanna Dehmelt
Saksø, Elisabeth
Sejersen, Peter
Thisted, Erna Elisabeth
Thorlund-Petersen, Birthe
Tonsgaard-Hansen, Claus Peter
Vibe-Hastrup, Lone
Aarup, Lena Kirstine, 0. Hornum

I. s. c.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bogulski, Lucia
Brøbeck, Birthe Marie
Christensen, Erik
Gaaej, Karsten
Hansen, Finn Hauge
Hansen, Iris Kristine, Skørping
Hansen, Kirsten
Jensen, Grete Anne Marie
Østergaard
Neve, Elise
Nielsen, Kirsten Bodil Villumsen,
Lerbæk
Normann, Dorte
Nørgaard, Lars
Ovesen, Svend
Sørensen, Britt

I. m. u.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16

Borch, Hanne Rose
Flyger, Henrik, Annerup
Friis, Claus
Hansen, Lilian Johanne, Skørping
Henriksen, Preben Møller
Holm, Torben Mohr
Justesen, Lone

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mørk, Flemming
Olesen, Jens-Erik Fjordbak
Siem-Jørgensen, leter
Sørensen, Jens Jø gen
Sørensen, Tove, Gudum
Vester, Henning

I. m. x.
1. Andreassen, Inge, Skørping
2. Birket-Smith, Mo: ten
3. Frederiksen, Sven
4. Gandrup, Oluf
5. Hertel, Nikolaj Finn
6. Holm, Henrik Cl ristian
7. Hylleberg, Asger Lyhmann,
Skørping
8. Hylleberg, Bent Lyhmann
Skørping
9. Høholt, Bo Harald
10. Ishøy, Poul
11. Jørgensen, Ib Ber;strøm
12. Jørgensen, Per
13. Kaarsberg-Puggaa d, Grethe,
Skørping
14. Larsen, Peter
15. Lundberg, Nils-G:org Willemoes
16. Machholm, Anne-Dorte
17. Michno, Jan, Als
18. Nielsen, Bjarne Norman
19. Nielsen, Erik Bo
20. Nielsen, Kirsten
21. Oiling, Lisbeth
22. Pedersen, Kirsten Bisgaard
23. Pedersen, Verner phrenholt
24. Selchau, Bent
25. Smith, Ulf Martin v. Huth
26. Sørensen, Ole Fisler
I. m. y.

1. Bruun de Neergaard, Anne
Kirstine
2. Christensen, Asger Grønlund
3. Christensen, Richard Winther

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Eirby, Lone
Elin, Torben Rømer
Frederiksen, Minna Husum
Haugaard, Knud
v. Holstein-Rathlou, Lars Høeg,
Brønderslev
Jakobsen, Per
Jensen, Anne-Grete, Klokkerholm
Jensen, Annelise Torp
Jensen, Jes
Jensen, Jørgen Vigstrup, Vaarst
Jensen, Sven Hagen
Neve, Bjarne Sigesmund
Nielsen, Carsten Wesenberg
Nielsen, Birte Susanne Schou
Nielsen, Henning Hammer
Pedersen, Jette, Vaarst
Petersen, Jette Birgit
Sidenius, Jesper
Udengaard, Niels Richard
Villadsen, Ole
Aaby, Karen, Klarup

I. m. z.
1. Bruun, Michael Aarestrup
2. Hansen, Ulrik Toftegaard
3. Heinsen, Kjeld Møller, Bælum
4. Henriksen, Jørn Mølgaard
5. Hoffmann, Per Toft
6. Hoppe, Per Jens
7. Jacobsen, Jan Skotte
8. Jensen, Inamarie Grimlund
9. Jørgensen, Viggo Mogens Alfred
10. Kristiansen, Bruno Mosdal,
Dokkedal
11. Køllgård, Gjertrud
12. Lærkesen, Helen Sys
13. Møller, Peter
14. Nielsen, Karsten Bindslev
15. Nielsen, Marinus Kristian
16. Pedersen, Jørn Andreas Aage
Kjøller
17. Riismøller, Morten Ebbe, Skørping

18. Schierbeck, Annette Ingeborg,
Terndrup
19. Steffensen, Ellen Margrethe,
Glargårde
20. Stenild, Karen Hjorth,
Hvorupgård
21. Stetter, Ulla
22. Storgaard, Marie, Kongerslev
23. Søgaard, Poul, Terndrup
24. Sørensen, Esben Schmidt,
Kongerslev
25. Sørensen, Svenn
26. Vestergaard, Preben
27. Ørum, Thorkild Nørholm
3. real

1. Ahlmann-Lorentzen, Niels Lennert,
Langholt
2. Bystrup, Anne Bro
3. Christiansen, Finn
4. Christiansen, Grete
5. Flyger, Karen, Annerup
6. Holm, Hildur Hergils Johannesdottir, Vodskov
7. Hoppe, Gorm
8. Jensen, Erik
9. Jensen, Lea Busk
10. Jørgensen, Niels Weigaard
11. Klitbo, Annemarie
12. Knudsen, Inger Mulvad
13. Levinsen, Ingrid Tweddell
14. Nielsen, Grethe Enevold, Hjallerup
15. Nielsen, Susanne
16. Pedersen, Erland Kold,
St. Restrup
17. Toft, Anne-Marie Wendelboe
2. real

1.
2.
3.
4.
5.

Andersen, Anne-Marie Møller
Bystrup, Niels Bro
Christensen, Elisabeth
Christensen, Illona Zimmermann
Christensen, Karen Elisabeth
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fisker, Thomy
Groth, Ellen
Hansen, Kirsten
Hansen, Marianne
Hoffmann, Leif
Hviid, Hans Henrik
Jensen, Kirsten Arlington
Kjølholt, Jens
Konradsen, Birte Lund
Krogh, Flemming
Lauritzen, Agnete Røhr
Manicus-Hansen, Søren
Meyer, Mari-Anne
Møller, Ellen Aarrebo
Møller, Inge
Nielsen, Ingrid Buus
Ottzen, Elsebeth Kjær
Pedersen, Inge Brinkmann
Pedersen, Jetta Sølver
Pedersen, Karl Olav
Petersen, Ole Kristian
Ravnkilde, Lissi, Gistrup
Sander, Kirsten, Torpet
Simonsen, Henning
Villadsen, Kirsten

1. real

1. Andersen, Brita Fredborg

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Andersen, Torben Kjær
Axelsen, Kalle Staal
Bælum, Christian, Gistrup
Christensen, Anna Karin
Dyhrberg, Dorthe Susanne
Herskind, Mogens Michael
Hjorth, Agnete, Oudumholm
Jacobsen, Ole Ha igaard
Johannsen, Hennin:g, Vaarst
Johansen, Thomas
Knudsen, Jens Ju< 1 Thiis
Krabsen, Dorte
Lyager, Anne Ma le Stig
Nielsen, Finn Ryrer
Nielsen, Ingelise ftorgaard
Nørgaard, Birte
Nørgaard, Bodil
Overgaard, Hans Christian Vagn
Pedersen, Hans Jt rgen
Ruby, Per
Schøler, Finn Bjaine, Frejlev
Skjødsholm, Ruth
Sørensen, Ellen Mirie
Thomsen, Kurt Vister
Thomsen, Ole Ostergaard
Thorsen, Anne Louise
Toft, Jørgen, Gist-up
Treldal, Birgit
Worm, Jørgen Va demar

Vibeke Dalbro, der sidste år var elev i Iz, har i dette skoleår været i USA
som American Field Service stipendiat.

I foranstående elevfortegnelse er elevernes hjemsted, når intet andet er anført,
Stor-Aalborg, hvorved her forstås: Aalborg, Nørresundby, Hasse ‘is, Sundby-Hvorup og Sdr. Tranders kommuner.
Ved udsendelsen af sidste årsskrift havde skolen 498 elever. Siden da er der
optaget 145 og udmeldt eller bortflyttet 147 (heraf 111 efter lestået studenter
eksamen og 10 efter bestået realeksamen), hvorefer skolens saml :de elevtal pr. 1.
maj 1964 er 496.
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Lærerkollegiet m. v.

Adjunkt Helge Bechmann (ved skolen siden 1958, klasselærer for
Ic + u): religion II«, Ily, Ic + u, Ix, ly, Iz, Ir, historie IIIx, IIIz
IIIu, II«, Ic+u, Ir ................................................................................... 28 timer
Adjunkt O. Brøcker (1961, klasselærer for ly): fysik IIIx, Ulv, Iz,
matematik, ly, lu, Ib ........................................................................... 24 »
Adjunkt Jørgen Bødker (1959, klasselærer for lix): fysik lix, Ix, 3r,
kemi IIIx, IIIv, lix, Ix, matematik IIIx, Iz ................................... 28 »
Adjunkt Stig Fjelster (1960, klasselærer for Hz): dansk II«, lix, ly, 3r,
engelsk Illft Ily, Hz, lu, 2r .......................................................... 33 »
Timelærer, fru E. Grange (1961): håndarbejde lr ...................................
2 »
Lektor G. Hanghøj (1958, klasselærer for IIIz): fysik og kemi Illy,
matematik IIIz, lix, Hz, 2r ............................................................... 30 »
Adjunkt J. Højbjerg (1962): geografi II«, lift Ily, IIz, Ib, ly, 3r, 2r,
naturhistorie og biologi Illy, IIIz, 3r, 2r ....................................... 28 »
Adjunkt, frk. Edith Jensen (1960): tysk lix, Ily, Iz, sang og musik
III«, IIIu, lift Ily, Hz, Ib, Iz ....................................................... 15 »
Adjunkt, fru J. Abildgaard Jensen (1961, klasselærer for IIIv): dansk
IIIv, la, fransk III«, IIIz, lift ly ................................................ 26 »
Adjunkt K. Gunnar Jensen (1959, klasselærer for lift: fransk IIIu,
lix, Ib, Iz, latin III«, lift la, oldtidskundskabIII«,Illy ............... 32 »
Timelærer, pastor Knud Jensen (1961):religion III«, IIIu, IIIv, la, 3r
5
»
Adjunkt, frk. Inge ]onsen (1959, klasselærer for II«): tysk II«, la, lr,
historie III«, lix, Ily, Iz, 2r ....................................................... 27 »
Adjunkt Thomas Jørgensen (1960, klasselærer for Illy): religion lift
lix, Hz, Ib, dansk Illft Illy, IIIu, Hz, Ib, oldtidskundskab II«,
Hz, Ib, sløjd lr ................................................................................... 31 »
Adjunkt Nils Kjær (1960, klasselærer for Ix): fysik og kemi, IIz, ly,
lu, matematik Ix, Ir............................................................................... 27 »
Adjunkt, fru Inger Knudsen (1958, klasselærer for Ib): engelsk Ib, ly,
fransk Illy, IIIv, II« ........................................................................... 21 »
Adjunkt J. Kragh Knudsen (1959, klasselærer for la): engelsk II«, la,
Ix, lr, gymnastik Illy, II« + x, II^ + y ............................................... 27 »
Adjunkt Jørgen Lund (1958, klasselærer for IIIx): dansk III«, IIIx,
IIIz, Ix, fransk Ily, IIz, la, oldtidskundskab IIIx, IIIz ............... 33 »
Adjunkt Povl Marstal (1959, klasselærer for Iz): dansk lift Ily, Iz,
Ic + u, latin 2r, oldtidskundskab Illft IIIu, IIIv, lift Ily, Ic + u,
Iz, fysik 2r ............................................................................................... 32 »
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Adjunkt, fru Kamma Martens (1958): geografi lix, la, Ix, natur listorie IIIu, kemi Iz, formning Ir ...........................................................
Adjunkt Ove Martens (1959, klasselærer for lr): geografi Ic, lu, It, lr,
naturhistorie og biologi Illa, III)?, IIIx, IIIv, Ir ...........................
Adjunkt E. Molbo (1958, klasselærer for Ily): fysik Ir, matematik
Illy, IIIu, Ily, la, Ic ......................................................................
Adjunkt Stig Ohrt (1961, klasselærer for IIIu): fysik og kemi IIIz,
IIIu, Ily, matematik IIIv, 3r ..................................................
Adjunkt J. Falsig Pedersen (1961, klasselærer for Ula): engelsk Illa,
Ilß, fransk III^, IIIx, Ic + u, Ix, 3r ..............................................
Timelærer, provst Børge Roesen (1961): religion III/?, IIIx, Illy, IIIz
Adjunkt P. A. Rousing (1958): engelsk Iz, 3r, gymnastik III« + x,
IIIz + u, IIIv+IIz, la + x, Ib + y, Ic + u, Iz + 3r, 2r, Ir ...............
Lektor H. Schiøtz (1962, klasselærer for 2r): dansk 2r, Ir, sarg og
musik III/?, IIIx, Illy, IIIz, IIIv, Ila, lix, Ic + u, Ix, Ir, sammensang
Årsvikar, stud. mag. H. Skovgaard-Petersen (1963): oldtidskum skab
lix, Ia, Ix, ly, historie llß, Ia, Ib, Ix, ly, 3r ...............................
Timelærer, pens, lektor H. Stegmann (1961): historie Hiß, Illy,
IIIv, Hz ........................................................................................................
Adjunkt, frk. Lissa Sørensen (1958, klasselærer for 3r): tysk III/, Ib,
Ic, 3r, gymnastik IIIa + x, Ha + x, la + x, Iz + 3r ...........................
Rektor C. Willum Hansen (1958): engelsk Ic, sang og musil la,
ly, sammensang ........................................................................................
Lektor H. E. Work (1958, klasselærer for III/?): engelsk lix, tysk Illa,
IIA 2r, latin III/?, Ila, Ib, Ic .......................................................
Vakant embede med pigegymnastik: IIIß+y, IIIz + u, IIIv-IIz,
II/? + y, Ib + y, Ic + u, 2r, Ir ...............................................................

13 timer
25

»

26

»

29

»

33
4

»
»

36

»

28 »
27

»

15

»

25

»

14

»

29

»

24

»

Under adjunkt Gunnar Jensens orlov til et studieophold i Sovjetunionen (fra
21. august til 28. september) samt under lektor Works sygdom (fra 18. februar
til 30. april) er der vikarieret af kolleger her ved skolen samt af lektor Aa.
Houken, Aalborg Katedralskole.
I de to første uger efter efterårsferien foretog adjunkt J. Lun 1 en studierejse
til Frankrig.
I perioden 4.-16. november havde skolen besøg af läroverksadji nkt Arne Semb
fra Högre Allmänna Läroverket i Sundsvall. Adjunkt Semb læste det væsentlige
de adjunkt Marstal tillagte timer, idet hr. Marstal i samme tid: rum underviste
ved skolen i Sundsvall. Foreningen »Norden« havde formidlet ar angementet.
I efterårshalvåret var cand. mag., fru Kirsten Freil, Aars, og ac junkt Ib Høgsbro, Sundby-Hvorup Gymnasium, henvist hertil som lærerkandid iter. Begge bestod i december de anordnede prøver, førstnævnte i faget engelsk under vejled
ning af rektor og adjunkt Kragh Knudsen og i faget gymnastik utder vejledning
af adjunkt, frk. Sørensen - sidstnævnte i faget dansk under vejled ling af adjunkt
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Th. Jørgensen. I forårshalvåret har adjunkt Kai Christiansen, Vesthimmerlands
Gymnasium, været henvist hertil som lærerkandidat. Den anordnede prøve er be
stået i maj under vejledning af adjunkt Bødker, lektor Hanghøj og adjunkt
Molbo i faget matematik.
Ved translokationen tog skolen afsked med timelærer, pens, overlærer Martin
Hansen. Skolen takker hr. Martin Hansen hjerteligt for solidt arbejde i en for
skolen vanskelig situation, udført med interesse og erfaring. - Ved juleafslutnin
gen tog skolen afsked med timelærer, frk. Kirsten Hansen, der havde søgt og pr.
1. januar fået ansættelse ved Gerding-Blenstrup kommunale skolevæsen. Skolen
takker også frk. Hansen for godt og interesseret arbejde både i og uden for
skoletiden.
De ved frk. Hansens bortrejse ledigblevne timer har været besørget således:
Lektor Schiøtz overtog sangtimen i 1. real og afgav til gengæld sine dansktimer
i 3. real til adjunkt Fjelster; gymnastiktimerne har været besørget ved vikarer:
i januar måned fru Kirsten Freil og siden 1. februar fru Inger Bech Nielsen.
Fra 1. august ansattes stud. mag. H. Skovgaard-Petersen som årsvikar.
Med virkning fra 1. marts gik adjunkt Bødker over fra tjenestemandsansættelse
til overenskomstansættelse.

Med indeværende skoleårs udgang forlader adjunkt Jørgen Bødker skolen, idet
han har søgt og fået ansættelse ved Køge Gymnasium. Adjunkt Bødker har gen
nem fem år udført et stort og særdeles dygtigt arbejde, og skolen takker ham
hjerteligt både for dette og for hans altid venlige og hjælpsomme holdning.
Samtidig har cand. mag., frk. Edith Jensen ønsket at opgive sine timer for at
søge videreuddannelse i faget musik. Også til frk. Edith Jensen rettes en varm
tak for samvittighedsfuldt og interesseret arbejde gennem fire år.

Inspektionshverv o. 1. har været fordelt mellem følgende kolleger: lektor H. E.
Work (regnskabsfører; rektors stedfortræder), adjunkt Molbo (skr. inspektor),
adjunkt Falsig Pedersen (boginspektor), lektor Hanghøj og adjunkt Gunnar Jen
sen (indre inspektores) (under adjunkt Gunnar Jensens orlov vikarierede adjunkt
Kragh Knudsen), adjunkt Rousing (gårdinspektor), adjunkt, frk. Sørensen (kvin
delig inspektor), adjunkt Th. Jørgensen (bibliotekar), lektor Hanghøj og adjunkt
Kjær (tilsyn med fysik-kemi-samling) og adjunkt O. Martens (tilsyn med samlin
ger i naturhistorie og geografi).
Skolens læge er (siden 1958) dr. Knud Erik Sørensen, der assisteres af syge
plejerskerne, fru Hornemann og fru Nielsen, skolens kontorassistent er (siden
1960) fru E. Grænge, skolens pedel (siden 1958) hr. Erik Larsen og pedelmed
hjælper (siden 1959) hr. Tage Hein.

Pianistinden, fru Mary Hvorup har assisteret ved pigegymnastikken.

Af
mer,
delse
Bent

undervisningsdirektørens faglige medhjælpere har lektorerne Henning Har
E. Bartholdy, fru Grethe Halkjær og Fr. Handest besøgt skolen i forbin
med lærerkandidatprøver. Af de øvrige faglige medhjælpere har lektorerne
Jespersen, Mogens Lange og O. Ballisager ligeledes besøgt skolen. - Endelig
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har Colonel Young og M. Jean Cardonne som sagkyndige inden for henholdsvis
engelsk- og franskundervisningen besøgt skolen.
Mange af skolens lærere har inden for og uden for skoletiden deltaget i kortere
eller længere kurser, der har sigtet mod undervisningen under deri nye gymnasieordning.
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I årets løb

Studenterne og realisterne
Dimissionshøjtideligheden lørdag den 22. juni 1963 havde den tra
ditionelle ramme. Rektors tale var et forsøg på at uddybe emnet fra
rundbordssamtalen ved årets forældremøde: Behandler skolen ele
verne for voksent, eller behandler den dem ikke voksent nok? »Indi
viduel udfoldelse og social tilpasning ... I denne skruestik foregår
elevens modning til voksent individ.« — For studenterne talte jens
Jordahn Møller, for realisterne Thorkild Ørum. Dagen sluttede med
aftenfest på skolen for studenter, forældre og lærere. Realisternes
aftenfest for elever og lærere fandt sted onsdag den 22. maj.

Foredragsserien
Fællesarrangementer inden for skoletiden: den britiske ambassadør
j. P. E. C. Henniker-Major, den amerikanske ambassadør W. McCor
mick Blair, den sovjetrussiske ambassadør Kliment D. Levytjkin.
Desuden adjunkt K. Gunnar Jensen: indtryk fra en studierejse til
Sovjetunionen, forfatteren Jørgen Gustava Brandt: modernistisk ly
rik, professor, dr. Mogens Pihl: klassisk og moderne naturerkendelse,
redaktør Per Møller: udenrigspolitisk rundskue. Efter indlæggene
havde forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål.

Møder med elever og forældre
Det traditionelle »indflyttergilde«, hvorunder de nye elever mod
tages på festlig vis, afholdtes lørdag den 21. september under stor
deltagelse.
Mandag den 30. september møde for de nye klassers elever og
forældre. Efter en korsangsafdeling under ledelse af lektor Henrik
Schiøtz orienterede rektor om gymnasiet, hvorefter deltagerne for
delte sig i klasseværelserne, hvor lærerne i kort form fortalte om
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deres undervisning. Aftenen sluttede med kaffebord jg rundgang i
bygningen.
Skolens fødselsdag den 15. december - i år den femte i rækken faldt på en søndag. Dagen fejredes onsdag den 18. med en oplæsning
af skuespillerparret fra Aalborg Teater Susanne Bruun-Koppel og
Holger Munk, hvorefter »Aalborghus Statsgymnasiums Venner« som
sædvanlig gav appelsiner til alle. Det kombinerede fadselsdags- og
julebal afholdtes torsdag den 19. med 400 deltagere.
Mandag den 13. januar det obligatoriske møde om optagelse i I.
gymnasieklasse for skoleledere, lærere ved de afleverende skoler og
elevernes forældre. Også mange elever var til stede. Ca. 300 del
tagere.
Onsdag den 15. januar aftenmøde arrangeret af skolen i samar
bejde med Dansk-Israelsk Selskab for elever, forældre og andre in
teresserede: redaktør Werner David Melchior talte om Israel (med
film).
Lørdag den 29. februar: det årlige skolebal afholdtes som et sær
deles vellykket karneval.
Tirsdag den 7. april ordinært forældremøde. Oveilæge dr. med.
Thork. Vanggaard talte for forældre og elever om den aktuelle sek
sualdebat. Foredraget efterfulgtes af en livlig diskussion.
Der har igen i år i forårets løb været afholdt to aftentræffetider,
hvor forældrene har kunnet få kontakt med lærerne.
Flere af elevforeningernes arrangementer (se senere) har været
foretaget i samarbejde med skolen og for hele skoleni elev- og for
ældrekreds.
Skolekomedien
I dagene den 24., 25. og 26. januar overværede ca. 1000 tilskuere
årets skolekomedie, der instrueredes af adjunkterne Thomas Jørgen
sen og Marstal. Man spillede Erik Knudsens »Friedleben«, som her
med fik sin uropførelse. Som sædvanlig afsluttedes » æatersæsonen«
med en aften- og nattefest for hele II. gymnasieklasse.
Fredag den 6. marts opførte II. g. elever fra Vesthimmerlands
Gymnasium deres skolekomedie, Thornton Wilders >Vor By«, her
på skolen.
24

Teater og film
Også i år har skolens elever sluttet op om Aalborg Teater og om
Landsskolescenens Bio. En del af eleverne ser teatrets forestillin
ger til generalprøven, men mange benytter sig af rabatkuponordningen og møder her, ligesom de foregående år, stor imødekommenhed
fra teatrets side.
Interessen for moderne dramatik er stor, selv om meningerne er
delte. En forestilling på teatret giver anledning til diskussioner, bl.a.
i dansktimerne, hvor de stykker, teatret opfører, ofte behandles. Der
foregår således et frugtbart vekselspil mellem teatrets arbejde og
skolens.
Også film har elevernes interesse. Op imod 80% af skolens elever
ser de kvalitetsfilm, som Landsskolescenens Bio viser for dem i Eu
ropa Bio. Nu mangler der blot, at filmorientering bliver genstand
for behandling i skolen; her kan man måske pege på »de frie timer«
som en mulighed.
Kunst
Den største begivenhed i skoleårets løb var opstillingen af Søren
Georg Jensens abstrakte skulptur, en gave fra Statens Kunstfond, på
det grønne område foran skolens hovedindgang. Afleveringen fandt
sted om formiddagen den 20. september i overværelse af kunstneren,
forretningsudvalget for fonden, repræsentanter for forældrene samt
elever og lærere. Der blev talt af departementschef frk. Vøhtz samt
rektor, der takkede for den storslåede gave.
Den tre meter høje skulptur var udstillet på Den frie Udstilling
i København før opstillingen her på skolen. Den består af tre tæt
sammenbyggede dele, en række former, linier og snit, der bryder
med det præg af regelmæssighed og ensformighed, som skabes af de
mange rektangler på skolens facade. Solens gang over himlen frem
kalder lys- og skyggevirkninger på figuren, som giver den et skif
tende liv, hvoraf farve og substans også er en del. Ved første syn
kunne man være fristet til at kalde skulpturen monumental eller
endog kolossal. Betragter man den lidt mere indgående, fæster man
sig dog snarere ved den yndefulde og nænsomme lethed, hvormed
det tunge materiale tilsyneladende er behandlet. Dertil kommer en
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formens tæthed og sluttethed, der som totalindtryk giver et harmo
nisk, varmt og frodigt kunstværk, menneskeligt også det nonfigu
rative.
Igen i år har skiftende udstillinger været ophængt pi skolens syd
gang og i vestibulen (eventuelle kontakter i förbindel: e med udstillingerne er nævnt i parentes): en udstilling af elevernes egne arbejder
inden for maleri, grafik, keramik, porcelænsmaleri, træskærerarbej
der og stoftryk, Henry Fabricius Jensen, Snoghøj, og Emsie Kaldan,
Vejle: malerier og grafik (Vesthimmerlands Gymnasium), Harald
Kjeldsen, Nr. Uttrup: malerier og kridttegninger, Valdemar Nissen,
København: malerier, Lili og H. C. Ege, København: malerier og
vægtæpper (fru Tina Nielsen, Aalborg). - Omkring årsafslutningen
1963 udstilledes en samling af Konstantin-Hansens arbejder, der er i
privateje i Aalborg.
Skolens kunstudvalg består af adjunkterne Lund, Fjelster og Ohrt
i samarbejde med det under »Præfekturet« nævnte elevudvalg.
Skolen retter en hjertelig tak til alle, der har ydet en indsats, som
har muliggjort de nævnte arrangementer.

Musiklivet
Det frivillige kor har'under ledelse af lektor Henr'•k Schiøtz og
rektor fortsat radioserien »Sang og Spil« med fire aft( nudsendelser:
1) Sea Shanties, 2) Kompositioner af C. E. F. Weyse 3) Folkelige
sange fra Centraleuropa, Italien og Sverige, 4) Den danske folke
vise. I december afholdt koret under lektor Schiøtz t: e julekoncer
ter: på Suldrup kro, i Gunderup kirke og i Vor Frue kirke, Aalborg,
den sidste i samarbejde med Aalborg byorkester. Hov• idværket ved
denne lejlighed var Charpentiers »Julenatsmesse« for blandet kor,
soli og strygere. Til brug for radioserien »Folkeligt Forum« har
koret indsunget en række sange fra Højskolesangboger
Resultatet af arbejdet i de normale sammensangstim,er fremførtes
ved forårskoncerten mandag den 20. april, hvor 275 gy:mnasieelever,
klædt i fantasifulde middelalderkostumer (mange fr•mistillet ved
præfekturets indsats), opførte uddrag af Carl Orffs sceniske kor
værk »Carmina Burana« med akkompagnement af tre klaverer og
slagtøj. Man havde givet koret lejlighed til at udtrykle sig i bevæ26

gelse på særlig dramatiske steder i værket, ligesom et dansende en
semble fra scenen udtrykte de forskellige korsatsers tekstlige indhold
i rytmisk bevægelige tableauer. Den sceniske instruktion havde lek
tor Henrik Schiøtz, der ligeledes reciterede Volmer Dissings danske
oversættelse, og opførelsen lededes af rektor. Efter koncerten fort
sattes med forårsbal for elever og pårørende.

Russisk
Dette års kursus har været en fortsættelse fra sidste år. Vi fik af
skolen lov at anskaffe den nyudkomne læsebog, Stief og Svane: Rus
siske tekster I. Vi begyndte med lektion 15 og gennemarbejdede ca.
20 lektioner med oplæsning, oversættelse og genfortælling. En række
almindelige verber er gennemgået med henblik på bøjning, aspekt
og afledninger. Vi har haft to lektioner om ugen. Der har været to
deltagere, begge fra III. g.
K. Gunnar Jensen.

Erhvervsorientering
I 2. og 3. real samt i I. g er erhvervsorienteringen indgået som et
obligatorisk led i undervisningen, idet disse klasser omfattes af den
nye skoleordning. Til eleverne i 2. real er der udleveret det fra Ar
bejdsdirektoratet modtagne hæfte »Realist eller student«, til eleverne
i I. og II. g er udleveret de sammesteds fra modtagne hæfter, hen
holdsvis »Grenvalget« og »Studie- og erhvervsorientering for gym
nasiet«.
Af arrangementer med erhvervsorienterende sigte skal nævnes: be
søg i 3. real af erhvervsvejleder K. Bøjesen, studieorientering ved
samme og en studentergruppe fra København og Århus for II. og
III. g, værnepligtsorientering for alle mandlige gymnasiaster ved
major K. C. Jørgensen, Dronningens Livregiment.
Erhvervsorienteringstimerne i II. g har bl.a. haft til formål at
lede op til det erhvervsvejledningsprogram, der tænkes gennemført
i begyndelsen af det nye skoleår efter lignende retningslinier som
tidligere år.
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Biblioteket
Bibliotekets bogbestand er ikke vokset nævneværdig: i årets løb;
der er indkøbt en del ny faglitteratur og i beskedent omfang har
man søgt at supplere skønlitteraturen fortrinsvis med len helt mo
derne litteratur. Samlingen har allerede »huller«. Det h; r været nød
vendigt at anvende store beløb på indbinding af tidsskriftrækker.
Rejser og ekskursioner
I sommerferien deltog IIIu i en italiensrejse under let else af lærer
inde frk. Kirsten Hansen og adjunkt Ohrt.
I august måned besøgte hele skolen holdvis Aalborg Museums ju
bilæumsudstilling i Aalborghallen.
I september deltog III. g.erne Erik Groth og Henrin Autzen i et
orienteringsbesøg på Holmen efter indbydelse fra Søværnets Offi
cersskole.
II. g. klassernes historisk-geografiske ekskursioner fardt sted i sep
tember under ledelse af faglærerne.
Lørdag den 26. oktober: 20 III. g. piger inviteret til høstfest på
elevhjemmet Kjettrupgaard ledsaget af rektor og frue.
I vinterens løb har samtlige III. g. klasser foretaget en ekskursion
til København. Ledsagende lærere: adjunkterne Inge 'onsen, Falsig
Pedersen, Fjelster, Højbjerg, K. Gunnar Jensen, Lund, Dhrt og Rou
sing samt lektor Schiøtz.
I dagene 11.-13. april foretog 3. realklasse, ledsaget ;.f hr. Rousing
og hr. Skovgaard-Petersen, en ekskursion til Sønderjy land og Syd
slesvig.

Gaver etc.
Boggaver til flittige og dygtige elever er modtaget fra Foreningen
Norden, Den amerikanske ambassade, Den britiske ambassade, Den
vesttyske ambassade, Det franske institut, Gyldendalske boghandel,
Munksgaards boghandel, Branner og Korchs forlag, Lansk Kvinde
samfunds Aalborg-Nørresundbykreds. Endvidere har skolen modta
get gaver af fru direktør Ulf Nielsen (et pengebeløb t skolens kul
turfond), boghandler L. C. Lauritzen (plakater og ei runestensaf
28

støbning), elev Gunnar Munk Jørgensen (jævnstrømsanker til fysisk
samling), tidligere elev Niels Jacobsen (noder).
Naturfagssamlingerne har modtaget gaver fra professor, dr. Hen
ning Sørensen, konservator Herluf Kristensen, Mineralogisk Muse
um, Danmarks Geologiske Undersøgelser, Foreningen af Danske Me
dicinalfabrikker samt fra eleverne Annemarie Klitbo, Mogens Her
skind, Lone Justesen, Vibeke Jensen, Torben Dahl og Ole Worm.
III. g.erne Jytte Mathiasen og Lars Kristensen har ydet historie
lærerne god hjælp gennem deres fotografering af Aalborgs gamle
bydel.
Adjunkt Thomas Jørgensen har foræret skolen et billede af Ras
mus Nellemann.
I anledning af skolens femårsdag den 15. december har lærerkolle
giet overrakt rektor en check på 1000 kr. til indkøb af et kunstværk.
På fødselsdagen indløb hilsner fra adjunkt fru Hannah samt de tid
ligere elever Signe og Svend Vang Christensen, Hanne Ring, Anders
Borup, Bjarne N. Mortensen og Poul Melsen Svendsen.
Alliance Franfaise, såvel hovedafdelingen i København som lokal
afdelingen ved lektor Aage Schousgaard, har tilstillet skolen bogga
ver til præmiering af dygtige elever i fransk.
Firmaet L. Worning: gave til dygtig tegneelev.
Støtten fra »Aalborghus Statsgymnasiums Venner« er omtalt un
der afsnittet om foreningen.
Skolen retter en hjertelig tak til såvel navngivne som anonyme
givere.
Flidspræmier og stipendier
Til uddeling ved årsafslutningerne i juni havde foreningen »Aal
borghus Statsgymnasiums Venner« skænket et pengebeløb, ligesom
firmaer, institutioner og enkeltpersoner havde givet bogpræmier.
Af eksamensholdene modtog indehaverne af årets fire udmærkel
ser, nemlig: Kjeld Kristensen, Harald Rømer, Ove Skovgaard, IIIx
og Karen Kirstine Sørensen, 3. real, hver en pengepræmie. Følgende
studenter og realister modtog hver en bogpræmie: Helga Margrethe
Jensen, Niels Kjeld Thorsen, Gerda Pedersen, Niels Aage Kock,
Illa, Merete Riis, Poul Wisborg Larsen, Hiß, Palle Damkjær Han
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sen, IIIx, ]ens Jordahn Møller, Illy, Kirsten-Birgitte Hrlmen, Helge
Gravesen, IIIz, Birthe Marie Brøbeck, Michael Aare;• trup Bruun,
Morten Riismøller, Thorkild Ørum, 3r. Fra skolens ø?vrige klasser
fik følgende elever tildelt bogpræmier: Jette Pedersen,. Ila, Conni
Christiansen, II/?, Erik Thomsen, lix, Inger Gerda Jacobsen, Ily,
Henrik Friis Autzen, Hz, Keld Pedersen, Margrethe Johansen, Hu,
Jens Christian Poulsen, liv, Gorm Christensen, Hann ’ Kristensen,
la, Jesper Ellekilde, Iß, Erik Albrechtsen, Torben Da hl, Ix, Niels
Jacob Bartholdy, Niels Ove Jensen, ly, Knud Erik Hansen, Vibeke
Dalbro, Iz, Oluf Gandrup, Kirsten Bisgaard Pederser., 2a, Bjarne
Neve, Jørgen Vigstrup Jensen, 2b, Kirsten Hansen, Herning Simonsen, Hans Henrik Hviid, Elisabeth Christensen, Karl Olav Pedersen, Ir.
Af midlerne fra »Ungdommens Uddannelsesfond« (suppleret med
et mindre beløb fra »statens midler« uddeltes i december i alt kr.
68.500 til 61 elever. De portioner, der uddeltes, variere le i størrelse
fra 3000 kr. ned til 800 kr., der fra fondens side er angivet som det
mindste beløb, der bør uddeles. Se i øvrigt under »Pra ttiske oplys
ninger« s. 72.
Til juleafslutningen havde skolen fra en anonym giver modtaget
et pengebeløb, der som en kombineret jule- og fødselsda:gsgave (skolen fyldte officielt 5 år den 15. december) udloddedes ti . seks elever.
Gaverne fra Alliance Francaise fordeltes således til Ill.g-elever:
Jette Pedersen (fra hovedafdelingen), Lea Gregersen, Hznne Lisbeth
Pedersen, Anette Rose Nielsen og Hans Jørn Christensen (fra lokal
afdelingen).
Morgen højtideligheden
Denne afholdes i første frikvarter, der varer 15 minutter. Ugen
indledes med mandagsdigt og afsluttes med lørdagsmusik. Frie tre
minutters indlæg holdes midt i ugen (se nedenfor). Hø tideligheden
tilrettelægges af et udvalg bestående af elever og læreie. Igen i år
har de fleste klasser på skift deltaget i arrangemente: en uge ad
gangen.
Ved morgenhøjtideligheden mindedes den 29. august .943 af efo
ren for Fjerde Maj Kollegiet, redaktør N. A. Eigenbroth På FN-da30

gen den 25. oktober talte adjunkt H. Bechmann. Samme samt rektor
mindedes præsident Kennedy ved morgensangen lørdag den 23. no
vember. På Dybbøldagen den 18. april talte lektor H. Stegmann om
1864 og vor tid. Flere af de under foredragsserien omtalte arrange
menter har været afholdt i forlængelse af morgenhøjtideligheden.

Om »tre minutter«
De »tre minutter« er et led i en større helhed, skolens morgenhøj
tidelighed, hvilket nødvendigvis indebærer, at den form, man væl
ger, ikke falder uden for helhedens ramme, men harmonerer med
det indhold, skolen søger at lægge i denne højtidelighed.
Det er karakteristisk, at vi siger morgenhøjtidelighed og ikke mor
gensang. Det drejer sig om et indslag i arbejdsdagen, hvor man sam
les om de værdier, vi kan være fælles om som mennesker. Rammen
er vid, men ikke løs. Ud fra en humanistisk indstilling må grundla
get være af en vis bredde og såpas alsidigt, at ingen med rimelighed
kan føle sig sat udenfor eller kan påstå at være udsat for ensidig
påvirkning.
Gennem morgenhøjtidelighedens ydre form og gennem sang, mu
sik, oplæsning og tale søger man at gøre deltagerne til bevidste med
lemmer af det menneskelige fællesskab, der ganske enkelt er kultu
rens grobund.
Her er naturligvis ikke tale om nogen form for ensretning. Det
drejer sig om et fællesskab, hvor anskuelser og meninger kan trives
frit. Men selve fællesskabets idé indebærer, at der tages hensyn.
Den, der vil holde »tre minutter«, står som taler i en ganske be
stemt situation. Stedet og helheden kræver en urban tone - der ikke
behøver at være kedelig; en taler skal have noget på hjerte, og for
målet med talen må være at oplyse og at sætte tanker i gang hos
tilhørerne. Meninger, holdninger og anskuelser af vidt forskellig
karakter kan komme frem, men taleren må, da han er moralsk for
pligtet over for fællesskabet, vælge en form, der undgår det anstø
delige, det injurierende angreb på enkeltpersoner, grupper etc., og
endelig må også den polemiske form undlades, da egentlige debatter
ikke kan finde sted ved morgenhøjtideligheden, men må henlægges
til f. eks. foreningernes diskussionsforum. Holdningen må anstændig
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vis være præget af tolerance, da tilhørerskaren jo ikke møder op på
grund af meningsfællesskab med taleren, men fordi sammenkomsten
er et naturligt led i skoledagen. Taleren kan udmærket med fuld
hensyntagen til ovenstående gå ind for en sag, ræsonnere, vurdere og
fremsætte kritiske betragtninger etc. Mulighederne er mangfoldige,
men hensynet til helheden kan ikke negligeres. Den grænseløse frihed
er ingen frihed.
Morgensangsudvalget står til disposition, såfremt talerne måtte
ønske vejledning ved udformningen af de »tre minutter«.
I morgensangsudvalget:
Torkil Algreen-Ussing
Keld Pedersen
Knud Erik Hansen
Th. Jørgensen
S. Fjelster
C. Willum Hansen.

Gæster
To amerikanske gymnasiaster, Christine Cooney og ]ohn Moore,
har deltaget i undervisningen i indeværende skoleår, den første som
American Field Service stipendiat. - Karen Lynge fra Godthåb real
skole i Grønland fulgte undervisningen i 1. realklasse de første uger
efter sommerferien.
De finske, svenske og norske deltagere i foreningen Nordens årlige
rejse for nordiske gymnasiestipendiater var indkvarte 'et i Aalborghus-elevers hjem i dagene 29. august til 2. september. Gæsterne del
tog i arrangementer i by og omegn samt på skolen. Op loldet var fra
skolens side tilrettelagt af adjunkterne Inge Jonsen, Bethmann, Mar
stal og O. Martens.
I dagene 8. og 9. september besøgte en række elever og lærere fra
den engelske public-school Clifton College i Bristol Aalborg som den
lokale dansk-britiske klubs gæster. I festsalen fremførte de to små
skuespil af Harold Pinter samt et musikprogram, som alle skolens
elever havde adgang til. Arrangementet formidledes i samarbejde
med klubbens formand, adjunkt Falsig Pedersen, og Litterær-Dramatisk Klub.
Onsdag den 13. november aftenbesøg af Aalborg Omnibusselskabs
funktionærklub med damer. Rektor besvarede spørgsmål om under
visningsforhold, og gæsterne fik skolen forevist.
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Onsdag den 4. marts besøg af nogle landbrugsstuderende fra Bu
rundi, der studerede på St. Restrup husmandsskole.
Som sædvanlig har festsalen været benyttet af de lokale musikinstitutioner.

Idrætten
Den 23.-26. maj deltog skolen i gymnasieskolernes gymnastik- og
idrætsstævne i Fredericia. la’s piger og Ix’s drenge gav en opvisning
og deltog desuden i stafetløb, volleyball (piger) og basketball (dren
ge). Pigerne vandt indledende kampe, men tabte i finalen. Drengene
vandt basketballturneringen ved i finalekampen at slå Østersøgades
gymnasium. I stafetløb opnåede Ix en andenplads.
Den 20. september afholdtes gymnasieskolernes regionsstævne i
atletik på Aalborg Katedralskole. Drengene deltog i alle fire grup
per og placerede sig således: gruppe I opnåede en andenplads, grup
pe II ligeledes en andenplads, gruppe III en fjerdeplads og gruppe
TV en tredjeplads. Skolens samlede points gav en tredjeplads.
Pigerne opnåede i atletik en andenplads i såvel ældste som yngste
gruppe.
Den 22. november afholdtes gymnasieskolernes regionsstævne i
basketball for drenge på Vesthimmerlands Gymnasium. Aalborghus
vandt såvel ældste som yngste gruppe.
Den 30. november og 1. december deltog de to regionsvindere i
landsfinalestævnet i Otto Mønstedhallen i København. Begge vore
basketballhold blev vindere af semifinalen, men tabte desværre kne
bent i finalekampen.
Den 31. januar arrangerede skolen regionsstævne i basketball for
piger. Ældste gruppe blev vundet af Randers, yngste gruppe af Aal
borg Katedralskole.
Den 28. februar deltog skolens 12 bedste redskabsgymnaster i
gymnasieskolernes landskonkurrence i Frederikshavn. Aalborghus
blev vinder, men måtte nøjes med en andenplads, da de tre nørrejyske og midtjyske vindere mødtes i Århus ugen efter.
Klasserne (drenge) spillede i efteråret en indbyrdes fodboldturne
ring og i foråret en indbyrdes basketballturnering. Skolens første
hold vandt Jysk basketballforbunds 2. division (nordkredsen).
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De årlige gymnastikopvisninger for Illg’erne fandt sted i dagene
14.-16. april.

Danske studenterlejre, Aalborghus afdeling
Foreningen tæller 36 medlemmer og har udstedt lige så mange
vandrekort. Mange medlemmer benyttede sig af de bill ge tilbud på
leje af telte og lejrudstyr, som foreningen kan tilbyde.
Henvendelse til adjunkt P. A. Rousing.
Prisopgaver
Igen i dette skoleår havde lærerkollegiet udskrevet prisopgaver.
Der var denne gang tre emner at vælge mellem, nemlig:
1. Krigen 1864, afspejlet i dansk (nordisk) litteratur.
2. Moderne billedkunst.
3. Det kemiske valensbegreb.
Der indkom ingen besvarelser af de to første opgaver, men to af
den sidste.
Afhandlingen mrk. »orbital« koncentrerer sig om den covalente binding og om
taler herunder de to matematiske metoder, man har benyttet; det er herved lagt
op til en ret dybtgående behandling af problemet, som forfattereli efter vor me
ning dog ikke magter: fremstillingens form er uklar og sproget knudret, mange
begreber defineres ikke og benyttes undertiden galt. lonbindinger nævnes i ind
ledningen, men behandles i øvrigt slet ikke. De teoretiske betragtn .nger underbyg
ges med for få eksempler og tal. Den historiske indledning indeholder en del væ
sentlige træk, men også betydelige udeladelser. Endelig savner m: .n en liste over
den benyttede litteratur. Forfatteren har utvivlsomt lagt et stoit arbejde i sin
afhandling, men med de ovennævnte store mangler mener vi ikke, at den bør
præmieres.
Afhandlingen mrk. »tilegnet dig« er veldisponeret; efter en kori historisk over
sigt beskrives de forskellige bindingsformer kvalitativt i et klai t og velformet
sprog. Af mindre indvendinger kan anføres: I indledningen savne man en fyldigere behandling af de stereokemiske modeller, som stadig benyt' es meget i den
organiske kemi. Endvidere kunne eksempelmaterialet have været n ére omfattende.
Bortset fra disse mangler mener vi dog, at afhandlingen giver in så værdifuld
oversigt over emnet, at den fortjener en l.pris.
Den 17. april 1964.
N. Kjar.
G. Hanghøj.
Stig Ohrt.

Hensigten med skolens prisopgaver, der igen udskrives for skole
året 1964-65, er at anspore elever med særlige interesser på et be34

stemt felt til at prøve deres kræfter og modenhed på en større op
gave inden for et overkommeligt, afgrænset område. Det opgivne
emne skal behandles så grundigt og alsidigt som muligt og væsent
lige problemer trækkes frem og drøftes, om muligt med personlig
stillingtagen fra forfatterens side. Behandlingen skal være selvstæn
dig, men det må anses for nødvendigt, at forfatteren har sat sig ind
i den vigtigste litteratur om emnet, og han skal i besvarelsen angive
de benyttede kilder, sådan som gymnasiaster kender det fra flere af
deres lærebøger.
Besvarelsen skal afleveres anonymt, maskinskrevet eller skrevet
med tydelig håndskrift. Den skal være forsynet med et mærke og
vedlagt en lukket kuvert med forfatterens navn. Denne kuvert åbnes
kun, hvis besvarelsen tildeles en pris, ellers tilbagegives alt til den,
der opgiver mærket.
Hvis en besvarelse belønnes, indlemmes et eksemplar deraf i sko
lens bibliotek. Førsteprisen er på mindst 250 kr. Evt. kan tildeles en
andenpris på det halve.
Det kommende års prisopgaver lyder således:

1. Giv en analyse af ét eller flere værker fra efterkrigstidens tysk
sprogede litteratur.

2. Teater og scene i klassisk græsk tid.
Der ønskes en redegørelse for de praktiske problemer, der knytter sig til op
førelsen af græsk dramatik i det 5. årh. før vor tidsregning, herunder scenens ind
retning, skuespillere, kostumering, kulisser, brugen af korsange og budberetninger.
Problemerne ønskes belyst med eksempler fra de kendteste af den tids dramaer.

3. Der ønskes en redegørelse for de naturgeografiske forholds ind
flydelse på bebyggelsen gennem tiderne i Aalborg amt.

Fristen for aflevering er den 31. marts 1965.

Kulturfond
Skolen søger i disse år at opbygge en fond, hvis midler tænkes
anvendt til anskaffelser, som kun vanskeligt eller slet ikke kan fore
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tages ad officiel vej. Vi har haft den glæde, at forening en »Aalborg
hus Statsgymnasiums Venner« har indbetalt en sum pjt 5000 kr. til
fonden, ligesom enkelte forældre har støttet den med mindre beløb.
Midlerne er ikke klausulerede under nogen form, men man tænker
sig dem dog i første række anvendt til erhvervelser, so n kommer så
mange som muligt til gode. Skolen vil til enhver tid være taknemlig
for indbetalinger til fonden.

Skolenævn
I skolenævnet, som blev valgt i efteråret 1962 for <n to-årig pe
riode, sidder følgende repræsentanter for forældrekredsen:
Sognerådsformand, grosserer Erik Worm (suppleant: direktør H.
Sander), skolelæge K. E. Sørensen (suppleant: prokurist P. Hertel),
indkøbschef M. Basballe (suppleant: ørelæge E. Sakst), pastor Tb.
Wammen (suppleant: konsulent J. Esp Sørensen).
Lærerkollegiet repræsenteres af adjunkterne Thomas Jørgensen og
Inger Knudsen. Rektor er i kraft af sit embede nævnet; formand.
Ved skolenævnets møde den 6. februar 1964 drøftede man skole
lægeinstitutionen og det ordinære forældremøde. Det vedtoges at af
holde forældremødet i tilknytning til et foredrag om seksuallivets
problemer.
Uddrag af bestemmelser om skolenævn ved statens løjere skoler:
Se årsskriftet fra forrige år.
»Aalborghus Statsgymnasiums Venner«
Bestyrelse: sognerådsformand, grosserer E. Worm (1 ormand), fru
fuldmægtig Skall Sørensen (kasserer, adr. Bejsebakkeve] 31, Aalborg,
tlf. 38794, foreningens girokonto: nr. 45357), dommer C. Jepsen
(redaktør af medlemsbladet), civilingeniør J. C. Selcha'^, blikkensla
germester Steen Møller, adjunkt Inge Jonsen (sekretær). Rektor er
født medlem. Revisorer: indkøbschef M. Basballe og redaktør E.
Wang Christensen.
Ved translokationen uddeltes penge- og bogpræmier til flittige og
dygtige elever. Desuden har foreningen i lighed med tic ligere praksis
ydet økonomisk støtte af forskellig art: tilskud til ekskursioner, til
rejser til stævner, ligesom den som sædvanlig gav eleverne appelsiner
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på skolens fødselsdag. Endvidere har foreningen stillet et større beløb
til rådighed for »Kulturfonden«.
Kommunerne Hasseris, Nørresundby og Sundby-Hvorup har atter
i år ydet foreningen pengebidrag.
Ved det ordinære møde for 1. klassernes elever og deres forældre
gjorde formanden rede for foreningens formål. Udgivelsen af med
lemsbladet »Meddelelser fra Aalborghus Statsgymnasiums Venner«
er blevet fortsat under redaktion af dommer C. Jepsen. Numrene
indeholdt bl. a. artikler om den nye karakterskala af adjunkt E. Mol
bo, en redegørelse for foreningens formål og virke af dommer C.
Jepsen og en artikel om oprettelsen af en forening for gamle elever.
I indeværende år har det af praktiske grunde været umuligt at af
holde den sædvanlige medlemsaften, hvilket bestyrelsen beklager.
Foreningens medlemmer har været indbudt til flere af de af skolen
og elevforeningerne afholdte arrangementer. Generalforsamlingen
fandt sted i tilknytning til det ordinære forældremøde den 7. april.
Efter aflægning af beretning og forelæggelse af regnskabet fandt det
lovbestemte valg til bestyrelsen sted. To af dennes medlemmer, blik
kenslagermester Steen Møller og dommer C. Jepsen, var på valg og
blev genvalgt. Det samme var tilfældet med den af revisorerne, der
afgik: redaktør E. Wang Christensen. Til slut rettede rektor en tak
til foreningens medlemmer for deres støtte til skolen, en støtte, der er
af største betydning for denne.
Gamle elevers opmærksomhed henledes på, at det til enhver tid er
muligt for dem at søge foreningen om pekuniær støtte, hvis de i lø
bet af deres studietid kommer i økonomiske vanskeligheder. Ansøg
ningsblanketter fås ved henvendelse til skolen.
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Foreningens status pr. 1. januar 1964
Kassebeholdning .......................................................................
Aalborg Discontobank A/S, checkkonto nr. 14534 ...........
Aalborg Discontobank A/S, bankbog nr. 70739 ...............
Postgiro nr. 45357 ...................................................................
Formue pr. 1/1 1963 ...........................................
8.323,74
Driftsunderskud pr. 31/12 1963 .......................
1.978,80
Formue pr. 31/12 1963 .......................................
6.344,94
Betalt kontingent for 1964 .......................................................

Ak iver
6,00
: 3,79
6.3(5,99
5,16

6.344,94
16,00
6.3(0,94
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Passiver

6.360,94

Driftsregnskab fra 1. januar fil 31. december 1963
Indtægter

INDTÆGTER
Kontingent:
Årligt ............................................
Livsvarigt ....................................

6.168,00
1.200,00

7.368,00

Øvrigt:
Nørresundby kommune ............
Sundby-Hvorup kommune ........
Hasseris kommune ....................
Renter ............................................

220,00
190,00
710,00
366,50

1.486,50

UDGIFTER
Præmier v/ dimissionen ............
Stipendium til elev i Ug ............
Skolens kulturfond ....................
Dispositionsbeløb 2X500 ............
Rejsehjælp til Hig ....................
Kørselshjælp til boldstævne i
Aarhus ........................................
Øvrigt:
Porto ............................................
Tryksager ....................................
Bladet »Meddelelser« ................
Driftsunderskud 1963 ................

Udgifter

8.854,50

1.500,00
500,00
5.000,00
1.000,00
882,00
49,25

8.931,25

301,35
213,44
1.387,26

1.902,05

10.833,30

1.978,80

10.833,30

10.833,30

sign.: Gudrun Skall Sørensen, kasserer.
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de forelig
gende kvitteringer og bilag. — Bankkonti og girokonto er afstemt.
Aalborg, den 10. februar 1964.
sign.: M. Basballe,
E. Wang Christensen,
revisorer.
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Vedtægter for »Aalborghus Statsgymnasiums Venne «
§ iForeningens navn er »Aalborghus Statsgymnasiums Venner« med hjemsted i
Aalborg.
§ 2.
Foreningens formål er:
1) at virke som bindeled mellem medlemmer og skolen,
2) at tilvejebringe midler til understøttelse af tidligere elever i deres første
studieår,
3) at støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp,
eller hvor denne hjælp er utilstrækkelig (foredrag, udflugter, kunstneriske
formål etc.). Skolen fremsætter forslag til midlernes fordeling
§ 3.
Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elevers for eldre, tidligere
elever, skolens lærere og alle, der interesserer sig for skolen og den; arbejde.
§ 4.
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver og tilskud.
Årskontingentet fastsættes til kr. 10,00 som minimum pr. familie. ' ‘idligere elever
betaler i studietiden kr. 3,00 årligt. Mod betaling af mindst kr. 2011,- én gang for
alle kan man optages som livsvarigt medlem.
Institutioner og lignende betaler et kontingent på mindst kr. 50,- årligt.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse mec det ordinære
forældremøde. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, og det revi
derede regnskab forelægges. Endvidere vælges for to år ad gangen to bestyrelses
medlemmer samt en af de to revisorer.
§ 6.
Bestyrelsen består af syv medlemmer:
a) skolens rektor, der er født medlem,
b) en af skolens lærere, valgt af lærerkollegiet for to år ad gang n,
c) et medlem blandt forældrene i skolenævnet, udpeget af skolen evnet,
d) fire medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær.
§ 7.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskalsår går til 31.
december 1960.
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Foreningens midler skal, indtil der træffes bestemmelse om deres anvendelse,
bevares og frugtbargøres under bestyrelsens ansvar ved anbringelse i et eller flere
pengeinstitutter i Aalborg.

§ 8.
Til ændring af vedtægterne eller bestemmelse om foreningens opløsning kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/s majoritet.
Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse med
vedtægtens § 2.

Præfekturet
I tidsrummet januar 1963 til oktober 1963 bestod præfekturet af:
Hanne Brøgger Jensen, Merete Riis, Per Skjelbo, Henning Olsen,
Gitte Holmen, der alle fem dimitteredes i 1963, Jette Pedersen Illa,
Vibeke Løje Larsen III/?, Gunnar Munk Jørgensen lix, Torkil Algreen-Ussing Illy (viceoverpræfekt), Per Hedemann Christensen
IIIz, Keld Pedersen IIIu (overpræfekt), Jens Zobbe Mortensen IIIv,
Peter Emil Jensen 11/3, ]ens Thorhauge Ilß, Finn Ebert-Petersen lix,
Henning Bunzel Ily, Knud Erik Hansen Hz, Thorkild Ørum Iz,
Nikolaj Hertel Ix, Torben Elin ly, Henning Simonsen 2r.
1. oktober afholdtes nyvalg til præfekturet, og dette fik herefter
følgende udseende:
Kalle Staal Axelsen Ir, Karen Christensen 2r, Erik Jensen 3r, Jens
Tang la, Erik Meldgaard Christensen Ib, Erik Christensen Ic, Tor
ben Flolm lu, Nikolaj Hertel Ix, Jes Jensen ly, Thorkild Ørum Iz,
Hanne Kristensen Ila, Jens Thorhauge II/3, Torben Dahl lix, Hen
ning Bunzel Ily, Knud Erik Hansen Hz, Ingelise Skovlund Jensen
Illa, Vibeke Løje Larsen III/?, Søren Lyager IIIx, Torkil AlgreenUssing Illy, Tom Møller Larsen IIIz, Keld Pedersen IIIu, Niels
Baggesen IIIv.
1. november valgtes Henning Bunzel til viceoverpræfekt og Knud

Erik Hansen til overpræfekt.
Præfekturet har nedsat følgende udvalg:
1. Kunstudvalg: ]ens Tang la, Torben Dahl lix, Ingelise Skov
lund Jensen Illa. Assistenter: Tove Sandholdt IIIz, Jørgen Krogh
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IIIv, Søren Sørensen II/?, ]an Birket-Smith Ily, Britt Sørensen Ic
(formand).
2. Morgensangsudvalg: Borkil Algreen-U ssing Illy, Keld Peder
sen IIIu, Knud Erik Hansen IIz (formand).
3. Foredragsudvalg: Thorkild Ørum Iz, Jens Thorhauge II/?, Sø
ren Lyager IIIx, Keld Pedersen IIIu.
4. Sportsudvalg: Erik M. Christensen Ib, Torben Ho'm lu, Knud
Erik Hansen IIz, Nikolaj Hertel Ix (formand).
5. Festudvalg: Karen Christensen 2r, Erik Jensen 3r, Nikolaj Her
tel Ix, Jes Jensen ly, Thorkild Ørum Iz, Ingelise Skovlund Jensen
Illa, Vibeke Løje Larsen III/?, Keld Pedersen IIIu, Niels Baggesen
IIIv, Knud Erik Hansen IIz (formand).

Følgende er tildelt præfektopgaver:

1. Bibliotekspræfekter: Jens Thorhauge II/?. Assisten :er: Annette
Schierbeck Iz, Peter T. Knudsen Ib, Jane Harbo ' b, Birgitte
Hecquet Ib.
2. Bogpræfekter: Nikolaj Hertel Ix, Erik Jensen 3r.
3. Tekniske præfekter: Kalle Axelsen lr, Torben Dahl lix, Knud
Erik Hansen Hz. Assistenter: Gunnar Munk Jørgensen lix, ]ens
Jørn Buus IIIv.
4. Præfekter i historielokale: Jens Tang la, Torbea Holm lu,
Thorkild Ørum Iz.
5. Præfekter i sanglokale: Erik Christensen Ic, Vibeke Løje Lar
sen III^.
6. Præfekt i humanistisk laboratorium: Hanne Kristensen Ila.
7. Assistent i naturfagslokale: Finn Ebert-Petersen lix.
Af præfekturets arbejde kan nævnes: 1) Arrangement if to teater
ture til Aarhus, hvor vi så Brechts »Laser og pjalter« og Rolf Hoch
huths »Stedfortræderen«, samt weekend-tur til København med be
søg på Louisiana (Van-Gogh udstilling) og overværelse af »Stor stå
hej for ingenting« på Det kgl. Teater. 2) Oprettelse af tn avissam
ling med en halv snes aviser og tidsskrifter, der bliver stillet til rå
dighed for skolens elever. 3) Arrangement af følgende fester: stu
denternes dimissionsfest, indflyttergildet, jule- og fødselsdagsfest og
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karneval. 3) Oprettelse af Babysitter-ringen på initiativ af Iben
Hansted IIz. 4) Udarbejdelse af reglement for frokostradioen. 5)
Fremsættelse af forslag til ny frikvartersordning, som trådte i kraft
efter forhandling mellem skolen og præfekturet. 6) Arrangement af
fodbold- og basketballturnering. 7) Oprettelse af Aalborghussamfundet (forening for tidligere elever) i samarbejde med tidligere
elever.
Det kan endvidere nævnes, at præfekturet arbejder med oprettelse
af en fond for skolens foreninger. Desuden arbejdes der på at få
fremstillet et specielt »Aalborghusbogomslag«.
Præfekturets reglement: se årsskriftet 1962-63.

Keld Pedersen.

Knud Erik Hansen.

Skolen påskønner præfekturets arbejdsindsats og glæder sig over
at kunne konstatere, at institutionens eksistens har muliggjort et
samarbejde om løsningen af selv vanskelige spørgsmål. For denne
holdning takker skolen eleverne.

Eleverne har ordet
Liberale Gymnasiaster
August: Virksomhedsbesøg på C. W. Obels Fabrikker. - Diskus
sion over emnet »Kultur i almindelighed og i Aalborg i særdeleshed«
med deltagelse af seminarielektor B. B. Lillelund, rektor C. Wilium
Hansen, museumsdirektør Peter Riismøller, byrådsmedlem Tage
Due, magister Stig Krabbe Barfoed og kapelmester Jens Schrøder.
September: Folketingsmedlem, professor Morten Lange, diskute
rede universitetsproblemer med rektor C. Willum Hansen. Samar
bejde med S. D.
Oktober: Ti medlemmer deltog i L.G.’s landskursus på Breidablik.
Tolv medlemmer deltog i et forsvarskursus i Nymindegab.
November: Diskussion om religionsundervisningen i folkeskolen
og gymnasiet med deltagelse af pastor H. Svane Nielsen, pastor Sv.
Ry ding, adjunkt Th. Jørgensen, lærerinde E. Reiner Petersen, gym
nasiast Tove Sandholdt og vikar Bente Mikkelsen.
December: Generalforsamling. Ny bestyrelse: Else Nielsen, Flem
ming Jensen, Preben Henriksen, Eric Sørensen samt undertegnede.
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Januar: Folketingsmedlem, redaktør Henry Christensen: »Fremti
dens Danmark, Krags eller vort?«
Februar: Formændene for de nordjyske L.G.-Foreninger mødtes i
Aalborg.
Marts: Formanden for Socialistisk Folkeparti, Aksel Larsen, M.F.,
talte over emnet »Samfundsudviklingen mod socialism :n«. Samar
bejde med S.D.
April: Besøg på Flyvestation Aalborg.
Desuden er foreningens blad »Luppen« udkommet regelmæssigt i
årets løb.
Gorm Christensen.

Konservative Gymnasiaster
Arrangementer i det forløbne år: »Mellem folkeafstemning og fol
ketingsvalg« med folketingsmændene Peter Kristensen, Chr. Mad
sen, Aage Frandsen og Ib Stetter som deltagere. — Fhv. rr inister Poul
Sørensen talte over emnet »Ungdom og politik«. - Besøg hos vinfir
maet Simoni. - KG’s efterårskursus afholdtes på Rødding højskole,
og årets begivenhed (KG’s Berlin-tur) fandt sted i begyndelsen af
sommerferien.
Såvel KG-bladet »Stud, art.« som KU-avisen »Vi Unge« er gen
nem året blevet uddelt til medlemmerne.
På generalforsamlingen sidst i februar valgtes til bestyrelsen:
Klaus Justsen IIz, Ole Worm lix, Knud Møller lix, Torben Elin
ly, Peter Knudsen Ib og undertegnede.
Erik Christensen.
Frit Forum
Frit Forum, der arbejder for politisk og kulturel oplysning, for
trinsvis i tilknytning til Socialdemokratiets idégrundlag, har i det
forløbne år hovedsageligt koncentreret sig om den indre aktivitet. Vi
har således afholdt en studiekredsserie over 10 aftener, hvor vi har
beskæftiget os med udenrigspolitik. Til dette formål lavde vort
landsforbund ladet udarbejde nogle arbejdspapirer. Som grundbøger
anvendtes Finn Friis: »De forenede Nationer, mål, midlet og virke«,
Andrew Boyd: »United Nations, Piety Myth and Truth« George F.
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Kennan: »Rusland, atomet og Vesten« samt forskellige af Det uden
rigspolitiske Selskabs publikationer. Af møder kan nævnes et møde
i oktober måned, hvor skoledirektør Hjalmar Thomsen talte om
unges uddannelsesproblemer og fremsatte forslag til revision af
gymnasieskolens målsætning.
Frit Forum har i år været repræsenteret ved adskillige kurser. Vi
havde i begyndelsen af skoleåret et par mand i Hillerød for at di
skutere de førnævnte arbejdspapirer. Endvidere deltog nogle med
lemmer i efterårsferien i et kursus på Herning Højskole, arrangeret
af landsforbundet. Frit Forum har desuden ved flere lejligheder haft
medlemmer med på Mellemfolkeligt Samvirkes u-landskurser.
Foruden landsbladet »frit forum« modtager foreningens medlem
mer det lokale medlemsblad »Forum«.
Den nuværende bestyrelse består af Gitte Lang, Thorkild Ørum
og undertegnede.
Henning Stehr Nielsen.

Socialistisk Debat
Socialistisk Debat holdt stiftende generalforsamling den 22. sep
tember, hvor følgende bestyrelse valgtes: Ole Gleru-p, Mette Poulsen,
Jan Birket-Smith, Orla Lindskov Christensen samt undertegnede. Vi
arbejder for politisk og kulturel oplysning, uafhængig af politiske
partier, med særligt henblik på den betydning, socialismen har for
verdensudviklingen i dag.
September: I samarbejde med LG afholdtes diskussion om univer
sitetsspørgsmål mellem professor Morten Lange og rektor C. Wilium
Hansen.
Januar: Den cubanske chargé d’affaires, Gabriel Calaforra, talte
om »Baggrunden for den cubanske revolution«.
Marts: I samarbejde med LG: Formanden for Socialistisk Folke
parti, fhv. minister Aksel Larsen, talte over emnet: »Samfundsudvik
lingen mod socialismen«.
I vinterens løb har Socialistisk Debat afholdt en studiekreds om
socialismens grundlag med lærer Eigil Nielsen, Nørresundby, som
foredragsholder.
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Medlemmerne har endvidere foruden tidsskrifter fra den sovjetiske og amerikanske ambassade modtaget studenterblac et »Clarté«.
Niels Ove Jensen.
Litterær-Dramatisk Klub
Bestyrelse: Jens Thorhauge, Fleming Friis Larsen, Bodil Poulsen
samt undertegnede. Af arrangementer kan nævnes: elever fra Clifton
College opførte Harold Pinters enakter »The Room« >g fremførte
et mindre musikprogram (i samarbejde med Dansk-B i tisk Klub).
Filmsaften ved adjunkt J. Falsig Petersen (Dickens’ »Ol: ver Twist«),
Teaterekskursion i efterårsferien til København, Det kgl. Teater,
Fiolteatret, Det ny Teater og kunstudstillingsbesøg. O’plæsning af
egne værker ved forfatterinden Cecil Bødker. Foredrag ved forfar
teren Knud Holst om »Pionerer og pirater i den moc serne poesi«.
Filmsaften (Dreyers »Køresvenden« efter Selma LagerBf). Sæsonen
vil slutte med et foredrag af stud. mag. John Erik Han.•sen om teatrets udvikling.
Medlemmerne har i det forløbne år haft adgang til ille Aalborg
Teaters generalprøver til nedsat pris. Formandens plat om at udnytte scenen i festsalen til aktivt teaterarbejde strandede trods flere
forsøg, da ingen instruktør kunne skaffes. Jeg håber, dette vil lykkes
for foreningen i det næste skoleår.
Jesper Ellekilde.

M usikforeningen
Bestyrelse: Anne Bro Bystrup, Kjeld Mogensen, Peter Jaul Larsen,
Gunnar Munk Jørgensen og undertegnede.
Foreningen har afholdt en kammerkoncert, og medlemmerne har
haft adgang til kammermusikforeningen Pro Musicas og Filharmonisk Selskabs koncerter her på skolen. Pladeklubben er år for første gang blevet administreret gennem foreningen.
Helge Selchau.
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Bevægelsen er landsomfattende med to hovedafdelinghr, en i Kø
benhavn og en i Århus. Den er ingen forening med i medlemskort
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eller kontingent, men et sted, hvor alle kan komme. De tre gymna
sier i Aalborg har et nært samarbejde om alle arrangementer.
Hvert år afholdes tre vinterlejre foruden fire sommerlejre. Vinter
lejrene ligger i efterårsferien, juleferien og påskeferien og bliver ledet
af studenter fra Århus.
Foruden lejrene har vi her i Aalborg dannet en studiekreds, hvor
vi i årets løb har holdt diskussionsmøder over følgende bøger: »Ste
nen i Strømmen (Hans Lyngby Jepsen), »Barabbas« (Pär Lager
kvist), »Løgneren« (Martin A. Hansen) samt »Barndommens Gade«
(Love Ditlevsen). Desuden en aften med diskussion på grundlag af
ArrabaPs to skuespil »Liturgi for to« og »Automobilkirkegården«,
der blev spillet på Aalborg Teater. Studiekredsen blev ledet af ad
junkt Marstal.
Endelig udgiver D.K.G. et blad »Gymnasiastbladet«. Det udkom
mer med 8 numre i løbet af året. Tillidsmænd i 1964/65: Helen Jen
sen Hz og Kirsten Hjorth Christensen IIz.
Bodil Toft.

Astronomisk Forening
Medlemstallet er af praktiske grunde begrænset til 15. I det for
løbne år har foreningen dels foretaget observationer med skolens in
strumenter, dels er foreningen nået så vidt med bygningen af et
spejlteleskop, at spejlet er færdigt. Herfor rettes en særlig tak til for
eningens rådgiver, adjunkt Stig Ohrt. Teleskopet kan formentlig
færdiggøres inden for det kommende år.
Ole Christiansen.

Skakforeningen
Bestyrelse: Jørgen Arfelt, Jan Skotte Jacobsen, pedel Erik Larsen
samt undertegnede.
Foreningen har i år afholdt Aalborghusmesterskaber både for
klassehold og individuelt. Desuden har foreningen deltaget i Dansk
Skakunions holdturnering og i Dansk Skakunions danmarksmester
skab for alle landets gymnasieskoler samt spillet en række trænings
kampe med Aalborg skakforening, Nørresundby skakklub og Fry
dendal skole.
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Endelig har vi haft besøg af Jørgen Birk Pedersen, Vejgaard skak
klub, og Per Grevlund, Nørresundby skakklub, der har givet in
struktion og spillet simultan.
Foreningen takker adjunkt Gunnar Jensen for ver lig assistance
ved turneringsarrangementerne.
Hans Henrik Hviid.
Babysitter-ringen
Organisationen stiftedes august 1963 af Iben Hanstid og Hanne
Holm Iversen. Ideen er hentet fra Studenternes babysit :ing i Køben
havn, og formålet er dels at afhjælpe behovet for babysitters, dels
at tjene ekstra lommepenge. En del medlemmer har de taget i Mød
rehjælpens spædbørnskursus. Medlemstallet er 50.
Bestyrelse: Iben Hansted, Bente Maniens-Hansen (hasserer), Ka
ren Bechmann, Birthe Thorlund-Petersen, Jesper Viho.m og under
tegnede.
Hanne Holn Iversen.

Skolebladet »Cephalopoda«
Redaktionen i efteråret: Niels Gellert (ansvarshavende), Brede
Elman Hansen, Jens Høyer, Bodil M. Poulsen, ]an 3irket-Smith,
Niels Bøje Groth (annoncer), Knud Erik Hansen (kasserer) — og i
foråret: ]an Birket-Smith (ansvarshavende), Jørgen Ber helsen, Niels
Bøje Groth (annoncer), Jes Jensen (kasserer).
Jan Bh ket-Smith.
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Skolelægeinstituf ionen

»Kunsten er just den at hjælpe de svage frem, at
bringe det bedste ud af hver enkelt, at forhindre
den eensidige og fremme den harmoniske udvikling
hos enhver.«
EMIL HORNEMANN, 1861.

Den fremragende læge og hygiejniker Emil Hornemann udgav i
1861 en udførlig afhandling om sundhedsplejen og skolerne, og han
er vist den første herhjemme, der direkte har stillet forslag om an
sættelse af skolelæger. Havde man dengang fulgt Emil Hornemanns
kloge ord, kunne man i disse dage have fejret skolelægeinstitutionens
100 års jubilæum.
Man fulgte imidlertid ikke Emil Hornemanns kloge forslag, og
først i 1897 og på kommunalt initiativ ansættes de første skolelæger
her i landet, og i 1909 ansættes de første skolesygeplejersker i Kø
benhavn. En udvikling var imidlertid sat i gang, og efterhånden
blev der ansat skolelæger forskellige steder i landet, således at skole
lægevirksomheden havde et ikke ringe omfang, da lov af 12. juli
1946 om skolelæger trådte i kraft, hvilket lettede lovens praktiske
gennemførelse betydeligt. I dag er der i hele landet ansat ca. 400
skolelæger.
Skolelægens arbejde er nærmere fastsat i reglement for skolelæge
ordningen og i instruks for skolelæger.
Det påhviler skolelægen at føre tilsyn med de hygiejniske forhold
på skolen, rådgive skolens leder herom, føre tilsyn med eller udføre
de årlige tuberculoseundersøgelser af elever og det til skolen knyt
tede personale, samt foretage helbredsundersøgelsen af eleverne.
I skolelægeloven står anført, at alle skolesøgende børn i Danmark
skal helbredsundersøges én gang årligt, men man er imidlertid ikke
tvunget til at lade sig undersøge af skolelægen. Undersøgelsen kan
finde sted hos hjemmets egen læge, men betalingen for undersøgelsen
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er da det offentlige uvedkommende. Skolelægens unc ersøgelse
<
er
derimod vederlagsfri.
I teknisk henseende er der vel ingen væsentlig forskel mellem en
undersøgelse hos hjemmets egen læge og hos skolelægen, men det
bør dog anføres, at skolelægerne - i alle tilfælde i Aalborg-er i be
siddelse af apparatur, der i almindelighed ikke findes hos den prak
tiserende læge. Der tænkes her på audiometre til undersøgelse af
høreevnen, et såre vigtigt problem for det skolesøgende l arn.
En bedømmelse af en elevs sundhedstilstand - og her lænkes såvel
på den legemlige som den sjælelige — kan imidlertid ik'ke gennemføres uden nøje oplysninger om elevens adfærd, arbejdsfarm
:
og hele
levevis. Her er hjemmets oplysninger om eleven selvsagt af stor be
tydning, men da en elev tilbringer en ganske væsentlig del
<
- og en
meget vigtig del - af sin dag, imellem det 7. og 18. år■, inden for
skolens mure, er lærerpersonalets indtryk af og oplysniq;ger om eleven af lige så stor, om muligt af større betydning.
Sidstnævnte problem er der også tænkt på i loven, idet det på
hviler lærerpersonalet at henvise elever, der frembyder yanskeligheder med hensyn til opførsel, har vanskeligt ved at følg< med i undervisningen, virker sløje og uoplagte, hyppigt forsømme: r, viser tegn
på forkert ernæring, klager eller viser tegn på utilpashed eller lig
nende.
Samtidig hermed påhviler det skolelægen at vejlede la rerpersona
let med hensyn til evt. sygdomme eller øvrige forhold ros en elev
og de særhensyn, der i den anledning må vises fra skolens side.
Erkendelsen af, at der er en sygelig årsag eller andre årsagsfor
hold til en elevs sjælelige eller legemlige adfærdsvanskeligheder, gør
det lettere for den enkelte lærer at finde sig i elevens af disse forhold
betingede vanskeligheder. Gennem disse pædagogiske 5g lægelige
konferencer vil man endvidere kunne opnå, at evt. ulemiper for undervisningen af de andre elever i klassen vil kunne reduceres eller
fjernes.
Samarbejdet mellem pædagog og skolelæge kan efter min 15årige
erfaring ikke praktiseres bedre end den udøves på denne skole,
s
hvor
skolelægen også deltager i flere af skolerådsmøderne.
På disse møder, hvor det naturligvis er elevens si: olemæssige
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standpunkt, der først og fremmest drøftes, har jeg altid følt det som
min opgave at optræde som en slags lægelig forsvarer for eleven.
Uden at røbe intimiteter eller hvad der blevet en betroet, kan man
som skolelæge udmærket orientere kollegiet eller den enkelte lærer
om forhold hos den eller den elev, der kan forklare en svigtende
eller en vigende præstation, og det har været mit indtryk, at man
fra lærerkollegiets side altid har taget hensyn til sådanne udtalelser
fra min side, hvor vage og udflydende de end har måttet være.
Selv om skolelægen - ifølge loven om skolelæger - således kun har
delvis tavshedspligt, må det på dette sted endnu engang fastslås, at
skolelægen aldrig vil røbe, hvad der bliver ham betroet fra elevernes
side.
Selve undersøgelsen skal der ikke siges meget om. Den skal bestå
i en almindelig klinisk undersøgelse fra top til tå.
Man kan en sjælden gang træffe den opfattelse, at skolelægen
også foretager gynækologiske undersøgelser. Dette er imidlertid ikke
tilfældet. Skolelægen foretager ikke gynækologiske undersøgelser, og
ingen skolelæge vil i øvrigt gå ind for den af Ulla Dahlerup fore
slåede rådgivning. Man kan undre sig over, at en sådan opfattelse
kan opstå, men måske har det Ulla Dahlerup’ske radioindlæg nogen
andel heri. Når man undersøger for skævheder i rygsøjlen, i hofter
eller for forkortelser af benene, skal eleven dels stå med ryggen til
undersøgeren, dels bøje sig lidt forover. Det er muligvis denne un
dersøgelse, der får enkelte ubefæstede sjæle til at tro, at der også
foretages en gynækologisk undersøgelse, men en sådan er fysisk umu
lig i den stilling. De, der får en sådan fejlagtig opfattelse, glemmer
eller overser ganske, at de mandlige elever undersøges på akkurat
samme måde, og her kan der ifølge sagens natur ikke være tale om
nogen gynækologisk undersøgelse.
Foruden den årlige undersøgelse påhviler det skolelægen — og så
ofte han finder det nødvendigt - at kontrolundersøge de elever, der
af skolelægen selv, lærerkollegiet eller forældrene skønnes at vise en
mangelfuld legemlig eller sjælelig sundhedstilstand.
Er skolelægeinstitutionen nu kommet for at blive? Dette spørgs
mål tillige med spørgsmålet, om skolelægearbejdet ikke er frygtelig
ensformigt, stilles man ofte overfor. Det sidste spørgsmål kan straks
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besvares benægtende. Arbejdet er efter min mening ild e ensformigt,
men derimod meget interessant, og jeg viger ikke tilbs ge for at be
tegne det som fascinerende. Man ser nye børn, nye elever hver dag,
og samtidig får man en fornemmelse af, hvordan den næste genera
tion i vort land muligvis vil udvikle sig.
Vedrørende det første spørgsmål er jeg absolut af dm opfattelse,
at skolelægeinstitutionen er kommet for at blive. Derne opfattelse
er baseret på den interesse for vort arbejde, der vises os dels fra
hjemmenes, dels fra skolernes og dels fra myndighedernes side. Den
såkaldte »grønne betænkning«, der omhandler folkeskolens special
undervisning, viser umiskendeligt, hvilken central rolle man har til
delt skolelægen ved alle former for specialundervisning.
Da skolelægeinstitutionen er af ret ny dato, er aroejdet endnu
ikke lagt i så faste rammer, som man kunne ønske de:, og dette er
igen årsag til, at arbejdet kan udføres og bliver udfcrt mere eller
mindre effektivt.
Her i Aalborg har vi forsøgt at arbejde så seriøst og så effektivt,
som det har været os muligt, og derfor er både vor arbejdsform og
vort arbejdsområde under fortsat udvikling. På grund af den inter
esse, som overlæge Hansted, børneafdelingen, Kommunehospitalet,
har vist vort arbejde, har der de sidste par år bestået det samarbejde
mellem børneafdelingen og skolelægerne, at vi dels stil'er vort jour
nalmateriale til rådighed for børneafdelingen, dels at tomatisk får
tilsendt et udskrivningskort over de skolebørn, der har ræret indlagt
på afdelingen. Meningen med dette samarbejde, der efter min erfa
ring ikke findes andre steder i landet, er denne, at omsorgen for og
behandlingen af det enkelte barn skal blive så effektiv, som det nu
engang er muligt.
Et lignende samarbejde er også etableret mellem skolelægerne og
den børnepsykiatriske rådgivningsklinik, der blev oprettet her i
byen for ca. 1 år siden.
Endelig må det være tilladt at nævne de fælleskonferencer, der i
de senere år har fundet sted her i Nordjylland mellem repræsentan
ter for så godt som alle forsorgsgrene, omhandlende de ve, talehæm
mede, svagtseende, spastiske, evnesvage eller på andre måder handi
cappede børn. Til disse fælleskonferencer, hvortil initiativet oprin
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delig udgik fra den herværende tunghøre- og døveskole - og som
mig bekendt ikke findes andre steder i landet - vil skolelægerne også
i fremtiden have adgang, og det kan efter min mening kun blive til
gavn for det eller de børn, som skolelægen står usikkert overfor,
hvad placering, behandling eller undervisning angår.
Dersom jeg til slut - og det helt for egen regning - skal udtale
nogle ønsker for skolelægeinstitutionen, må det blive disse, at skole
lægearbejdet må komme ind i fastere rammer, må blive mere ensar
tet, for kun på den måde vil arbejdet blive effektivt og til gavn for
den enkelte elev.
En større ensartethed vil man kunne opnå ved at ansætte amts
skoleoverlæger, der kunne råde og vejlede deres skolelægekolleger.
Disse skulle efter min mening være full-time-skolelæger, d.v.s læger,
hvis hovederhverv det er at virke som skolelæger, hvorimod praksis,
enten som almindelig læge eller speciallæge, kun skulle være et bier
hverv. For at nå til en sådan løsning må honoreringen imidlertid
føres ajour og på linie med aflønningen af andre læger i tilsvarende
selvstændige, ledende stillinger.

Skolelægen af i dag, som af de fleste opfattes som en embedsmand
i en tjenestemandsstilling, er kun honorarlønnet medarbejder ved
skolen. Skolelægen har således ingen af de sædvanlige tjenestemands
goder, såsom pension, rimelig lønudvikling eller ret til at være syg.
Hertil kommer så, at skolelægens honorar beregnes ud fra et grund
beløb pr. barn, der blev fastsat i 1936, og ikke siden er blevet æn
dret, trods ihærdige forsøg fra skolelægernes side.
Et hjertesuk, men berettiget på grund af den uanstændige behand
ling, vi har været udsat for.
Knud Erik Sørensen.
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Årets arbei de

Religion

Gymnasiet: Bibelen, Den danske salmebog, Erik Lund: Tekster til verdenshistorien, 1. hæfte, Bay og Busch: Den romersk-katolske kirke, B:y:: Den evangelisk-lutherske kirke, Peter P. Rohde: Søren Kierkegaards dag >ø;iger i udvalg,
Luther-tekster i duplikeret udvalg. — Realafdelingen: Bibelen, ''olderlund-Hansen: Kirken i dag.
Dansk
Gymnasiet: Håndbøger: Falkenstjerr.e og Borup Jensen: Håndlog i dansk Lit
teratur: la, b, c + u, y, z, Hg og Illg, Borup Jensen: Håndbog i Verdenslittera
turen: la, b, c + u, z, Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur: ly, Brod:rsen og Møller
Kristensen: Litteraturudvalg: Ix, Brøndsted & Møller Kristensen: Danmarks Lit
teratur: Ia, b, c + u, x, y, z, Jensenius: Litteraturhistorie: Ug, II g, Buchreitz &
Lindgaard: Dansk Grammatik: lig, Ilia, x, z, E. Ottar Jensen: Dansk Gramma
tik: Hiß, y, u, v, Ferlov m.fl.: Svensk og norsk Litteratur: Ig, Ug, UIg, Erik
Flansen: Sprogiagttagelse m/fonetiktillæg: la, b, c + u, x, y, z, Vestergaard m.fl.:
Dansk Sprog: Ic + u, x, z, Alf Henriques: Litteraturforståelse: Iß, y. Hoved
værker (herunder antologier): la: Abell: Anna Sophie Hedvig, .æger: Velkommen, Vinter, Paludan: Fugle omkring Fyret, Holberg: Den Stunc esløse, Ib: Den
Stundesløse, Kærlighed uden Strømper, Martin A. Hansen: Parac isæblerne, Sha
kespeare: Hamlet, Ic + u: Lundbo: Dansk Nutidsdigtning, Danike Folkeviser,
Holberg: Den politiske Kandestøber, Ix: ingen, ly: Holberg: Erasmus Montanus,
Jæger: Velkommen, Vinter, Iz: som Ic+u, II«: Ibsen: Samfunnets stötter, Wessel:
Kærlighed uden Strømper, Ilß: Oehlenschläger: Hakon Jarl, H. C. Andersen: I
Sverrig, Togeby: Dansk Lyrik 1915-1955, lix: Ibsen: Samfunnets .totter, Wessel:
Kærlighed uden Strømper, I. P. Jacobsen: Udvalgte noveller, Møller: En dansk
Students Eventyr, Oehlenschläger: Set. Hansaftens Spil, Ily: som fix, IIz: H. C.
Andersen: Eventyr og Historier, Shakespeare: Hamlet, Ula: Ibs fn: Vildanden,
Bang: Ved Vejen, Dansk Lyrik 1915-1955, Martin A. Hansen: Løgneren, III^:
Ibsen: Et Dukkehjem, Bang: Ved Vejen, Branner: Sidst i Augus:, IIIx: Ibsen:
En Folkefiende, Jacobsen: Niels Lyhne, Dansk Lyrik 1915-1955, Branner: Sidst
i August, Uly: Bang: Ved Vejen, Ibsen: Gengangere, Branner: lidst i August,
IIIz: Bang: Ved Vejen, Ibsen: Vildanden, Dansk Lyrik 1915-19 55, Martin A.
Hansen: Løgneren, IIIu: Ibsen: Vildanden, Jacobsen: Niels Lyh le, Martin A.
Hansen: Løgneren, Ulv: Bang: Ved Vejen, Jacobsen: Udvalgte Noveller, Ibsen:
Gengangere.
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Realafdelingen: Jørgensen & Maltesen: Realskolens Læsebog I, II, III, Verner
Sørensen: Skriv rigtigt 1, 2, 3, Hansen & Kruhöffer: Dansk Sproglære (3r),
Rudolph Benzon: Retskrivnings- og Fremmedordbog, Ottar Jensen: Dansk Gram
matik (lr, 2r), Ottar Jensen: Analysestykker (Ir, 2r), Houken og Sørensen:
Svensk og norsk, Lundbo: Dansk Nutidsdigtning (2r), Enemærke: 15 historier
fra vor tid (lr), Hostrup: Genboerne (2r), Blicher: En Landsbydegns Dagbog (3r),
Sønderby: Midt i en Jazztid (3r), diverse skoleradiotekster og grammofonplader.

Engelsk
Gymnasiet: Engelske Studentereksamensopgaver. Brier: Stiløvelser: Is, lins,
Hins. - Alving & Brøndum: Eng. Synonymer og Præpositioner: Ic. - Brier & Rosenhoff: An English Grammar: Ic, lins. - Steller & Holst-Jensen: A Short Gram
mar: ly, x. - Herløv: Engelsk Grammatik: Is, lins, Ilins. - Four Modern Writers:
la, b, c, x, u. - Kjeldsen & Dahlmann-Hansen: Facts and Fiction 1: Ic, x, z. - Aspects
of British Life and Thought: lins, III«. - The British Spirit: III/?. - Bodelsen:
Government and Institutions: III«. - On England and the English: Ily, z. - On
England and America: Ix, y, u. - English Essays II: Ilins. - The Dickens Reader:
lins, Ilins. - A Hundred English Poems: II/?, III«. - Two Centuries of English
Poetry: II«, III/?. - Spoon River Anthology: Ilins. - Modern Prose II: III/?. 7 British Short Stories: Uns. - Modern British and American Short Stories: la,
IIx. - Loyalties: II/?, III«. - Hillary: The Last Enemy: II/?, III«. - Lerner: My
Fair Lady: Ily, z. - Miller: Death of a Saleman: Ib, II«. - Orwell: Animal Farm:
la, b, c, u, Ily, z. - Shakespeare: Julius Cæsar: Illa. - Shakespeare: Macbeth: III/?.
- Sherriff: Journey’s End: la, b, c, z. - Steinbeck: Of Mice and Men: Ix, y, III/?. V. Woolf: Mrs. Dalloway: III«. - J. Braine: Room at the Top: Ila.
Realafdelingen: The Tortoise 3, 4, 5. - Grammatiske Øvelser til Tortoise 4 (2r).
- Grammatik og Synonymer til The Tortoise. - Askgaard & Nørregaard: Stiløvel
ser. - Alving og Brøndum: Synonymer og Præpositioner (3r). - Engelske Realeksa
mensopgaver (3r). - Wyndham: The Kraken Wakes (2r). - Diverse skoleradio
tekster.

Tysk
Gymnasiet: Kaper: Tysk Sproglære: Is, lins, Hins, Iz, IIx, y. - Gad: Tysk
Stiløvelse: Is, lins, Hins, Iz. - Tyske realeksamensopgaver: Is. - Tyske studenter
eksamensopgaver: lins, Hins. - Hertig & Kryger Kristensen: Deutsche Poesie: Is,
lins, Hins, Iz. - Østergaard: Tyske Digte: Is, Ila, III/?. - Ring Hansen: Neuere
Deutsche Erzähler: Is. - Moderne tyske Noveller: la, IIx, y. - Lebendige deutsche
Dichtung: Is, z, Ila, x y, III/?. - Borchert: Draussen vor der Tür: Is. - Inge Scholl:
Die weisse Rose: Iz, IIx, y. - Schiller: Maria Stuart: Uns, III«. - Menschen und
Schicksale: Ila, III/?. - Deutsche Klassiker: II«, Hins. - Holm: Abriss der deut
schen Literaturgeschichte: II/?, IHns. - H. Moe: Bedre Tysk: Ilins. - Kulturge
schichtliche Lesestücke: Uns, Hins. - Zweig: Schachnovelle: Hx, y. - Goethe:
Faust: Hins. - Schiller: Don Carlos: III/?.
55

Realafdelingen: Byrith & Rossen: Deutsch Lesen und Lernen L (lr). - Rud.
Lave: Deutsch für die Jugend 3, 4 (2r, 3r). - Frilæsningshæfte: Himmel, meine
Schuhe (2r). - Weichert: Wälder und Menschen (3r). - Frilæsningshæfte: Deutsche
Sagen (3r). - Diverse skoleradiotekster.

Fransk
Gymnasiet: Bruun m. fl.: Elementært Fransk: Ia. - Mauger: Cours de Langue
etc. I: Ib, c + u, x. - Atke & Hyllested: Fransk Begynderbog: ly’ T.. - Mauger:
Cours de Langue etc. II: lb. - Sten & Hyllested: Fransk Grammittik: Uns, IIx,
III“, ft x, y, z, v. - Sten & Hyllested: Fransk Stiløvelse: lift x, Ilins, z. - N. Chr.
Nielsen: Fransk Skolegrammatik: I ly, z, IIIu. - Laugesen: L..‘ctures Faciles:
Uns, x. - Wilier & Mogensen: Marianne: II“. - Sartre: Les Jeux sont faits: II“,
Ilins og mn. - Anouilh: Le Bal des voleurs: lift x. - Emmertsen &: Nissen: Fransk
Læsning 1: lift IIIu. - Emmertsen &: Nissen: Fransk Læsning 2: i Ila, x, z, v, u. Henriques & Willemoes: Fransk Litteratur: IIx, y, z, Illft y. - Bo tifacio & Maréchai: Histoire de France: lix, y, z, Illft x, u, v. - Meilhac: Carmen IIx, III“, z,v.
- Svanholt & Troensegaard: Textes franfais: III«, z. - Eggli: La Vie en prose:
Ic + u, x. - Diverse skoleradiotekster. Heurlin: Versions Franjaises (klassesæt).
3. real: Bruun m. fl.: Elementært Fransk. - Skoleradio: Le Tab eau.
Latin

Gymnasiet: Kragelund: Latinsk Sproglære: Is, lins, Illjß. - Hastrup & Blatt:
Latinsk Grammatik: III“. - Saxild & Østergaard: Caius Julius Cæsar: Is, lins,
Hins. - Krarup & Hastrup: Graecia Capta: la. - Hjortsø & Kisbye-Hansen: Euro
pæisk Latin: Ib, c. - Nielsen & Krarup: Latinsk Læsebog: lins, Illns. - Krarup:
Romersk Poesi: lins, Hins.
2. real: Mikkelsen: Latinsk Læsebog.
Historie

Gymnasiet: P. Munch: Verdenshistorie (ny udg.): Ic + u, z. - I. Munch: Ver
denshistorie (gi. udg.) bd. 2: la, b, x, y. Bd. 1-4: II, III. - E. Lund: Verdens
historie (ny udg.): la, b, x, y. - Kierkegaard og Winding: Norders Historie (ny
udg.): Ic+u. - Kierkegaard og Winding: Nordens Historie (gl. udg.): I, II, III. Nørlyng m. fl.: Vort folks historie i billeder: la, b, c+u, x, II“, y.z, III“, ft x, y,
z, u. - Ilsøe m. fl.: Danmarks historie i billeder: Iz, lift x, III“. - [onsen og Ilsøe:
Verdenshistoriske billeder (stor udg.): I. - Den yngre Pliniubrevveksling:
Illft y, v. - Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag: III. - Bøgebjerg og Elmelund:
Kilder til mellemkrigstidens historie: III“, x, z, u. - Barfod og Kruchow: Dan
mark under 2. verdenskrig 1 og 2: Illft y, v. - Stenberg: Kilder til Danmarks
historie i 12. årh.: Ib, c+u. - Kilder til Danmarks historie efter i860 I: IIIx, z, u.
- Kilder til Danmarks historie efter 1660 III: III“, x, y, z, u. - -Gider til Dan
marks historie efter 1660 IV: III“, x, z, u. - Klassesæt: E. Lund: Tekster til ver
denshistorien I. - Billeder til oldtidens historie og kultur. - Elin Bach: Fra senan
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tik til renæssance. - J. Brøndum: Kilder til vikingetidens historie. - Ørberg: Fra
Jernbyrd til retsplejelov. - Elin Bach: Ludvig XIV. - Rudi Thomsen: Det augustæiske principat. - »Tidens Stemme«.
Realafdelingen: Buchreitz & Rosing: Historie for realafd. 1 (lr). - Buchreitz &
Rosing: Historie for realafd. 3 (3r). - L. Schmidt: Historie for Mellemskolen 1
(lr). - L. Schmidt: Historie for Mellemskolen 2 (2r). - Jonsen: Verdenshistoriske
Billeder (Lille) (2r). - Aksel Strehle: Tre Imperier (3r). - Kierkegaard m.fl.: Bor
ger og Samfund (3r).

Oldtidskundskab
Hjortsø: Græsk Mytologi: Ia, x, y, II, III. - Hertig: Antikkens Mytologi:
Ib, c + u, z. - Bundgaard: Den græske Kunsts Historie: la, x, y, II/?, x, y, z, III. Bruhn & Hjortsø: Klassisk Kunst: II, III. - Bruhn & Hjortsø: Klassisk Kunst Hellas: I. - Hjortsø & Poulen: Klassisk Kunst - Rom (klassesæt). - Iliaden v.
Østergaard: Ic + u, x, z, II/?, x, y, IIIx, z, u, v. - Iliaden v. Fox Maule & Hjortsø:
la, b, y, II«, z, III«, A y. - Odysseen v. Østergaard: la, c+u, x, y, z, II/j, x, y,
III. - Odysseen v. Otto Gelsted: Ib, II«, z. - Sofokles: Antigone: II«, x,
III«, x, z. - Sofokles: Ødipus: IIz, III/?, y. - Euripides: Flippolytos: II«, IIIu, v. Euripides: Elektra: II^, y. - Euripides: Medea: Hz, III«, y. - Kragelund: Græske
Historikere: II/?, y, III/?, u,v. - Frisch: Sokrates’ Domfældelse og Død: III«, x,
y, z. - Platons Skrifter i udvalg v. Foss & Krarup: III/?, u, v. - Herodot: Kong
Kroisos: IIIx, z. - Aristofanes: Acharnerne: II/?, x. - Hastrup & Hjortsø: Herodot
i udvalg: III«, y.

Geografi
Gymnasiet: Nielsen & Tscherning: Geografi for det sprogl. gymn.: Is. - Hellner
&Humlum: Fysisk Geografi: Im, Ilmn. - Hellner & Humlum: Erhvervsgeografi:
Ilmn. - Reumert & Tscherning: Geografi med Naturlære: lins. - Christensen &
Krogsgaard: Atlas: II«, /?, x, III. - Gjellerups Skoleatlas II: Ily, z. - Gyldendals
Reliefatlas (klassesæt).
Realafdelingen: Hellner m. fl.: Jorden og Mennesket (lr). - Hellner m. fl.: Jor
dens Råstoffer (2r). - Hellner m. fl.: Danmarksgeografi (3r). - Christensen &
Krogsgaard: Atlas.

Biologi
Gymnasiet: Kjeltoft & Schiønning: Biologi for gymnasiet: III. - Krogh &
Brandt Rehberg: Menneskets Fysiologi: III.
Realafdelingen: Lange &Leth: Biologi for realafd. 1 (lr, 2r). - Lange &Leth:
Biologi for realafd. 2 (3r). - Lange: Dansk Flora: (lr, 3r). - Klassesæt af Mogens
Lund: Biologi for Realklassen.
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Fysik og kemi

Gymnasiet: Eriksen & Sikjær: Fysik I: Im. - E. Rancke Mac sen: Lærebog i
Kemi: Im. - Nygaard m. fl.: Øvelser i Fysik: ly, u, Ilmn, Illmn. - Hjerting m. £1.:
Opgaver i Fysik: ly, z, u, IIx, z. - Kobberø: Mekanisk Fysik: Iln, Ulm. - Kob
bere: Varmelære - Lyslære: Ilmn, Illmn. - Kobberø: Elektricitetslære: Ilmn,
Illmn. - Eriksen & Pedersen: Astronomi: Ilmn, Illmn. - Ring: Kemi (m. øvelses
bog): Ilmn, Illmn.
Realafdelingen: Bo m. fl.: Realskolens Fysik og Kemi for 1. og 2. real (lr, 2r). Bo m. fl.: Realskolens Fysik og Kemi for 3. real (3r).
Matematik

Gymnasiet: Mogensen: Matematisk Orientering: Is. - Krister sen & Rindung:
Matematik I: Im. - Kristensen & Rindung: Opgaveri: Im. - Juul ic Rønnau: Ma
tematik II m. opgaver: Ilmn. - Juul & Rønnau: Matematik III m. (pgaver: Illmn.
Lomholt: Eksamensopgaver B: Illmn. - Udvalgte matematiske opgaver fra ad
gangseksamen til Danmarks tekniske højskole 1866-1956 (klasse æt). - Hylling
Christensen & Petrus Larsen: Logaritmetabeller: Ib, Ilmn, Illmn. Erlang: Loga
ritmetabeller C: la, c, x, y, z, u.
Realafdelingen: C. C. Andersen m. fl.: Regning og Aritmetik: (2r, 3r). C. C.
Andersen m. fl.: Geometri (2r, 3r). - C. C. Andersen m. fl.: M: tematik (3r). Hylling Christensen & Petrus Larsen: Opgaver R. - Erlang: Logaritmetabeller C.
Regnestok (Aristo Scholar LL): Is, Im, 3r.

Idehistorie
Lund, Pilil & Sløk: De europæiske Ideers Historie: I.

Erhvervsorientering
Gymnasiet: Studie- og erhvervsorientering for gymnasiet. - Gr< nvalget i gym
nasiet. - Håndbog for studenter.
Realafdelingen: Realist eller student? - Mit fremtidige arbejde. - Søgård Jør
gensen og Kai Sørensen: Fremtid med plan. - Hvad kan jeg bl ve? (Politikens
håndbog).
Formning
Eleverne kan til tegning vælge mellem følgende materialer: blyant, kul, olie
kridt og vandfarver. De arbejder ofte efter model, men er dog som regel frit
stillet i emnevalg. Alle elever har endvidere haft lejlighed til at arøve formning
i ler og anvendelse af lerfarver. Lertingene brændes på skolen.
Sløjd

Årsarbejde: Dokumentæske med øvelsen: sinkning. »Eneboerspil« med øvelserne:
fashøvling og anvendelse af el-boremaskine. Boghylde med øvelser: samling med
skruer. Aim. værktøjslære, oliering og lakering.
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Håndarbejde
Årsarbejde: syet skjortebluse med flipkrave og tilsatte ærmer med dobbelte
manchetter og slidsbelægning. Indøvet knaphuller. Mellemarbejde: broderet mel
lemlægsservietter med korssting og tællesyning. Indøvet søm og skråhjørner.
Drengegymnastik

I vintersæsonen dyrkes i alle klasser gymnastik. I efterårs- og forårssæsonen
atletik, basketball, håndbold og fodbold. Uden for skoletid har en stor del af
drengene dyrket basketball, atletik og redskabsgymnastik. Se i øvrigt under
»Idræt«.

Pigegymnastik
I vintersæsonen: fritstående øvelser, derunder øvelser med bolde og køller samt
rytmik, redskabsgymnastik, boldspil (volley- og basketball). I efterårs- og forårs
sæsonen: atletik og boldspil (håndbold og langbold). Efter skoletid har der været
frivillig svømning i begyndelsen af skoleåret og volleyball og basketball i vinter
halvåret.
Musik og sang
Ved undervisningen bruges: Højskolesangbogen, Vore Skolesange, Fællessang,
Gymnasiesangbogen, Festsange, Chorus I, Sang og Spil, Kanonbogen, Sang fra
Bladet, løse kornoder (især fra serierne Folke- og Skolemusik og Musik i Skolen).
I timerne dyrkes en- og flerstemmig dansk- og fremmedsproget sang. Indførin
gen i musikværker sker med lejlighedsvis støtte af partiturer og med demonstra
tioner på klaver og grammofon (bånd). I I.g er anvendt Bjørn Hjelmborgs »Mu
sikorientering«.

Ordbøger
Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog. - Gyldendals »røde«: Fremmedord
bog: gymn., 3r. - Engelsk-dansk, Dansk-engelsk: gymn., 3r. - Tysk-dansk, Dansk
tysk: gymn., 3r. - Fransk-dansk: II, III, - Latin-dansk: Is, lins, Hins. - Gyl
dendals »blå«: Engelsk-dansk: Ir, 2r. - Tysk-dansk: 2r. - Advanced Learner’s
Dictionary: Is og klassesæt.
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Eksamensopgivelser

Dansk
III«: Litteraturhistorie efter Jensenius: Dansk Litteraturhistorie. — Hovedværker: Erasmus Montanus (Dlf.), Vildanden (Dif.), Løgneren (Trai}<ebog). — Litteraturprøver efter Falkenstjerne I (11. udg.): Den højes ord, Gi rmand Gladensvend, Niels Ebbesen, Ebbe Skammelsøn, Hver har sin skæbne, Sælsomme ægteskab, Jeg er en rose i Saron, Den kedsom vinter, Til sjælen, AL-endse, Labyrinthen: Manheim, Guldhornene, Perspektivkassebilieder, I kvæld blev der banket,
Strandbakken ved Egeløkke. —■ II (10. udg.): Bekendelse, Kunstn iren mellem oprørere, En landsbydegns dagbog, Posthuset, Tidlig skilsmisse, Mødet med Bacchus,
Adam tager sit parti, Elverhøj, Phantasterne. — III (9. udg.): Hovedstrømninger,
Niels Lyhne, Ørneflugt, Skyer, Symbolisme, Confiteor, Stuckenb erg: Bekendelse,
Ekbatana, Svundne somre, Paa Memphis station, Fusijama, Torden i syd. — Grammatik efter Buchreitz og Lindgård: Dansk Grammatik. — Ferlo’ r, Monrad Møl
ler og Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk litteratur for gymnas et (1954): Ulla,
min Ulla, Fjäriln vingad, Magisterpromotionen, Dressyren börjar,■, Giftermål på
besparing, En kopp te, Orgier, Hissan som gick ner i helvete, V i;.gen till Klockrike, Strändernas svall, Vad suckar leksakslådan, Kallocain, Når ikki lenger du
elske kann, Mot soleglad, Selma, Venneråd, Du må ikke sove, Husi>et i mørkret.
IIIjS: Litteraturhistorie som 111«. — Hovedværker: Erasmus Montanus (Dlf.),
Ved vejen (Dif.), Et dukkehjem (Dif.). — Litteraturprøver efter Falkenstjerne I
(11. udg.): Den høies ord, Sønnetabet, Aage og Else, Ebbe Skammelsøn, Sorrig og
glæde, Om selsomme ægteskab, Om mig selv, Den yndigste rose, Di :n kiedsom vin
ter-, Til sjelen, Gaffelen, Manheim, Guldhornene, Morgenvandr.ing, Strandbakken-, De levendes land. — II (10. udg.): Bekiendelse, Kunstner aii mellem opr.,
Hosekræmmeren, Posthuset i Hirschholm, Tidlig skilsmisse, Adam tager sit parti,
Klokken, Lilierne paa marken-, Først Guds rige. — III (12. udg/): To verdener,
Engelske socialister, Ørneflugt, Frøkenen, Johs. Jørgensen: Bekenc.else, Confiteor,
Stuckenberg: Bekendelse, Den druknede, Kirstens sidste rejse, Morgen, Middag,
Da seeren tav, De blå undulater, Marias søn, Mit følge. — Gram natik efter Ot
tar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet. — Ferlov m. fl.: Svensk og norsk
litteratur for gymnasiet (3. udg.): Ulla, min Ulla, Fjäriln vingad, Epilog -, Dressyren börjar, Våran prost, Skalden W., Orgier, Timmerdalen, af i.mgest, Lyft dig
på blodiga vingar, Det är vackrast, Hissen -, af Ormen, Vad ssi ckar -. — Falkenstjerne III: Ja, vi elsker, Ved Rundarne, Når sol går ned, 1 . mai 1940, Vi
overlever alt.
IIIx: Litteraturhistorie som IH«. — Hovedværker: Erasmus 1M ontanus (Dlf.),
Niels Lyhne (Minervabog), H. C. Andersen: Eventyr og historier■ udvalg (Dlf.):
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Svinedrengen, Boghveden, Skyggen, Hun duede ikke, Bispen på Børglum. — Lit
teraturprøver efter Falkenstjerne I (ll.udg.): som III«. — II (ll.udg.): Beken
delse, Kunstneren mellem oprørere, Posthuset, Hosekræmmeren, Tidlig skilsmisse,
Mødet med Bacchus, Adam tager sit parti, Phantasterne. — III (9. udg.): Hoved
strømninger, Engelske socialister, Ørneflugt, Ved vejen, Symbolisme, De profun
dis, Ekbatana, Hans Peter Egskov, Kirstens sidste rejse, Graven i sne, Torden i
syd. — Grammatik som III«. — Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litteratur for
gymnasiet (1954): Ulla, min Ulla, Fjåriln vingad, Odalbonden, Magisterpromo
tionen, Dressyren börjar, En kopp te, Orgier, Timmerdalen, Hissan -, Kallocain,
De folkhemske, Vägen till Klockrike, Vad suckar leksakslådan, Når ikki lenger
du elske kann, Mot soleglad, Selma, Venneråd, Du må ikke sove, Huset i
mørkret.
Illy: Litteraturhistorie som III«. — Hovedværker: Erasmus Montanus (Dlf.),
Ved vejen (Dlf.), Gengangere (v. Kortner, 1959). — Litteraturprøver som III/?. —
Grammatik som III/?. — Svensk og norsk som III/?.
IIIz: Litteraturhistorie som IH«. — Hovedværker: En dansk students eventyr
(Dlf.), Ved vejen (Dlf.), Vildanden (Dlf.). — Litteraturprøver efter Falken
stjerne I (11. udg.): Den høies ord, Germand Gladensvend, Niels Ebbesen, Tor
bens datter, Hver sin skæbne, Jeg er en rose i Saron, Om at gruble udi religions
sager, Om sælsomme ægteskab, Den kedsom vinter, Til sjælen, Arendse, Guldhor
nene, Perspektivkassebilleder, Strandbakken ved Egeløkke, At sige verden ret
farvel. — II (ll.udg.): Bekendelse, Sang ved naturforskermødet, En landsby
degns dagbog, Posthuset, Tidlig skilsmisse, Man tager sit parti, Nattergalen,
Phantasterne. — III (9. udg.): Hovedstrømninger, Niels Lyhne, Engelske sociali
ster, Skyer, Symbolisme, De profundis, Den druknede, Ekbatana, Hans Peter Eg
skov, Kirstens sidste rejse, På Memphis station, Tom K.: Morgen, Torden i syd,
Da seeren tav. — Grammatik som Illæ. — Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litte
ratur for gymnasiet: Ulla, min Ulla, Fjåriln vingad, Magisterpromotionen, Dres
syren börjar, Orgier, Hissan -, Dvärgen, Kallocain, Vad suckar, Strändernas svall,
Timmerdalen, Når ikki lenger du elske kann, Mot soleglad, Selma, Venneråd, Du
må ikke sove, Huset i mørkret.
IIIu: Litteraturhistorie som IH«. — Hovedværker: Erasmus Montanus (Dlf.),
Vildanden (Dlf.), af Torden i Syd: I en lille by langt borte (rev. udg. 1959 s. 1-91).
— Litteraturprøver som III/?. — Grammatik som III/?. — Svensk og norsk som
III/?.
IIIv: Litteraturhistorie som IH«. — Hovedværker: Fortælling om Gunlaug
Ormstunge og Skjald-Ravn (Falkenstjerne og Borup Jensen I), Henrik Ibsen:
Gengangere (v. O. Kortner, Gyldendal, Norsk Forlag 1959), Herman Bang: Ved
vejen (Dlf.). — Litteraturprøver efter Falkenstjerne I: Havbor og Signelil, Ger
mand Gladensvend, Ebbe Skammelsøn, Den gamle Christelige Dageuise, Hver
har sin skæbne, Keed af Verden, Om selsomme Ægteskab, Om mig selv, Den yn
digste rose, Her vil ties, Arendse, Rungsteds Lyksaligheder, Labyrinten, Guldhor
nene, Frodes Drapa -4- sidste digt, Strandbakken ved Egeløkke, De levendes Land,
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Kristelig Dagvise. — II: Af: Waldemar den Store og hans Mænd, Hosekræmme
ren, Aprilsvise, af: En Sjæl efter Døden, Posthuset i Hirschhol n, Adams Brud
med Alma, Tidlig Skilsmisse. — III: »Det uendeligt Smaa« og Det uendeligt
Store« i Poesien, Confiteor, Stuckenberg: Bekendelse, Graven i S ie, Henrettelsen,
Torden i Syd. — Dlf.: I. P. Jacobsen: Fru Fønss. — Grammatik som III/?. —
Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litteratur for gymnasiet: Fredman epistlar n:r58,
n:r71, Fredmans sanger n:r64, af Röda Rummet, Skolexame i, Idealism och
Realism, Om Humor, Skalden W., af Farmor och Vår Herre, Hissan-, af Dvär
gen, af Kalocain, af Strändernas Svall, af Vad suckar Leksakslådan, af Familien
paa Gilje, af Huset i mørkret.
3r: Større digterværker: Brudstykker af en landsbydegns dagbog (Dlf.) (7. udg.),
Knud Sønderby: Midt i en jazztid (Tranebog). — Anden litteraturlæsning: Efter
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3: Trymskvadet, Ebbe Skammelssøn,
Af Erasmus Montanus, Af Levned og Meninger, Guldhornene, I idlig Skilsmisse,
Simon Levis arv, Engelske socialister, Verdensberømmelse. — Ef er Sven Møller
Kristensen: En mosaik af moderne dansk litteratur, 1958: Det blomstrende slagsmål, Henrettelsen, Af Melodien, der blev væk, Af Det forsømte orår, De mørke
fugle, Grå invasion, Mundkurv, Til ensomhedens pris, Underjordi >k gruk, Døden,
Jeg ser nu i nat, Det gror -.

Engelsk
III«: Shakespeare: Julius Cæsar (v. Skovgaard, 4. opl.), III. ak:, sc. 1, 2 og 3.
A Hundred English Poems (v. Østerberg, 7. udg.): La Belle Dame, We are Seven,
To Autumn, The Song of the Shirt, Rule Britannia, Extracts from »The Task«,
To A Mouse, The Daffodils, Nutting, The Cloud, Ode to the West Wind, The
White Man’s Burden. Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology (v. Skovgaard),
nr. 1, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 26, 29, 53, 54, 55. The Dickens Reacer (v. Stigaard,
7. udg.), s. 20-34, 57-68. Aspects of British Life and Thought (v. Himosøe og Mouridsen), s. 36-43, 44-54, 109-120, 121-123. J. Galsworthy: Loyaltie:! (v. Skovgaard,
7. opi.), II. akt. English Essays II (v. Helweg-Møller, 4. udg.), s. 15-61.
III/?: Shakespeare: Macbeth (v. FI. Krabbe), II. og III. akt. Two Centuries
of English Poetry (v. Alving, Bruun, Hunosøe og Mammen): Tir: tern Abbey, To
a Sky-Lark, Grecian Urn, To Autumn, Prospice, In a Wood, The Impercipient,
Dreamers, The Glory of Women, The Old Vicarage, Murder in the Cathedral,
My Parents, The Pylons, Louise Smith, Abel Melveny, Lucinda Matlock. Modern
Prose II (v. Helweg-Møller, 4. udg.): The Garden Party. The Dickens Reader
(v. Stigaard, 7. udg.): Dotheboys Hall (s. 20-34), Pickwick Pa pers (s. 68-88).
The British Spirit (v. Helweg-Møller og Herløv, 3. udg.): The English Character,
Gentlemen - in the Modern Mode, Guilty or Not Guilty, A Cl anging Pattern.

3r: Brier & Young: The Tortoise 5: The Arch-deceiver, The Tan who knew
how, Colder than charity, The Crisis, The Secret Life of Walter Mitty.
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Tysk
III«: Goethe: Faust (v. J. Hendriksen): v. 243-605, 1635-1867, 2678-2804,
4405-4612. Schiller: Maria Stuart (v. J. Hendriksen) 1.1, 1.6, II.3, III.l, III.4.
Deutsche Klassiker v. Branner og Stærmose (4. udg.): Aus Winckelmanns »Ge
danken über die Nachahmung...«, Aus Lessings »Laokoon«, Nathan der Weise.
Deutsche Poesie v. Hertig og Kryger Kristensen: Goethedigte nr. 2, 3, 4, 24,
Schillerdigte nr. 3, Heinedigte nr. 1, 7. Kulturgeschichtliche Lesestücke v. Ring
Hansen og Stærmose (3. udg.): nr. 5, 6, 10, 17, 24.
III/?: Goethe: Faust (v. J. Hendriksen): v. 242-605, 1635-1867, 2678-2804,
3413-3543, 4405-4612. Schiller: Don Carlos (v. Ernesto Grassi ro-ro-ro) 1.2, 1.5,
II.1, III.10, V.3, V.9, V.10, V.ll. Deutsche Poesie v. Hertig og Kryger Kristen
sen: Goethedigte nr. 5, 15, 17, Schillerdigte nr. 3, 4, Hölderlindigte nr. 1, 2.
Kulturgeschichtliche Lesestücke v. Ring Hansen og Stærmose (3. udg.): nr. 31.
Deutsche Klassiker v. Branner og Stærmose: s. 85-90.
IIx og y: Se »Årets arbejde«.
3r: Rud. Lave: Deutsch für die Jugend, læsebog IV, 1961, stk. 3, 16, 18, 20,
22-26, 29-33, 35, 36.

Fransk
IILg: Se »Årets arbejde«.
3r: Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært Fransk (4. opi.), s. 98-141,
150-152.
Latin

III«: Saxild og Østergaard: Caesar, Gallerkrigen 6. bog. Nielsen og Krarup:
Latinsk Læsebog (3. udg.): In Catilinam III, Ciceros breve s. 147, 154-155,
157-159, 160, 161-162, Sueton: Divus Julius, Monumentum Ancyranum. Krarup:
Romersk Poesi (2. udg.): Ovid 2, 7.
III/?: Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog (3. udg.): Cicero: Pro S. Roscio,
s. 54-60 linje 15, In Verrem IV, s. 69-72 § 38, In Catilinam I, In Catilinam III,
s. 121-128 § 23, Breve, der begynder s. 151, 152, 152, 153, 154, 160, 160, 165,
166, Monumentum Ancyranum s. 224-229 § 19. Krarup: Romersk Poesi (2. udg.):
Catullus 1, 2, 3, 5, Ovidius 5.
2r: Mikkelsen: Latinsk Læsebog (18. udg.), s. 27-48.
Oldtidskundskab
III« Iliaden (v. Fox Maule og Hjortsø, 1959), s. 7-29, 156-171. Odysseen (v.
Østergaard, 4. udg.), IX. sang. Herodot (v. Hastrup og Hjortsø, 3. udg.), s. 7-33.
Sokrates1 domfældelse og død (v. Hartvig Frisch, 4. opl.): Sokrates’ forsvarstale,
Kriton. Sofokles: Antigone (v. Niels Møller, 12. udg.). Bundgaard: Den græske
kunsts historie, s. 21, 29, 47. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst (5. udg.), fig. 3,
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5, 20, 37-38, 41-42, 48, 50-54, 57-70, 76, 77, 80, 92, 99; III, XVIII. Fra Herodot-udvalget: Kroisos på bålet.
IIIjB: Iliaden (v. Fox Maule og Hjortsø, 1959), s. 7-29. Odysseen (v. Østergaard), VI, XXII 1-88. Græske Historikere (v. Kragelund, 19f 1): Slaget ved
Salamis forfra til s. 53. 3, Athens Fald. Udvalg af Platons skrifter (v. Foss og
Krarup, 1957): Sokrates’ forsvarstale, Kriton, brudstykket af Faid >n, brudstykket
af Menon forfra til s. 120.15. Sofokles: Ødipus (Rex) (v. Gaiff og Hjortsø,
1958). Bundgaard: Den græske kunsts historie (4. udg., 1956), s. 12, 15, 16, 32,
43, 44, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76-77, 1 '9, 84, 85, 91,
92, 94, 95, 96, 103.
IIIx: Iliaden (v. Østergaard, 11. opl.): I 1-611, VI 313-529 Odysseen (v.
Østergaard, 4. opl.): I 1-10, IX 1-542, XI 467-600. Herodots 1 . bog og kong
Kroisos (v. Chr. Thomsen), s. XIII-XVI (kap. 39-43), 15-50 (kip. 26-91). So
krates’ domfældelse og død (v. Hartvig Frisch, 5. opl.): Sokrat is’ forsvarstale,
s. 25-69. Sofokles: Antigone (v. Niels Møller, 11. udg.). Bundgaa. d: Den græske
kunsts historie: Kretisk-mykensk kunst, Dorisk stil, Delfi, Attiske raser, Olympia,
Akropolis, Teatret. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst (5. udg.), fip. 1, 20, 24, 37,
39, 41, 43, 50, 76, 89, 93, 96, 99.
Illy: Homer og prosa som III«. Sofokles: Kong Ødipus (v. Garff og Hjortsø,
1958). Bundgaard: Den græske kunsts historie (5. udg.), s. 15-16, 21, 47. Bruhn
og Hjortsø: Klassisk kunst (5. udg.), fig. 3, 5, 20, 39, 43, 46, 50 70, 76, 80, 92,
106; III, XII, XVIII. Fra Herodot-udvalget: Kroisos på bålet.
IIIz: Som IIIx.
Illu: Iliaden (v. Østergaard): I. sang. Odysseen (v. Østergaard): I 1-10, VI,
XXIII 85-140. Prosa som III/?. Euripides: Hippolytos (v. Per Krarup og Karl
Nielsen, 1957). Billeder som III/?.
Ulv: Iliaden som Illu. Odysseen som III/?. Prosa, drama og billeder som IIIu.
Historie

III«: Kierkegaard og Winding: Nordens historie (5. udg.): Danmarkshistorie:
Unionstiden 1380-1523, 1848-1914, 1920-1939. Nordens historie 1660-1814. P.
Munch: Verdenshistorie: Det romerske rige til digtning og videnskab (13. udg.),
s. 105-144 (-4- petitstof). Perioden 1517-1789 (11. udg.) fra s. 8: Kirkestriden i
Tyskland til s. 156 -4- petitstof. Afsnittene om Portugal s. 40-41, am Enevældens
tid 1643-1789 s. 7\-77 og om Sydeuropa i d. 18. årh. s. 135-137 udgår. Bd. IV
(11. udg.) 1848-1914 ~ smålandene. 1919 (+ fredsslutningen) — 1939 4- små
landene. — Kierkegaard m.fl.: Danmark i dag (7. udg.): Afsnit ene om: priser
og kredit (+ petitstof), borgerrettigheder og borgerpligter, folkestyrets opbyg
ning (herunder statsstyre og kommunestyre) lov og ret (alle -- petitstof) og
skatter (+ petitstof). — Kilder til Danmarks historie efter 1660, III (1848-1864)
(v. Hakon Muller), s. 5-18 og [26-33], — Andrup m.fl.: Danmarl s historie i bil
leder (5. udg.), nr. 57, 94, 96, 97, 144, 150, 170, 192, 193, 203, 204, 220, 221,
222, 225, 243, 256, 257.
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IIIj3: Lærebøger som Illa. Nordens historie, s. 110-123, 126-151, 164-191, 226248. Munch III, s. 47-125 (med enkelte overspringelser), IV, s. 1-35, 41-94, 167200, 209-215, 223-228, 237-244. — Samfundslære s. 7-32, 43-60, 88-127. — Bar
fod og Kruchow: Danmark under 2. Verdenskrig, s. 106-112, 201-219. Uddrag
af Kongeloven, Casinomødets resolution, provisorisk regerings proklamation, pro
visorisk finanslov 1885, bevillingslov 1920. — Nørlyng og Hans Jensen: Vort
folks historie i billeder, nr. 125-126, 193, 258. Nordens historie, s. 168-169. Ri
gaud: Ludvig XIV.
IIIx: Lærebøger som Illa. Nordens historie 1241-1523. Danmarks historie
1523-1660, 1864-1914. Verdenshistorie 1300-1660, 1861-1939. — Samfundslære
(5. udg.), s. 20-250, 28-39, 42-47, 61-70, 80-105, 120-125, 141-143, 148-152, (inch
petitstoffet s. 21-22, 24-25, 29, 33, 43-44, 46, 47, 88-90, 103, 150-152). — Bøge
bjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie, s. 61-92. — Nørlyng og
Hans Jensen: Vort folks historie i billeder, nr. 112, 125-126, 129, 130, 136, 190,
191, 315, 328, 330, 331. Nordens historie, s. 25. Munch IV, s. 199.
Illy: Lærebøger som Illa. Verdenshistorie som IU/j.Nordens historie, s. 62-85,
131-151, 177-191, 226-248. — Samfundslære som Hiß. — Barfod og Kruchow
som III/?. Kilder til Danmarks historie efter 1660, III (v. Hakon Müller), s. 5-12,
18-25. — Billeder som III/?.
IIIz og IIIu: Som IIIx.
IIIv: Som III/?.
3r: Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne III, s. 11-25, 46-52, 56-61,
68-103, 111-126, 153-187. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Samfunds
lære for realklassen, s. 5-8, 15-19, 20-37, 60-66, 74-87, 92-109 -4- s.95.

Geografi

Ila og ß: Reumert og Tscherning: Geografi med Naturlære (3. og 4. udg.).
Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen og højere skoler (22. udg.
v. W. F. Hellner). Afsnittet om astronomi er kun brugt i håndbogsomfang. En
kel tvare: hvede. Der er lagt vægt på Danmarks landskabsformer og bebyggelses
forhold i Aalborgs omegn. Gennemgang af målebordsblade: M 2803, 3502, 5033,
716, 1112, 1113, 1212, 1213 (Aalborgs sydlige omegn). — Ekskursion: Aalborgs
sydlige omegn (overfladeformer og bebyggelse), Vokslev (senon - danien), Ertebølle (tertiær - kvartær).
lix: Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linie I (4. udg.), II (4. udg.). Atlas som Ila og Ilß. Eks. i erhvervsgeografi:
kornarterne, bomuld, olieplanter, træ, kul, vandkraft, olie, aluminium, jern, jern
industri, tekstilindustri. — Rhinens faldkurve. Gennemgang af målebordsbladene
M 2803, 2928, 3502, 5033, 716, 3317, 1112, 1113, 1212, 1213 (Aalborgs sydlige
omegn). — Der er lagt vægt på Danmarks landskabsformer og bebyggelsesforhold
i Aalborgs omegn. — Ekskursion som II« og ß.
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Ily og IIz: Lærebøger som IIx (dog 3. udg. af II). Pensum son IIx, dog føl
gende eksempler i erhvervsgeografi: kornarter, bomuld, sukker, fiskeri, uld, silke,
olie, kul, jern, tekstilindustri, jernindustri.
3r: Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelingtn 3, Danmarks
geografi, s. 7-50, 71-140, 151-180.
Naturhistorie (biologi)
III.g: Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet (3. udg.). Aug. Krogh og
P. Brandt Rehberg: Menneskets fysiologi (14. udg.). (Der er lagt mindre vægt
på afsnittet »Organismernes forhold til den omgivende natur«, (Biologi s. 8288)). Øvelser: Plantecellens bestanddele, Plasmolyse, Encellede organismer fra
damme og høinfusion, Plantevæv, Bladets anatomi, Stængelens a latomi (en- og
tokimbladet), Blodkredsløbet hos hvirveldyr (bogstudier), Iagttag, Ise af blod og
muskulatur, Tyndtarmens bygning, Bugspytkirtelens bygning, V;.ndkulturforsøg
med majs, Påvisning af ærters ånding, Spirometerforsøg.
3r: Mogens B. Lange og Ingolf Leth: Biologi for realafdelingen 2.

Fysik

IIIx: Kobberø: Varmelære - Lyslære (1957), s. 11-27, 37-44, >3-77, 100-109.
Kobberø: Mekanisk Fysik (1946), s. 10-20, 39-43, 52-57, 70-79, 15-98, 110-123.
Kobberø: Elektricitetslære (1955), s. 21-35, 46-57, 80-87, 91-101, 134-138. Erik
sen og Pedersen: Astronomi (5. udg.), s. 9-14, 20-30, 41-44, 49-51, 84-89. Øvelser:
Varmefylder (for faste stoffer), Rumudvidelse for væsker, Linse ystemer, Luft
termometret, Overfladespænding, Wheatstones bro, Faraday’s elektrolytiske love,
Kompensationsmetoden, Krumlinet bevægelse, Varmeenergiens mekaniske ækvi
valent, Matematisk og fysisk pendul, Treelektroderøret, Enfaset -ansformatoren,
Kundts rør, Sammensat vekselstrømskreds. — Elev nr. 8 opgiv :r i stedet for
øvelse nr. 1: Væskers varmefylde.
Illy: Kobberø: Varmelære - Lyslære (1. udg.), s. 18-30, 63-76, 77-84, 100-118.
Kobberø: Mekanisk Fysik (1. udg.), s. 5-20, 44-79, 105-116. Kob>erø: Elektrici
tetslære (1. udg), s. 16-38, 47-60, 63-66, 73-75, 80-85, 91-98. Eriksen og Pedersen:
Astronomi (5. udg.), s. 9-28, 38-44, 50-60. Øvelser: Metallers varmefylde, Isens
smeltevarme, Faste stoffers længdeudvidelse, Sekstanten, Goniospektrometret,
Westphals vægt, Faldende plade og yo-yo, Matematisk og fysisk pendul, Lydens
hastighed i luft, glas og kuldioxid, Varmeenhedens mekaniske ækvivalent, Gauss’
hovedstilling. Tangensboussolen, Wheatstones bro, Kompensations petoden, Fara
day’s elektrolytiske love, Treelektroderørets karakteristik.
IIIz: Kobberø: Varmelære - Lyslære, s. 11-17, 18-27, 34-40ø, T-82, 100-108.
Kobberø: Mekanisk Fysik, s. 10-20, 33-37, 44-72, 83-96, 105-115. iobberø: Elek
tricitetslære, s. 16-32, 35-40, 46n-60ø, 63n-66, 80-87, 91-98. Eriksen og Pedersen:
Astronomi (5. udg.), s. 9-14, 21-24, 41-60, 69-73. Øvelser: Metall :rs varmefylde,
Isens smeltevarme, Metallers længdeudvidelseskoefficient, Lufttern ometret, Spektrometret, Et fast stofs massefylde, Elasticitet, Faldende plade og yo-yo, Kundts
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rør, Kompensationsmetoden, Wheatstones bro, Faraday’s elektrolytiske love,
Gauss’ hovedstilling og tangensboussolen, Ohms lov for en vekselstrømskreds,
Triodens karakteristik.
IIIu: Som IIIz.
IIIv: Som IIIx.
3r: S. A. Bo, Mogens Pihl, Poul Hanghøj, Karl Larsen, Poul Thomsen: Real
skolens fysik og kemi for 3. real.
Kemi
IIIx: Ring: Kemi (10. udg.), §§ 6-7, 13-15, 17-18, 23-28, 30, 33, 35-45, 55-56,
59, 63, 67-69, 73.
Illy: Ring: Kemi (10. udg.), §§ 13-15, 17, 20-23, 25-27, 29-30, 33, 37-44, 55,
58-59, 61, 63, 65, 67-68, 72-73.
IIIz og IIIu: Ring: Kemi (10. udg.), §§ 13-15, 17, 20-21, 23, 25-30, 33, 37,
39-44, 52, 55, 58-59a, 61, 63, 65, 67-68, 72-73.
IIIv: Som IIIx.

Matematik
IIIx: Juul og Rønnau: Lærebog i Matematik I (7. udg.), §§ 15-37, 54-57,
75-90, 104-142. II (9. udg.), §§ 1-32, 39, 41-52, 55-57, 79-83, 88-95, 107-117.
III (7. udg.), §§ 6-14, 16-18, 20-21, 23-39, 73-104.
Illy: Lærebøger og udgaver som IIIx. I, §§ 15-39, 42, 45-53, 97, 98, 122-125,
128-151. II, §§ 8-32, 36-58, 79-83, 88-95, 118-141. III, §§ 6-10, 23-42, 44, 45,
66-68, 90-95, 105-116.
IIIz: Lærebøger og udgaver som IIIx. I, §§ 7-11, 15-37, 40-43, 101-103, 122124, 128-151. II, §§ 13-32, 55-65, 72-73, 75-106, 118-130. III, §§ 6-21, 23-39,
73-116.
IIIu: Som Illy.
IIIv: Lærebøger og udgaver som IIIx. I, §§ 15-37, 40-44, 89-90, 99-105, 122125, 128-141, 152-155. II, §§ 8-32, 39, 41-52, 55-58, 72-73, 75-130. III, §§
11-14, 16-21, 27-39, 73-118.
3r: C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen og J. Damgaard Sørensen:
Realskolens regning og matematik for 3. realklasse. Frit emne: Mængdelære efter
nævnte lærebog.

67

Praktiske oplysninger

Ansøgningsskemaer til brug ved ansøgning om optag<else i 1. real
klasse på Aalborghus Statsgymnasium fås normalt pa elevernes hid
tidige skole. På ansøgningsskemaet kan forældrene anføre indtil tre
skoieønsker, og man anmoder om, at dette sker, idet de; på grund af
pladsmangel ikke altid er muligt at imødekomme det første skole
ønske. Det af forældrene udfyldte skema indleveres derefter til ele
vens hidtidige skole, der videreekspederer skemaet sammen med et
midlertidigt afgangsbevis.
Hvis eleven af sin hidtidige skole betegnes som »egnet« til real
afdelingen, afholdes ingen optagelsesprøve. Får vedkommende be
tegnelserne »måske egnet« eller »uegnet«, skal han eller hun bestå
en optagelsesprøve for at komme i betragtning. Denne prøve afhol
des på den skole, som eleven primært har søgt optagelse i, men ele
ven bliver kun indkaldt til prøve, såfremt forældrene ;elv fremsæt
ter ønske derom over for omtalte skole. Optagelsesprøven admini
streres af et til dette formål nedsat amtsudvalg, og endelig beslut
ning om elevernes optagelse i gymnasieskolens realafdeli:ng træffes af
skolens rektor efter forudgående samråd med udvalgset. Der skal
kunne optages elever fra hele gymnasieskolens opland.
Ansøgningsskemaer til brug ved ansøgning om optagelse i I. gym
nasieklasse fås normalt på elevernes hidtidige skole. Også på dette
skema kan og bør forældrene nøje udfylde rubrikken få side 1, der
giver mulighed for at fremsætte indtil tre skoleønsker, da 1. skole
ønske blandt andet på grund af pladsmangel ikke alt'd vil kunne
imødekommes.
Rubrikken om elevens egnethed på skemaets side 2 ( •tegnet«, »ma
ske egnet« eller »ikke egnet«) udfyldes af elevens hic tidige skole,
idet skemaet udleveres til forældrene.
Når forældrene har udfyldt skemaets side 1, afleveres det til ele
vens hidtidige skole, der udfylder side 2 og videreekspederer ske
maet. Det påhviler ligeledes den afleverende skole at udfylde og
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videreekspedere et tilsvarende skema med oplysninger om resultatet
af oprykningsprøven i skriftlige fag samt latin fra 2. realklasse eller
resultatet af realeksamen, så snart disse resultater foreligger.
For elever, der af den afleverende skole er betegnet som »egnet«
til optagelse i I. gymnasieklasse, og som har bestået prøven efter 2.
realklasse eller realeksamen med et tilfredsstillende resultat, afholdes
ingen optagelsesprøve til I. g.
Elever, der af den hidtidige skole er karakteriseret som »måske
egnet« eller »ikke egnet«, og som består de nævnte prøver med et
utilfredsstillende resultat, kan ikke optages i gymnasiet og ikke ind
stille sig til optagelsesprøve.
Hvis resultatet af prøven efter 2. realklasse eller realeksamen der
imod er tilfredsstillende, kan elever, der af den hidtidige skole er
indstillet med betegnelserne »måske egnet« eller »ikke egnet«, og som
stadig ønsker optagelse i I. gymnasieklasse, lade sig underkaste en
optagelsesprøve. Denne afholdes på den gymnasieskole, hvor eleven
primært søger optagelse. Findes aspiranterne ved optagelsesprøven
egnede til optagelse i gymnasiet, behandles de på linie med de øvrige
egnede elever.
Det er amtsudvalget, der i tvivlstilfælde afgør, om resultatet af
oprykningsprøven eller eksamen er tilfredsstillende.
Optagelsesprøven omfatter for sproglige aspiranters vedkommen
de mundtlig engelsk og tysk samt latin, såfremt latinprøven ikke al
lerede er bestået. Denne kan udsættes, men ansøgeren kan da kun
optages i gymnasiet under forudsætning af, at latinprøven bestås in
den 15. oktober, en fremgangsmåde, der kun undtagelsesvis bør be
nyttes. For matematiske aspiranters vedkommende omfatter optagel
sesprøven mundtlig matematik, fysik og kemi. Bedømmelsen af ud
faldet af optagelsesprøven foretages af den gymnasieskole, hvor prø
ven afholdes.
Optagelsesprøven afholdes i dagene efter den 24. juni. Ansøgere
til I. gymnasieklasse, der skal til prøve, bør være til disposition på
dette tidspunkt. Meddelelse om optagelse i I. gymnasieklasse vil nor
malt tilgå hjemmene inden 1. juli.
Valgfrie fag i realafdelingen: latin er valgfrit i 2. realklasse. Det
tilrådes dog de elever, der ønsker at komme i gymnasiet, at læse la
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tin, og faget er nødvendigt for at blive optaget på gymnasiets sprog
lige linie. I 3. realklasse er fransk og matematik valgfrie fag for
både piger og drenge. Skolen kan af pædagogiske grunde nægte ele
ver tilladelse til deltagelse i undervisningen i valgfrie f tg.
Latinprøve: Ifølge ministeriel bekendtgørelse om latinprøven ved
optagelse i gymnasiets sproglige linie stilles følgende ktav:
Eksaminanden må grundigt have lært den regelmässige latinske
formlære og være sikker i dens regler samt have kendskab til de
allervæsentligste uregelmæssigheder. Han skal kende er række af de
mest fremtrædende syntaktiske fænomener (af kasus- og moduslæ
ren) og må 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 Mikkelsen:
Latinsk Læsebog svarer det til hele Første Afdeling s; mt de første
33 kapitler af Anden Afdeling).
Prøven finder sted hvert år i juni måned. Man be les henvende
sig til skolen i slutningen af maj for at få de nøjagtige tidspunkter
opgivet.
Hvor forholdene gør det muligt at gennemføre p øven i latin
forud for optagelsen, kan den undtagelsesvis aflægges begyndelsen
af skoleåret i I. gymnasieklasse, dog senest 15. oktober, og således
at endelig optagelse i klassen er betinget af, at prøven bestås på en
sådan måde, at det er godtgjort, at eleven vil kunne lølge med sin
klasse i faget.

Den nye karakterskala har i det forløbne skoleår veret anvendt
i alle klasser undtagen 2. og 3. real og vil i det kommende skoleår
blive anvendt i alle klasser undtagen 3. real. Der henvisss i øvrigt til
»Meddelelser fra Aalborghus Statsgymnasiums Venner« nr. 8 og 10,
hvor emnet har været taget op til behandling.
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Skoledagen begynder kl. 8.15 og slutter kl. 14.10, om lørdagen
dog kl. 13.10.
Kontorer, telefoner og træffetider: Rektor træffes som regel man
dag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12.15-13.00. Tirsdag kun kl.
17.30-18.30. Kontorets telefon: 3 52 58 (omstilling til inspektor
kontor).
Skolens adresse: Sohngårdsholmsvej 60.
Lærerværelsets telefon: 34 26 69.
Regnskabsfører, boginspektor, pedel: tlf. 3 52 67.
Telefon i vestibule (elever): 35 96 69. — Telefonbesked (over kon
torets telefoner) til eleverne i skoletiden modtages kun undtagelsesvis.

Træffetid for lærere: Skolens lærere har været at træffe på skolen
på nærmere angivne tidspunkter i marts og april måneder, jvf. ud
sendt meddelelse.
Undervisningsmateriel
Bøger og hæfter og diverse andet materiel, f. eks. regnestokke, ud
lånes gratis til eleverne, som til gengæld må overholde følgende
regler:
1. Bøgerne skal skånes mest muligt, bl.a. holdes forsynet med for
svarligt omslag.
2. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse.

3. Bortkomne eller beskadigede ting erstattes efter boginspektors
afgørelse (også hæfter, som kan købes i boghandelen).
4. Bøgerne må ikke forsynes med tilføjelser undtagen efter fag
lærernes udtrykkelige anvisning.
Før eleverne forlader skolen efter bestået eksamen, har de mulig
hed for at købe visse af de udlånte bøger til priser, der reduceres
efter bogens alder. De ovennævnte regler skal dog ubetinget over
holdes, selv om man har bestemt sig til at købe en eller flere af
bøgerne.
Også ordbøger udlånes til de elever, der udtrykker ønske derom.
Disse kan dog ikke købes.
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Nye hæfter udleveres af bogpræfekterne hver dag i 10-frikvarteret i bogdepotet i kælderen under vestfløjen. Det udskrevne hæfte
skal medbringes til stempling.

Ungdommens Uddannelsesfond stiller midler til rådighed for
gymnasieelever. Ansøgninger om stipendier fra fonde: indgives til
skolen inden 15. september på blanketter, der fås udleveret på skolen
efter nærmere bekendtgørelse. Bemærk: ansøgningsfri: ten må nøje
overholdes! - Ansøgningerne behandles af skolens stipendienævn
under iagttagelse af reglerne i Undervisningsministeriet.4 cirkulære af
11. november 1961. Det hedder heri bl. a., at en betingelse for, at en
ansøger kan komme i betragtning er, at han må skøn tes at være i
stand til at gennemføre gymnasieuddannelsen inden for normal tid,
og dette skøn må underbygges gennem en vurdering af den studie
effektivitet, der udvises. Når en ansøger er fundet egnet til at gen
nemføre gymnasieuddannelsen på normal tid, sker afvejelsen af, om
han kan anses for trængende og i bekræftende fald til hvilken støtte,
alene på grundlag af en vurdering af ansøgerens økonomiske forhold.
Om retningslinierne for tildeling er det vanskeligt it sige noget
generelt, bl. a. fordi antallet af ansøgninger svinger fra år til år. Det
kan dog oplyses, at man i skoleåret 1962/63 for landet som helhed
i grove træk gik frem på følgende måde: Forældrenes skattepligtige
indtægt under 10.000 kr.: alle fik stipendier. Mellem 10.000 og
15.000 kr.: en del fik stipendier. Mellem 15.000 og 18 000 kr.: kun
få fik stipendier.
Også til elever i skolens øvrige klasser kan der tildeles stipendier
fra »Ungdommens uddannelsesfond«. Ansøgninger indgives gennem
skolen til hjemstedskommunens skolekommission. Det er en betingelse, at eleven er over den skolepligtige alder.
Forsømmelser: Oplysninger om enhver form for forsømmelser
skal af hjemmene skrives i elevens meddelelsesbog (se ordensreglementet). Hvis eleven ikke har kunnet forberede sig, bedis det bemærket. Efter smitsomme sygdomme, ligesom i tilfælde, ht or der i elevens hjem er udbrudt tyfus, paratyfus, paradysenteri , skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse, difteri eller jolio, kræves
lægeattest for, at eleven er smittefri. Hvis sygdommen; varighed er
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over en uge, bedes der skriftligt eller telefonisk givet skolen besked
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 lade
eleverne forsømme, når det er strengt nødvendigt. Skolearbejdet kræ
ver elevens fulde indsats, og det er derfor vigtigt, at hjemmene med
virker til at lære eleverne den fornødne stadighed i arbejdet, ligesom
hjemmene bør sørge for, at eleverne får så god arbejdsro som muligt.
Det må anses for en nødvendighed, at eleverne normalt 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.
Indre inspektion

Indre inspektions arbejde er væsentligst at påse, at der hersker
orden i bygningen, og at lokalerne udnyttes hensigtsmæssigt både til
daglig og ved eksaminer og prøver. Det ordensmæssige kan forme
sig som en kontakt mellem hjem og skole gennem meddelelsesbogen,
som hver elev i skolen får udleveret. Heri skrives tidspunkter for
elevens fravær fra skolen og årsag dertil. Det er betryggende både
for hjem og skole, at meddelelsesbogen benyttes. Det ordensmæssige
gælder også elevernes færden i skolen, hvor der nødvendigvis må
herske en vis orden både af praktiske og æstetiske grunde. Det er i
skolens ånd, at denne orden skabes ved samarbejde uden anvendelse
af trusler og straf, men dette er kun muligt ved loyal medvirken fra
alle elevers side. Præfekturet er her en stor hjælp, idet præfekterne
dels udfører praktiske opgaver, dels bringer deres kammeraters syns
punkter frem, således at ordensreglerne er til konstant revision. I det
nye gymnasium må nødvendigvis også ordensregler revideres, ikke
mindst fordi eleverne gennemsnitligt er ældre og mere modne, efter
at mellemskolen er erstattet af de få realklasser.
G. Hanghøj.
K. Gunnar Jensen.
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Ordensreglement

I. Eleverne møder om morgenen i god tid. Cykler og knallerter trækkes ned ad
rampen til kælderen, hvor knallerter anbringes nærmest indgangsp irten. Kørsel på
rampen ikke tilladt. Opgangen til skolegården benyttes. Alle ele’cr benytter om
morgenen skolens hovedindgangsdør og afleverer evt. opgavehndter i opgave
reolen. Har man fri i første time, møder man til morgensang i første frikvarter.
2. I første frikvarter går man, straks efter at første time er endt, til festsalen,
hvor der synges morgensang. Sangbøger er fremlagt og skal afl sveres igen ved
samme indgangsdør. Anden skoletime begynder umiddelbart efter morgensangen.
3. I det store frikvarter spiser man sin mad i frokoststuen, ht or man kan få
udleveret mælk ved aflevering af mælkemærker, som købes hos pt dellen forinden.
Ønsker man at spise sin mad i skolegården, er dette tilladt. Ske leklokken giver
besked om, hvornår frokoststuen skal rømmes. Ordenspræfekterne har tilsyn i frokotstuen, og de skal se efter, at enhver rydder op efter sig. Ordensduksens hjælper
er madkasseduks, og han eller hun bringer madkasserne tilbage til klasselokalet.
Ophold i skolens forhal er ikke tilladt.
Ingen elev må forlade skolens område i frikvartererne eller fi itimerne. Skulle
det blive nødvendigt, må tilladelse indhentes hos rektor eller indre inspektor.
Ældste klasse kan eventuelt tildeles frikvarter i nordre grønnegård.

4. Skal man i faglokale, skal hæfter og deslige lægges frem af eleverne og trans
porteres af ordensduksen i de dertil beregnede kasser. Eleverne går direkte til
faglokale. Ingen elev må opholde sig i faglokalet, før læreren kommer (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 be
gyndelse, d.v.s., at kridt og klude forefindes, at tavlen er rengjort, og at i det hele
orden hersker. I regnvejrstilfælde må duksen sørge for, at markiserne er oprullet.
Derimod må der ikke stilles på persiennerne uden bistand af en ærer eller en af
ordenspræfekterne. Hvis vinduerne åbnes, skal de støttes af klods m, og termosta
ten skal stilles på 0. Ordensduksen skal til hver time medbringe fraværelsespro
tokollen og sørge for, at den bliver ført af læreren ved første t mes begyndelse,
og at eventuelle ændringer i dagens løb bliver indført. Når sid ae time er slut,
skal ordensduksen se efter, at klasselokalet er i orden (markiserne skal være rullet
op), og at termostaten står på 20 samt bringe fraværelsesprotoko len til indre in
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spektor på kontoret. Eventuel beskadigelse af inventar må straks meddeles indre
inspektor. Hjælpeduksen træder i stedet for ordensduksen, når denne er fravæ
rende. Ordensduksens funktionstid er en uge. Næste mandag er hjælpeduksen or
densduks 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 behjæl
pelig i faglokalerne.
7. I eventuelle fritimer, der ligger som mellemtimer, skal man enten opholde sig
i klasselokalet, hvor der skal være læsesalsro, eller i garderoben, hvor samtale er
tilladt (aviser er fremlagt). Vandren på gangene i disse timer er ikke tilladt.
8. Til at påse at ro og orden hersker i frikvartererne, er der blandt præfekterne
udvalgt ordenspræfekter til hjælp for indre inspektor. Disse ordenspræfekter 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 skal bogen vises i underskrevet stand til indre inspektor umiddelbart
efter morgensang. Bogen skal eleverne medbringe hver dag. Til udeblivelse fra
skolen af anden grund end sygdom må der i forvejen søges tilladelse bos rektor.
Det henstilles indtrængende til forældrene kun at bede børnene fri i ganske særlige
tilfælde.
10. Enhver elev er ansvarlig for sin plads. Skån borde og stole mod ridser fra
tasker og lignende! Hvis skader forvoldes ved grov uforsigtighed, medfører det
erstatningspligt.
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Meddelelse om de mundtlige afgangs- og årsprøv ir er udsendt
særskilt. Forældre, værger samt alle, der interesserer !■ ig for skolen,
indbydes til at overvære disse.

Til dimissions- og translokationshøjtideligheden, dei finder sted i
skolens festsal tirsdag den 23. juni kl. 10, er der ktn adgang for
pårørende med adgangskort. Disse vil blive udstedt dter nærmere
bekendtgørelse.
Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 10. Af hensyn
til bogudlevering bedes eleverne medbringe tasker.

Aalborg, maj 1964.
C. Will tm Hansen.
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