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Skolemyndighederne (pr. 31. marts 1966)
Skolekommissionen:

Valgt af byrådet:
Kordegn Verner Jensen, formand.
Fuldmægtig Jens Bech.
Fru Lili Petersen.
Bagermester Aage Petersen, næstformand.
Isenkræmmer Harald Nellemann.
Bogholder Robert Horn.
Forstander Ingv. Jensen.
Overtrafikassistent Knud Ingerslev Kristensen.

Valgt af byrådet efter indstilling af forældrekredsene:
Typograf Aage Primby (Hadsundvejens skole).
Fru Grethe Wolffhechel (Hobrovejens skole).
Fru J. Hansson (Markedsgades og
Nørrestrædes skoler).
Forretningsfører Erik Nonboe (Nyvangsskolen).
Direktør C. A. Heilesen (Søren Møllersgades skole).
Erhvervsvejleder Holger Schøler (Vestervangsskolen).
Lagerchef Egon Jensen (Østervangsskolen).

Udvalget for kulturelle anliggender:
Kordegn Verner Jensen, formand.
Fuldmægtig Jens Bech.
Fru Lili Petersen.
Bagermester Aage Petersen, næstformand.
Bogholder Robert Horn.

Skoledirektør:
H. P. Jensen.
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Forhistorie
Ved skrivelse af 23. februar 1962 meddelte undervisningsministeriet 

Randers byråd tilladelse til oprettelse af det kommunale gymnasium i Ran
ders fra begyndelsen af skoleåret 1963/64, bl. a. på betingelse af, at byrådet 
inden den 1. august 1963 forelagde ministeriet et totalprojekt til gymnasie- 
bygninger til godkendelse. 12. august 1963 begyndte undervisningen i mid
lertidige lokaler på Vestervangsskolen.

Ved senere skrivelse af 20. juni 1963 meddelte ministeriet imidlertid, at 
det var nødvendigt med en begrænsning af den offentlige investeringsvirk- 
somhed, og derfor beklagede man, at man ikke med sikkerhed ville kunne 
sige, hvornår igangsætningstilladelse for byggeriet ved Randers kommunale 
Gymnasium kunne gives.

Der er nu givet byggetilladelse i oktober 1965, og byggeriet er udlicite
ret. Skolen skulle stå færdig i foråret 1968.

Denne forsinkelse af byggeriet er meget beklagelig og volder vanske
ligheder, efterhånden som Randers kommunale Gymnasium og Vester
vangsskolen — som nu huser gymnasiet — bliver fuldt udbyggede. For 
ganske vist er det gode, smukke, moderne lokaler, der er stillet til rådighed 
for gymnasiet på Vestervangsskolen, og der vises stor imødekommenhed 
fra Vestervangsskolens leder og lærerkollegium, men da denne midlertidige 
placering af gymnasiet blev bestemt, regnede man med, at det kun skulle 
være et spørgsmål om 2 år. Nu må man regne med at skulle dimittere de 
første to studenterhold herfra.

Ved et møde i Randers byråd den 2. december 1963 blev det af arkitekt
firmaet Buhl & Klithøj udarbejdede skitseprojekt enstemmigt tiltrådt. Skit
sen fremviser en smuk bygning, beregnet til et 5-sporet gymnasium med 
realafdeling, indrettet efter fagklasseprincippet.

I begyndelsen af februar 1965 indsendtes detailprojektet til under
visningsministeriet. Byggetilladelsen blev givet i oktober 1965, og byggeriet 
er i gang.

Randers byråd har bestemt, at byggeudvalget for Vestervangsskolen 
skal fortsætte som byggeudvalg for gymnasiet.

Byggeudvalget har følgende sammensætning:
K. Gjøtrup (formand).
Bagermester Aage Petersen (næstformand).
Bogholder Robert Horn.
Skoledirektør H. P. Jensen.
Kordegn Verner Jensen.
Stadsingeniør J. P. Møller.
Fuldmægtig J. P. Ipsen (undervisningsministeriet).
Arkitekt Frits Føste (boligministeriet)

og er desuden suppleret med nogle tekniske sagkyndige og rektor.
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Årets arbejde
Religion:

Ills (MM): 1. På grundlag af udvalgte tekster fra det gamle testamente er forsøgt en frem
stilling af grundlæggende religionshistoriske fænomener.
Litteratur: Johs. Lindblom: Israels religion i gammeltestamentlig tid; Arild Hvidt- 
feldt: Religioner og kulturer; Johs Sløk: Det religiøse instinkt.
2. En introduktion til Søren Kierkegaard og i fortsættelse heraf en orientering over 
linierne i nutidens eksistenstænkning.
Litteratur: G. Malantschuk: Indførelse i Kierkegaards forfatterskab; Johs. Sløk: 
Kierkegaard; S. Holm: Tekster i udvalg; Torben Dijnes: Eksistensproblemet i moderne 
tænkning og digtning; Johs. Sløk: Eksistentialisme.

Ilim (H): Hovedlinien i Søren Kierkegaards forfatterskab. Idéhistorien: Det appolinske 
og det dionysiske. Sjælen og dens frelse i antikkens filosofi og mysteriereligioner. Den 
kristne enhedskultur — til afsnit 6.

II (EJ): Bay: Fremmede religioner i nutiden.
Den kristne etik ved tekster fra det ny testamente.

I (MM): Jødedom og kristendom på grundlag af tekster fra Gammel- og Ny Testamente. 
(Hal Koch: »Kristendommens oprindelse« har været anvendt som ledetråd.)

3r (MM): Tolderlund Hansen: Religioner og kirker.
Ir (H): Tolderlund Hansen: Kirker i dag.

Dansk:
III (GC): Dansk litteratur: Paludan-Miiller - Erik Knudsen.

Sprog: Verslære - Betydning. Sprogiagttagelse efter Dansk Sprog og Sprog i Sproget. 
35 s. svensk. 20 s. norsk efter Ferlov, Tolderlund-Hansen m. v. Svensk og norsk litte
ratur for gymnasiet. Selvsyn.
Til eksamen opgives:
En Landsbydegns Dagbog - Mogens - Vildanden.
1. Nial og hans Sønner. Niels Ebbesøn. Ebbe Skammelsøn. Hver har sin Skæbne. 
Om at gruble. Om sælsomme Ægteskab. Svanesang. Vinteraria. Til min M. Levned og 
Meninger. Manheim. Guldhornene. Perspektivkassebilleder. Strandbakken. I Kvæld 
blev der banket.
2. Lysets Engel. Bekiendelse. Kunstneren ml. Oprørerne. Posthuset. Af: En Sjæl efter 
Døden. Sjælland. En Middag. Mødet m. Bacchus. Adams Bryllup. Klokken. Først 
Guds Rige.
3. Hovedstrømninger. Engelske Socialister - Sakuntala. Ørneflugt. Frøkenen. Beken
delse - Confiteor. Ekbatana. Den gamle Præst. Graven i Sne. Torden i Syd. Da Seeren 
tav. Af: »Løgneren«. Se. Bjørnvig: Jørgen Nielsen. Efter Bikini.
Svensk litteratur: Fjäriln vingad. Odalbonden. Magisterpromotionen. Mjältsjukan. 
Landshövdingen. Älvan till flickan. Ett drömspel. Skalden Wennerbom. Hissen, som 
gick ner. Barrabas. Kallocain. Strändernas svall. Landet, som icke är.
Norsk litteratur:
Gutten og Fanden. Ferdamini. Mot solegla. Juvikingar. Sehna. Du må ikke sove. 
Frans og Frida. De beste. Bergmanden. Mit Følge. Vi overlever alt. 17. maj 1940.

Ils (K): Udvalgte tekster efter Brodersen og Møller Kristensen: Litteraturudvalg I. Hoved
værker (intensivt): Holberg: Erasmus Montanus. Oehlenschläger: Set. Hans Aften- 
Spil. Månedslæsning (ekstensivt): Ehrenburg: Tøbrud. Moliére: Misantropen. Martin 
A. Hansen: Løgneren. Jacob Paludan: Markerne modnes. Strindberg: Ett drömspel. 
(Indledningen læst intensivt.)

lix + y (GC): Litteratur: Oehlenschläger - Goldschmidt.
Sprog: Dansk sprog v. Vestergaard: Pag. 64—97 (sproganalyse og sprogbeskrivelse) 
99—108 ordbetydning).
Svensk: 35 sider + sv. grammatik.
Hovedværker: Læst intensivt): Helge. En Landbydegns Dagbog. En Sjæl efter Døden. 
Månedslæsning: lix: Ehrenburg: Tøbrud. Sillitoe: Lørdag aften - søndag morgen. 
Camus: Faldet. Martin A. Hansen: Løgneren. — Ily: Camus: Faldet. Hesse: Under 
Hjulet. Sillitoe: Lørdag aften - søndag morgen. Lagerkvist: Dværgen.
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Is (GM): Tekster fra Chr. N. Brodersen og S. Møller Kristensen 1. og 2. Svensk og 
svensk grammatik efter Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen.
Hovedværker (intensivt): Ravnkelds saga. Anna Sofie Hedvig.
Månedslæsning (ekstensivt): Kirk: Fiskerne. Sønderby: En kvinde er overflødig. Rif- 
bjerg: Den kroniske uskyld. Sillitoe: Lørdag aften - søndag morgen.

Ix + ly (GM): Falkenstjerne og Borup Jensen I: Oldtid - Wessel.
Svensk og svensk grammatik efter Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen. 
Hovedværker (intensivt): Imy: Gunlaugs saga. Erasmus Montanus.
Månedslæsning (ekstentivt): Hoel: Møde ved milepælen. Hamsun: Fan. Lidman: 
Tjæremilen. Kirk: Fiskerne.
Hovedværker (intensivt): Imx: Gunlaugs saga. Jean de France.
Månedslæsning (ekstensivt): Lidman: Tjæremilen. Miller: En sælgers død. Heinesen: 
De fortabte spillemænd. Abel: Anna Sofie Hedvig.

3r (K): Eksamensopgivelse: Fr. Nielsen m. fl. Litteraturudvalg for realskolen 3 (Gyl. 1964): 
Prosa: Seeberg: Patienten p. 9 ff. Albert Camus: De stumme p. 84 ff. Henrik Pon
toppidan: Hans og Trine p. 96 ff. Cecil Bødker: Vædderen p. 59 ff.
Poesi: Af Poul la Cour: Hotellet I—-V p. 69—76. St. St. Blicher: Den jydske Land
soldat p. 150 ff. H. Drachmann: Eng. Socialister p. 217 ff. Niels Ebbesøn: En folke
vise p. 234 ff.
Større værker: Kirk: Daglejerne (Tranebog). Blicher: Præsten i Vejlby (Dansklærer- 
foreningsudg. Gyl.).
Læst iøvrigt: Størstedelen af litteraturudv. og Skou-Hansen: De nøgne træer.

2r (GM): Udvalgte tekster fra Fr. Nielsen: Litteraturudvalg for realskolen IL Skr. dansk 
på grundlag af Verner Sørensen m. fl.: Skriv rigtig I og II. Den politiske kandestøber. 
F. Jæger: Kapellanen og andre fortællinger i udvalg.

Ir (GM): Udvalgte tekster fra Fr. Nielsen m. fl.: Litteraturudvalg for realskolen. Holberg: 
Jeppe på bjerget.
Sproglig forståelse på grundlag af Verner Sørensen m. fl.: Gjellerups sproglære. Skrift
lig dansk på grundlag af Verner Sørensen m. fl.: Skriv rigtig I og II.

Engelsk:
Ills (M): Læst: The Merchant af Venice; English Poems; Rebecca Sharp; Wain, Hurry 

on Down.
Eksamensopgivelser: The British Spirit (4. udg.) p. 59—66, 96—100, 109—111. English 
Poems (ny udg.) p. 9—10 lin. 11; 14—16 lin. 4; 22—23; 37—40 midt; 43—44 midt; 
49—52 midt; 74—77 lin. 8; 87 midt—97 midt; 117 midt—118 ned; 123; 126 lin 5—127 
midt; 128 midt.—131 lin. 4 f. n. English Essays II (4. udg., 2. optryk) p. 16—20, 29—36, 
65—68. The Dickens Reader (6. udg.) p. 36 midt.—51 midt., 68 midt.—83 lin. 13. The 
Merchant af Venice (4. revid. udg.) p. 4 v. 119—6 v. 185; 10 v. 1—15 v. 170; 39 v. 1— 
46 v. 216; 59 v. 163—68 v. 452. Rebecca Sharp (3. udg.) p. 9 lin. 1—15 lin. 6; 26 lin. 6 
-36 lin. 3 f. n.; 57 VI-63.

Ils (P): Intensivt: The Dickens Reader (Dotheboys Hall, Pickwick Papers). The British 
Spirit (udvalgte stykker). Albatross Book of Verse (udvalgte digte).
Ekstensivt: John Osborne: Look Back in Anger. Bernard Shaw: St. Joan.

Ilmx (P): Læst i gymnasiet: On England and America; Osborne: Look Back in Anger; 
Modern Short Stories ed. S. H. Burton (Longmans 1965); Orwell: Animal Farm; 
Hemingway: A Farewell to Arms; Braine: Room at the Top; Wain: Hurry on Down. 
Eksamensopgivelser: On England and America (7. udg.): p. 87—103; 117—-123; 134— 
—137; 173—175. Look Back in Anger (v. B. og E. Dupont): p. 7—37 (Act I); Modern 
Short Stories ed. S. E. Burton (Longmans 1965): p. 120—128; 152—172.

limy (SN): Læst i gymnasiet: Extracts from 4 Modern Writers; Steinbeck: Cannery Row; 
On England and America; Salinger: The Catcher in the Rye; Bradbury: The Martian 
Chronicles.
Eksamensopgivelser: Extracts from 4 Modern Writers (4. udg.): p. 206—224; Stein
beck: Cannery Row (Penguin Books) p. 92—105, 110—120, 123—127, 131—-137, 139 
—147.

Is (P): Intensivt: Extracts from Four Modern Writers - Hemingway: The Old Man and 
the Sea. Twentieth Century Short Stories (ed. Barnes and Egford) - Katherine Mans
field: The Daughters of the Late Colonel; E. M. Forster: The Machine Stops; Saki: 
The Lumber-room.
Ekstensivt: Bernard Shaw: St. Joan. J. D. Salinger: The Catcher in the Rye.
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Imx (SN): Extracts from Four Modern Writers: Appointment with Venus. Nine American 
Short Stories (ved Arne Hansen): Mark Twain, Poe, Faulkner, Hemingway, Stein
beck, Shirley Jackson.

ly (P): Intensivt: On England and America (udg. Ring Hansen og Mouridsen). 
Ekstensivt: George Orwell: Animal Farm. Hemingway: A Farewell to Arms. Elev
foredrag (valgfrie emner) en gang om ugen.

3r (M): Læst: Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk 5. Hansen, Wiskum Sørensen m. fl.: 
Skriftlig engelsk.
Eksamensopgivelser: Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk 5 (2. oplag) p. 24—44; 
60-70; 114-118; 145—156.

2r (SN): Friis-Hansen & Chr. Nielsen, Eng. 2; Easy Reader: The Hound of the Basker
villes.

Ir (Jak.): Friis-Hansen & Chr. Nielsen, Eng. 1; Frilæsningssæt af forskellige bøger + 
skoleradioens eng. udsendelser.

Tysk:
Ills (GC): Intensivt: Goethes Faust. Tyske Digte: Romantikken - Frihedsdigtningen - 

George - Rilke - Nietzsche.
Deutsche Kultur- und Charakterbilder: Die Wartburg - Martin Luther - 1918—45.
Brecht: Der kaukasische Kreidekreis (tyskuds, for gymn.).
Ekstensivt: Zweig: Phantastische Nacht. Skoleradio: Die Nacht im Hotel. Wer ist 
man? Gruppe 47. Eine Stunde Aufenthalt.
Til eksamen opgives:
Schiller: Maria Stuart (Gads forlag) I: 6; II: 2; III: 1 og 4; IV: 9; V: 6. Goethe: 
Faust: v. 354—522 (Nacht); 3414—3545 (Marthens Garten); 3619—3775 (Nacht); 
4404-4614 (Kerker).
Tyske Digte (Ostergaard: 10. oplag): Goethe: Will. u. Abschied - Adler u. Taube - 
Prometheus - Das Göttliche - Der Fischer - Erlkönig - Der Sänger - Der Zauberlehr
ling. Schiller: An die Freude - Die Kraniche. Heine: Die Grenadiere; George: Der 
Freund der Fluren.
Deutsche Kultur- und Charakterbilder: (10. Ausgabe): Die Wartburg - Martin 
Luther - 1918—45.
Stimmen unserer Zeit (2. opl. 1959): Zweig: Incipit Hitler. Böll: Und sagte kein 
einziges Wort. Thomas Mann: Ein Briefwechsel.
Bert Brecht: »Der kaukasiske Kreidekreis« (tyskuds, for gymnasiet: 13/10 65).

Ils (K): Schiller: Maria Stuart. Dürrenmatt: Besuch der alten Dame. Poesi efter Echter
meyer: Deutsche Gedichte (Bagel Verlag, Düsseldorf).

Is (F): Carl Gad: Moderne tyske Noveller: Der blinde Geronimo - Taft zum Kragen - 
Pinneberg kauft eine Frisiertoilette - Die Küchenuhr. Thomas Mann: Buddenbrooks 
(Winklers udvalg).
Wickert: Der Klassenaufsatz. Ca. 10 sider poesi i Kirchhoffs: Deutsche Gegenwart. 
Rossen: Elementær tysk sproglære og tyske stiløvelser for gymnasiet. Endvidere ugent
lig stil, mest efter: Tyske realeksamensopgaver II. Enkelte båndoptagelser.

Ix 4- y (F): Har læst det samme som Is. Endvidere Ring Hansen: Neuere deutsche Er
zähler - G. Jünger: Der Knopf - A. Polgar: Der Mantel - E. Wiechert: Der Todeskandi
dat - W. Borchert: Das Brot - H. Fallada: Wandervogel. Stil hver 6. uge, båndopta
gelser; foredrag med selvvalgte emner.

3r (GC): Alle tekster i Deutsch für die Realschule 3.
Til eksamen opgives: Kusenberg: Die Fliege. Borchert: Die Küchenuhr. Brecht: Der 
Augsburger Kreidekreis. Böll: Mein Onkel Fred. Goethe-teksten. Goethe-Worte. Aus 
»Anne Franks Tagebuch«. Ekstensivt er læst: Manfred Gregor: Die Brücke (Haases 
forlag).

2r (K): Körber und Schnack: Mein deutsches Buch 3. Skoleradio.
Ir (F): Krüger Rasmussen - Axel Pedersen: Deutsch für die Realschule I. Körber und 

Schnack: Eine Feriengechichte. Körber und Schnack: Die Lawine und andere Er
zählungen.
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Fransk:
Ills (P): Læst: Emmertsen og Nissen: Fransk Læsning II Aschehoug.

Forskellige artikler fra Le Figaro.
Marcel Aymé: La Tete des Autres. Le Livre de Poche. (Frilæsning i forbindelse med 
skoletimerne). Samtaletime på grundlag af Kaj Heurlin: En francais, s’il vous plait!

Ilim (P): Læst: Le Miroir (udgivet af A. C. Lindgård og J. Douchin) Gyld. 1963 (hele 
bogen). Forskellige artikler fra Le Figaro.
Jean Hougron: Je reviendrai å Kandara. Le Livre de Poche. (Frilæsning i forbindelse 
med skoletimerne).

Ils (P): Emmertsen og Nissen: Fransk Læsning I.
Jules Verne: Le Tour du Monde en 80 Jours (en francais facile). Mundtlige øvelser 
fra Kaj Heurlin: En fran?ais. s’il vous plait!

lix, Ily (V): Marcel Aymé: L’Éléphant.
Georges Simenon: Les Petits Cochons sans Queue.
Jules Verne: Le Tour du Monde en 80 Jours (en francais facile) George Brassens: 
udvalgte sange.
Mundtlige øvelser fra Kaj Heurlin: En franijais, s’il vous plait!

Is, Ix (V): G. Mauger: Cours de Langue et de Civilisation Francaises I.
Jules Verne: Le Tour du Monde en 80 Jours (en fran^ais facile). 
Mundtlige øvelser fra Kaj Heurlin: En fran?ais, s’il vous plait!

ly (F): Blinkenberg og Svanholt: Fransk Begynderbog (8. udgave 1963) side 41—120 
(^- side 105-108 og 110-112).

3r (RR): A. Blinkenberg og O. Svanholt: Fransk begynderbog 8. udg. (1963)
Til eksamen opgives:
pag. 53, stk. 34; pag. 60, stk. 42; pag. 61, stk. 43; pag .63, stk. 44; pag. 64, stk. 45; pag. 
64, stk. 46; pag. 65, stk. 47; pag. 66, stk. 48; pag. 69 Le Saumon de M. de Talleyrand; 
pag. 70 Histoire Marseillaise; pag. 73 Promenades Parisiennes I; pag. 75—81 Le Pont 
de Londres; pag. 83—87 Humour Anglais et Francais; pag. 90—91 Le quatre saisons 
de l’année; pag. 94—96 Au Chateau de Combourg; pag. 98—100 La Mort du Dauphin; 
pag. 100—104 En Voyage; pag. 115—16 La Vie de Pasteur.

Latin:
Ills (Nø): FI. Thylander: Litterae Latinae. Romersk poesi i udvalg v. P. Krarup.

Til eksamen opgives:
Caesar: Gallerkrig. Bog 1, cap. I—XXIX inch
H. Thylander: Litterae Latinae: p. 217—221. Livius.

p. 176—186. Cicero Catilina.
p. 82— 86, p. 88. Vulgata.

Romersk poesi i udvalg v. P. Krarup: Catul nr. 1. 2. 3. 5. 6. 11.
Vergil nr. 2. 3. Horats nr. 1. 2. 3. 5. 8. 11.

Ils (Nø): H. Thylander: Litterae Latinae: p. 190—195 af Sallusts »Catilina«.
p. 179—186 af Ciceros 1. 2. 3. tale mod Catilina.
p. 82—85 + p. 88 af versio vulgata.
p. 216—221 af Livius’ ab urbe condita.

Is (Nø): Cæsars gallerkrig - Bog I og IV.
E. Tidner: Litterae Latinae - Stk. I, V, XXI, XXIV, XXV, XVIII.

2r (Nø): K. Mikkelsen: Stk. 1-68, stk. I-XXXII.

Oldtidskundska b:
Ills Nø): I. A. Bundgaard: Den græske kunsts historie.

Platon i udvalg ved Per Krarup og Otto Foss. Euripides: Medea.
Til eksamen opgives:
Sofokles: Kong Ødipus (v. T. Lange). Homer: Iliade I, VI. Østerbye. Bacchylides. Ode 
til Hieron (Herodot i udv.). Socrates forsvarstale. Herodot i udvalg (v. Hastrup) p. 
7-34, p. 75—95.
Alle kunstværker i I. A. Bundgaard, Den græske kunsts historie p. 9—97.

Ilim (GM): Homer: Iliaden og Odysseen i udvalg ved Carl V. Ostergaard. Herodot i ud
valg ved T. Hastrup og L. Hjortsø. Platons skrifter ved O. Foss og P. Krarup. Sofok
les: Ødipus ved Thor Lange. Euripides: Medea ved A. Garff og L. Hjortsø. I. A.
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Bundgaard: Den græske kunsts historie. A. Bruhn og L. Hjortsø: Klassisk Kunst: 
Hellas.
Til eksamen opgives:
Sofokles: Ødipus. Homer: Iliaden I. VI. Homer: Odysseen VI.
Herodot side 7—27 og side 75—95. Platon: Apologien. Herodot side 31—34.
Kunstværker: Liljeprinsen, blækspruttevase, dipylonvase, Kleobis, Vognstyreren, Po
seidon, Doryforos, Nike fra Samothrake, Den døende Galler, dionysosdrikkeskål af 
Exekias. Kreta, Mykene, Delfi, Olympia, Akropolis, Epidaurus.

II (Nø): I. A. Bundgaard: Den græske kunsts historie.
Platon i udvalg ved Per Krarup og Otto Foss.

Ix, ly (GM): Homers Iliade, sang: I, II, III, VI, XXIV i udv. v. C. V. Ostergaard. Homer 
Odyssee, sang: VI og VII i udv. v. C. V. Ostergaard.

Is (GM): som Ix, men i udv. v. E. Fox Maule og Leo Fljortsø.

Historie:
III (A): Verdenshistorien fra 1890. Gyldendals Verdenshistorie III-IV. Danmarks historie 

fra ca. 1870. Kierkegaard og Winding: Nordens historie I-II. Udvalgte kilder til dansk 
udenrigs- og forsvarspolitik 1870—1914. Udvalgte kilder til den spanske borgerkrig. 
Udvalgte monumenter til belysning af det 19. og 20. århundredes politiske, sociale og 
kulturelle historie. Samfundslære: Kierkegård og Lemholt Thomsen: Danmark i dag. 
Til eksamen opgives:
Før 1. Europa i højmiddelalderen o. 750—o. 1270.
1900: 2. De europæiske stormagter 1815—o. 1890.

3. Danmarks historie 1814—1901.
Kilder: Uddrag af Lornsens skrift: Über das Verfassungswerk in Schleswigholstein. 
Kilder til Danmarks historie efter 1660 II s. 39—41. Uddrag af Chr. Poulsens dagbog 
14. nov. 1830. Sammesteds s. 41—42. Studenternes adresse til den nye konge 1839. 
Sammesteds s. 46—47. Kilder til Danmarks udenrigs- og forsvarspolitik 1870—1914. 
Billeder: Ribe Domkirke, Danmarks historie i billeder nr. 78.
Grundplan over Lund Domkirke » » » » » 79.
Domkirken i Rheims. Vestfacaden. Verdens hist. » » 134.
Domkirken i Rheims. Skib og kor » » » » 135.
Domkirken i Rheims. Grundplan » » » » PI. 11
Delacroix: Friheden fører Folket » » » » 281.
John E. Millais: W. E. Gladstone » » » » 310.
Franz v. Leubach: Otto v. Bismarck » » » » 312.
Karikaturer af Gladstone fra Punch » » » » 311.
Erik Henningsen: På Askov højskole 1902. Danmarks historie i billeder nr. 293.
Niels Bjerre: Bønnemøde i Harboøre. Danmarks historie i billeder nr. 298. 
Efter
1900: Verdenshistorie ca. 1890—1939. 

Danmarks historie 1901—1920.
Kilder: Kilder til den spanske borgerkrig. Bøgebjerg og Elmelund:
Kilder til mellemkrigstidens historie s. 22—34.
Kilder til dansk forsvars- og udenrigspolitik 1870—1914 udg. af Aksel Nellemann.
Sam
funds
lære: Danmark i dag s. 72—156.
Staten og borgernes private forhold. Borgerrettigheder og borgerpligter. Folkestyrets 
opbygning. Statens og kommunernes opgaver.

II (A): Verdenshistorie: Perioden fra ca. 1650—ca. 1870 på rundlag af Gyldendals Ver
denshistorie II, red. Rudi Thomsen.
Danmarkshistorie: Perioden fra ca. 1250—ca. 1870 på grundlag af Kierkegaard og 
Winding: Nordens Historie I.
Udvalgte kilder til Danmarks sociale og politiske historie i 18. årh.
Udvalgte kilder til Liberalismens historie i Danmark. Udvalgte monumenter.

I (A): Verdenshistorie (På grundlag af Gyldendals Verdenshist. I): 
Oldtiden: Den gamle Orient. — De klassiske lande.
Middelalderen: Den ældre Middelalder. — Højmiddelalderen. — Senmiddelalderen.
Nyere tid: Renaissancen. -— Reformationen. Danmarkshistorie: Oldtiden. — Middel
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alderen. Udvalgte kilder til den romerske kejsertids historie (dupi.) efter Rudi Thom
sen. Herodot: Slaget ved Salamis. Udvalgte monumenter fra Oldtid og Middelalder.

3r (V): Kierkegaard, Lomholt-Thomsen: Historie 3.
Ejnar Grønbæk og Arne J. Nissen: Samfundskundskab.

2r (ES): Buchreitz og Rosing: Historie 2.
Ir (IS): Buchreitz og Rosing: Historie 1.

Biologi:
III (J): Mogens Lund: Biologi (12. udg.)

Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets fysiologi (17. udg.)
Til eksamen opgives det læste med følgende overspringelser.
Biologi: s. 91—94, s. 142—159. Fysiologi: s. 104-—109, s. 130—137, s. 149—152.

3r (Z): Abrahamsen og K. M. Pedersen: Biologi for real 3. 1. oplag, side 11—177 undtagen 
side 107—115. Dog er de afsnit, der er beregnet til samtale ikke læst, men kort gen
nemgået på klassen.
Til eksamen opgives: side 12-47; 61-63; 69—74; 76-88; 95-106; 116-128; 137— 
168; 171—177.

2r (Z): Lange og Leth: Biologi for realafdeling I side 84—142: Mosen og søen; side 143— 
180: Flavet og stranden.

Ir (Z): Lange og Leth: Biologi for realafdeling I side 7—83: skoven. Desuden er botanik
kens grundbegreber gennemgået på grundlag af Mogens B. Lange: Dansk Flora.

Geografi:
Ils (J): Nielsen og Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium (5. udg.) Gylden

dals reliefatlas. Til eksamen opgives det læste med følgende overspringelser: s. 192— 
209. — Verdenshandelsvare: hvede.
Ekskursion til Djursland og Randers-egnen.

lix, Ily (J): Wienberg Rasmussen m. fl. Geologi (2. udg.) Andersen, Frederiksen og Hell- 
ner: Geografi for matematisk gymnasium (2. udg.) Gyldendals reliefatlas. Hellners 
Atlas 3 for gymnasiet, seminariet samt anden højere undervisning. Til eksamen op
gives det læste med følgende overspringelser: Geologi s. 106—111, s. 168—178. Geo
grafi s. 3-143, s. 175-177.
Verdenshandelsvare: hvede.
Ekskursion til Djursland og Randers-egnen.

Is (MN): M. Nielsen og C. Tscherning: Geografi f. d. spr. gymn. 1963. Forfra til s. 104 
(industrikulturen) og s. 126—181 (Danmarks geologiske forhold — i store træk, navn
lig Bornholm og undergrunden). Gyldendals reliefatlas benyttet.

Ix, ly (MN): Wienberg Rasmussen m. fl.: Geologi 2. udg. 1961.
Gyldendals reliefatlas benyttet.

3r (Z): Poul Holmelund: 1. udg. Danmarks geografi undtagen side 50—70: Kulturland
skabets udvikling, og side 141-—150: Verdenshandel. Dog er disse afsnit gennemgået 
på klassen.
Til eksamen opgives: Danmark side 10. Dybgrundens udvikling side 17. Naturland
skabets udvikling side 25. Havet side 42. Vejr og klima side 44—50. Nutidserhverv 
side 71. Grønland side 117. Færøerne side 132—140. Regionalgeografi side 151—180.

2r (Z): J. Humlum: Jordens råstoffer 2. opl. Bogen gennemgået i sin helhed. Gyldendals 
reliefatlas.

Ir (Z): W. F. Hellner: Jorden og mennesket. 3. udg. Bogen gennemgået i sin helhed. 
Krogsgård og Christensen atlas 2.
Skolen har med tak modtaget følgende geologiske materiale

forstenet træ samt søpindsvin skænket af Ulla Fredenhardt Jensen Ils 
brachiopod skænket af Finn Pedersen Is
brachiopod skænket af Helge Skielbo ly
ertz fra Harzens kulminer skænket af boghandler Harder

Matematik
Ilim (NJ): Kristensen & Rindung: Bd. 2, kap. IX, X; bd. 3.

Eksamenspensum (alt incl.):
Mat. 1: II 1—12; III 6—10, 32—41; IV 6-7; V 6-15; VI 3-7, 33-35.1; IX 1—2 X 
1-6, 12-18; XI 11-14, 19-21, 25-29; XIII 11-23, 26; XIV 1-7.
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Mat. 2: II 1-13; III 1-5; V 1-9, 12-17, 26-30, 41-42; VI 15-21, 24. VII 1-9; 
X 8-10.
Mat. 3: II 1-6, 10-11; III 4-8, 11-15; IV 12-25, 30-37.

Ils (NJ): A. Bager: bd. 2 bortset fra §§ 45—47, som er gennemgået med udgangspunkt i 
vektores koordinatfremstilling og dertil hørende geometrisk illustration. Grænsevær
dier ved eksempler, ligesom kontinuitet har spillet en mindre rolle.
Eksamenspensum (alt inch): §§ 28, 23—34; 41—42; 49—53; 64—78; 83.
§ § 16 og 19 er dækket ind ved indførelse af tallene ud fra ligningerne aox = b og 
xn=a. Decimalsymboler er taget fra A. Bager.
§ § 45—47 er gennemgået med udgangspunkt i vektorers koordinatfremstilling og dertil 
hørende geometrisk illustration. Gruppebegrebet har altså indtaget en større plads.

lix (B):
Ily (HB):

Kristensen & Rindung: Mat. I p. 214—334, 
Mat. II p. 1- 200

+ opgaver.
Is (NJ): A. Bager bd. 1—2: § 1—42, idet §§ 16 og 19 er gennemgået algebraisk ud fra 

ligningerne aox = b og xn = a ved indførelse af tallene.
§ 37 er taget anderledes i forbindelse med § 38.

Ix (HB): Kristensen 6- Rindung: Mat. I, p. 1—214 og p. 272—ud + opgaver, 
ly (Sv): Kristensen S- Rindung: Mat. I, p. 1—214 og p. 264—341 + opgaver.
3r (DH): Eksamensopgivelser: C. C. Andersen, S. A. Bo m. fl.: Realskolens regning og 

matematik for 3. real (1963). Tabel: Erlangs fircifrede logaritmetavler (C) 25. udg. 
Opgavesamling: Gjellerups for 3. real (A) regning/matematik. Regnestok: DIWA 
Rietz Ideal. Valgfrit emne: Fiele rationale funktioner — på basis af A. Nygaard og 
B. R. Pedersen: Emnelæsning i matematik 3 for 3. real.

2r (Eh): Følgende områder er blevet behandlet:
Geometri: Vinkler ved cirkler. Plane figurer og deres egenskaber. Multiplikation om 
et punkt. Ligedannede figurer. Trekantens om- og indskrevne cirkel. Fjerdepropor
tional- og mellemproportionalkonstruktion. Den retvinklede trekant. Arealformler. 
Udvidet geometrisk konstruktion med forklaring og beregning.
Regning/matematik: Åbne udsagn i to variable (aritmetisk-(-grafisk løsning). Gen
nemsnits- og blandingsregning. Rationale og irrationale tal — kvadratrod. Den kva
dratiske ligning. Ligefrem- og omvendt proportionale størrelser. Praktiske regneop
gaver med grafisk løsning. Anvendelse af kvadrat- og kvadratrodstavler. Sidst på sko
leåret ønskes gennemgået mængdebegrebet (3. reals pensum). Anvendte bøger: C. C. 
Andersen, S. A. Bo m. fl.: Realskolens regning og matematik (1.-2. real). C. C. An
dersen, S. A. Bo m. fl.: Realskolens regning og matematik (geometri 1.-2. real). Chri
stensen og Larsen: Kvadrat- og kvadratrodstavler (1.-2. real). Gjellerups opgavesam- 
linger: Regning/matematik for 2. real.

Ir (B): Kromann-Clausen m. fl.: Regning og aritmetik for 1. real.
» » » Geometri for 1. og 2. real p. 1—60.

Ulm (Sv): Fysik og kemi:
Fysik
læst: F. Andersen, H. Asmussen, m. fl. Fysik 1, l.udg. (alt). F. Andersen, H. Asmussen 
m. fl. Fysik 2, A. udg. (alt). F. Andersen, H. Asmussen, m. fl. Fysik 5, A. udg. (alt 
— de af forfatterne i forordet foreslåede udeladelser.
eksamensopgivelser: Fysik 1: Varmelære: Faste stoffers og væskers varmeudvidelse, 
kinetisk värmeteori, smeltning og størkning, fordampning og fortætning. ■— Elektricitets
lære: Modstand, resistens, Ohms love, modstandskoblinger, måling af strømstyrke. 
— Geometrisk optik: Lysets tilbagekastning, reflektion, lysets brydning, refraktion, 
lysets farvespredning, dispersion. Fysik 2: Astronomi I, instrumenter og målinger, 
Newtons love: 1. lov. Inertiens lov, 2. lov. K = m.G, 3. lov. Loven om aktion og 
reaktion, lovens sammenhørighed. En partikels bevægelse i et homogent kraftfelt. Ar
bejde og effekt. Energi. Bevægelse med gnidning (friktion). Impuls. Impulssætningen, 
stødet. Impulsmomentsætningen, penduler, lydlære, feltteori. Fysik 3: Elektrostatik, 
Coulombs lov, elektriske kraftlinier og elektrisk feltstyrke. Maxwells 3. ligning, mag
netisme, det magnetiske felt. Nye definitioner af H og M, definition af 1 ampere. Max
wells 4. ligning. Ampéres lov. Maxwells 1. ligning. Lorentzkraften. Induktion. Max- 
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wells 2. ligning. Selvinduktion, vekselstrøm, elektronen, atomet, Bohrs atomteori, 
brintspektret, lysteorier, spektralanalyse, kernefysik, radioaktivitet. Af praktiske øvel
ser opgives: væskers varmeudvidelse. Pyknometermetoden. Luftarters varmeudvidelse. 
Tilstandsligningen. Mættet vanddamps tryk ved forskellige temperaturer. Bestemmelse 
af faste stoffers varmefylde. Is’ smeltevarme (vands størkningsvarme). Vands fortæt
ningsvarme (fordampningsvarme). Wheatstones bro. Måling af spændingsforskel ved 
kompensation. Måling af brydningsforhold. Atwoods faldmaskine. Eftervisning af 
Newtons 2. lov, K = kma. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Det matematiske 
pendul. Faldende plade; frekvensbestemmelse. Lydens hastighed.
Kemi
læst: E. Rancke-Madsen, Lærebog i kemi (7.udg.)
eksamensopgivelser: I. Hovedgrupperne: Brint, ilt, ionisation i vandig opløsning, elektro
lytterne på fast form, de inaktive luftarter, grundstoffernes periodiske system. I, Ho
vedgruppe 7: Halogenerne, fluor, klor, brom, iod, reaktionshastighed, ligevægte og 
massevirkningsloven, le Chateliers princip, den moderne opfattelse af syrer og baser. 
Hovedgruppe 6: Svovlgruppen, ilt, svovl, kemisk binding. Hovedgruppe 5: Kvælstof- 
gruppen, kvælstof, fosfor, brintionkoncentration og pH, syrers og basers styrke, stød
puder. Hovedgruppe 4: Kulstofgruppen, kulstof, silicium, tin, bly. Hovedgruppe 3: 
Bor, aluminium. Hovedgruppe 2: Magnium, calcium, barium. Hovedgruppe 1: Alkali- 
metallerne, natrium, kalium. — II. Organisk kemi: Kulbrinter, alkoholer og phenoler. 
Organiske syrer.

Ilmx og y (Sv): Fysik: F. Andersen m. fl.: Fysik 2 + øv. 2 + Fysik 3 p. 1—50 
Kemi: E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi p. 68—-180.

Imx (B) Fysik: F. Andersen m. fl.: Fysik 1 -I- øv. 1
Kemi: E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi p. 1—100.

Imy (B) Fysik: F. Andersen m. fl.: Fysik 1 + øv. 1
Kemi: F. Andersen m. fl.: kemi 1

3r (Eh) Fysik:
Eksamensopgivelser: S. A. Bo m. fl.: Realskolens fysik og kemi for 3. real og Elev
forsøg for 3. real.

2r (Sv): S. A. Bo m. fl.: Realskolens fysik og kemi 1. og 2. real Elektrolytter. Kemiske 
formler og reaktioner. Metaller og metalloider. Syrer, salte og baser. Klorider, sulfater, 
nitrater, karbonater og sulfider. Metalfremstilling. Galvanisk element og akkumulator. 
Modstand, modstandsmåling og serieforbundne modstande. Strømkilders spændings
forskel og indre modstand. Voltmeteret. Magnetfelt og kraftlinier. Ændring af måle
områder. Induktion, induceret elektromotorisk kraft, induktionsapparat og generator. 
Blødtjernsamperimeteret. Ensretning af vekselstrøm. Transformeren. Lys og skygge. 
Lysets tilbagekastning og brydning. Billedkonstruktion. Øjet, luppen, mikroskobet og 
kikkerten. Lyd, resonnans, udbredelse og hastighed. Lysets hastighed, opståen og ud
bredelse. Lysets farvespredning. Lysets bølgelængde. Ultraviolet og infarødt lys.

Ir (B) Fysik:
læst: F. Hjerting & Voldby: Den ny naturlære 2, p. 1—101.

Sang og musik:
III (SN): 20. århundredes musik. Folkemusik. Danske sange og et udvalg af eng., tyske 

og franske sange.
Ils (RH): Danske salmer og sange. Tyske og eng. sange. Øvelser i tonart- og taktbestem

melse. Intervallære. Partiturlæsning. Gennemgang af musik fra barok til romantik.
Ilx + y (Sn): Musikorientering med særlig vægt på nutidige amerikanske former. Danske 

sange og et udv. af eng., tyske og franske sange.
I (RH): Danske salmer og sange. Tyske sange. Øvelser i tonart- og taktbestemmelser. In

tervallære. Partiturlæsning. Gennemgang af musik fra middelalder til klassicisme.
Ir (SN): Danske sange og et udv. af eng. og tyske sange.

Elementær musiklære.
Skolens pigekor har i årets løb sunget bicinier af M. Prætorius, danske sange og negro 
spirituals. Koret medvirkede ved juleafslutningen og en forårskoncert i marts.
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Formning og kunstforståelse
1965-66

II (BR)
Symmetriske klip i papir.
Tegning: blyant, kridt, tusch.
Valør og gråskalaarbejder: kridt, dækfarve, akvarel.
Radering i gipsplatte. Linoleumssnit og -tryk.
Fri billedformning: lim- og akvarelfarve.
Materialeeksperimenter, dekorerede smykker.
Lerarbejder.
Skulpturer i gasbeton.
Kunstens historie er gennemgået i store træk fra hulemaleri til højrenaissance (repro
duktioner og dias), desuden er nyere og moderne værker vist og kommenteret og lej
lighedsvis sammenlignet med klassens produktioner.
Film: Matt. Grünewald: Isenheimeraltret

Terres et flammes (keramik fra Vallauris)
Bernard Buffet
L’autre face de la lune (abstrakt)

Canadiske experimentalfilm.
2r (BR)

Symmetriske arbejder i sort/hvid papirklip.
Tegning: blyant, kridt, tusch.
Øvelser over spektrets farver og gråskalaen: kridt, akvarel, dækfarve.
To-haandstegninger, symmetriske gruppearbejder.
Maling af opstilling. Radering af gipsplatte.
Linoleumssnit og -tryk.
Lerformning, stoftryk.
Materialevirkninger i limfarve.
Lettere farveteorier.
Desuden er forevist et mindre antal nyere og ældre kunstværker, dels ved ophængning 
i formningsklassen, dels som dias i filmlokalet.
Film: Matt. Grünewald: Isenheimeraltret

Terres et flammes (keramik fra Vallauris)
L’autre face de la lune (abstrakt)

Udstillingsbesøg: Randers kunstforen. 29/11-65 danske modernister
14/2 -66 Carl Henning Pedersen
28/2 Peter Bonnén

J. Brynjulf
Ir (NJ): Kul, rødkridt og akvarelfarver har været obligatoriske tegnemidler i nogle få ti

mer, ligesom eleverne har fået forevist simple perspektiviske virkemidler med optakt 
til farvelære.
Ellers har arbejdet været frit med bl. a. gasbeton; og året afsluttes med et klassearbejde 
i olie, inspireret af maleriudstillingen på skolen.
Ved stor velvilje fra hr. udstiller B. Brandstrup og frue har skolen haft to vandre
udstillinger fra Galleri BB i Randers med malerier af moderne malere.

(Mu) Håndarbejde:
Med de 2 ugentlige timer, der på skoleplanen er tildelt 1. real i håndarbejde, er søgt 

at afrunde skolens håndarbejdsundervisning, som jo slutter med dette klassetrin.
For den, der er kendt med håndarbejde og ved, hvilken tid det tager, når det skal ud

føres med præcision, er det klart, at 2 timer ikke er spor for meget. Til gengæld har skolen 
i fuldt omfang de mest moderne hjælpemidler at stille til rådighed, ligesom eleverne i et af 
byens stormagasiner under kyndig vejledning selv har fået lov til at vælge materialerne 
til deres arbejder.

Denne fremgangsmåde ved køb af materialer er valgt i håb om at stimulere elevernes 
interesse for og lyst til at arbejde med modellerne og for, så vidt det lader sig gøre inden 
for undervisningsplanens rammer, at imødekomme deres egen smag, som for de flestes 
vedkommende er ret sikker på dette klassetrin.

Som hovedmodel sys en ganske enkel kjole med eller uden ærmer efter elevernes eget 
valg, og som bimodel strikkes et par barnesokker.
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Syteknik gennemgås:
: Måltagning — med henblik på at bestemme mønsterstørrelse.

II : Brugen af et købt mønster.
III : Enkel forstørring og formindskning.
IV : Beregning af stofforbrug.
V : Mønsterpålægning og sømtillæg.
VI : Klipning.
VII : Overføring af indsnit m. m.
VIII : Kjolesyningssømme a) kantstukken søm,

b) kastning over trævler, 
c) zig-zag på maskine.

IX : Isætning af lynlås.
X : Opsømning af kjole med lige, usynlige sømmesting.

Sløjd:
Undervisningen i Ir er tilrettelagt efter Dansk Skolesløjds øvelsesrække.
Følgende øvelser er gennemgået under fremstilling af to indskudsborde i egetræ: Hel

opretning, krumsavning, bugthøvling, filing, afpudsning, rundtapning, stikning med stem
mejern, geringssavning og limning. Efterbehandling med politur og voks.

Legemsøvelser - piger.
(R): Natur, kultur og dressur.

Natur, kultur og dressur er de tre begreber, vi opererer med. I gymnastikken — den 
fysiske opdragelse — vil det såvel som i den almindelige opdragelse være lettere og hur
tigere at dressere end at kultivere naturen. Dressuren er noget tillært og udvendigt, og 
kulturen er noget tilegnet og varigt.

Den organiske bevægelse er et varigt begreb og ikke en moderetning inden for gym
nastikken. Den er tidløs.

Opfattelsen er intuitiv, og mon det ikke er rimeligt at antage, at intuition for organisk 
bevægelse kun kan være til stede der, hvor den ikke alene opfattes med øjnene, men også 
med en kropsfornemmelse, d. v. .s at tilskueren oplever en indre medsvingen.

Alle klasser har i sommerhalvåret dyrket atletik og boldspil. Ig har hele året haft en 
times svømning ugentlig.

Legemsøvelser - Drenge:
(IB):
Atletiksæsonen: medio august—ultimo oktober: grundtræning, træning til skoleidrætsmær

ket, deltagelse i gymnasiernes landsatletikkonkurrence.
Fodboldkampe mod Grenå gymnasium og Randers handelsskole.

Gymnastiksæson: ultimo oktober—medio april: grundtræning, circuittræning, redskabs
gymnastik, træning til skolegymnastikmærket. Volleyball, basketball, deltagelse i »Ran
ders Amtsavis«, håndboldturnering.

Svømning: (Ig): Grundtræning, træning og afholdelse af svømmeprøver.
Boldspilsæson: medio april—ultimo juni: fodbold, håndbold, afslutninger til skoleidræts

mærket.
Friv. idræt: Atletik, gymnastik, boldspil.
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Af skolens dagbog (1. april 1965—31. marts 1966)
1. APRIL 1965 kl. 13: Berthe Quistgaard og Ole Willumsen optrådte med viser af Brecht.
5. MAJ kl. 20: Forårskoncert. Skolens kor sang under ledelse af hr. Steen Nielsen. Elis. 

Boelsmand spillede på flygel.
7. -8. MAJ: Geologisk ekskursion for Is til Djursland under ledelse af Ikt. Rævskjær og 

hr. Møller Nielsen.
20. —22. MAJ: Geologisk ekskursion for Ix og y til Djursland under ledelse af Ikt. Rævs

kjær og hr. Møller Nielsen.
28. MAJ kl. 10: Orientering for Hig om det teologiske studium ved amanuensis, cand. teol. 

Erik Klemmensen.
24. JUNI kl. 8: Translokation.

9. SEPT.: Lkt. El. Olesen overværede franskundervisningen.
6. —11. SEPT.: Lejrskole for 2r i Sønderjylland under ledelse af adj. fru Kjær og overlærer 

Zetterstrøm og frue.
13. —14. SEPT.: Historisk ekskursion for lix til Salling og Himmerland under ledelse af 

hr. Anker og frue.
15. SEPT.: Regionsstævne i atletik i Aarhus. Hr. Brixvold og fru Rodil ledede skolens hold.
16. SEPT.: Atletikstævne for skolerne i Randers. Hr. Brixvold og fru Rodil ledede skolens 

hold.
17. SEPT.: Historisk ekskursion for Ils til Djursland under ledelse af hr. Anker og frue.
20. SEPT.: Skovtur til Himmelbjerget for hele skolen.
21. —22. SEPT.: Historisk ekskursion for Ily til Salling og Himmerland under ledelse af 

hr. Anker og frue.
21. SEPT.: Undervisningsdirektør Højby besøgte skolen og drøftede administrative og 

pædagogiske spørgsmål med lærerkollegiet.
30. SEPT. kl. 13: Fru Lemche holdt foredrag om Sydtyrol med film.

1 .—15. OKT.: Biblioteksorientering for Ig.
7. OKT.: Fodboldkamp mod Grenaa Gymnasium i Grenaa. Skolens hold lededes af hr. 

Brixvold.
8. OKT.: Lkt. Quortrup overværede skolens historieundervisning.

11. OKT. kl. 12: Redaktør Per Møller, M.F., gav udenrigspolitisk orientering. Derefter var 
der lejlighed for eleverne til at stille spørgsmål.

14. OKT.: Lkt. Oscar Nielsen overværede engelskundervisningen.
16. —21. OKT.: Teatertur til Kbh. for Hig. Leder: adj. frk. Nørregaard.
4. NOV. kl. 13: Skuespilleren .Preben Neergaard læste op.

11. NOV. kl. 13: Ruth Reese: foredrag i ord og toner om de amerikanske negres musik 
gennem 300 år.

18. NOV. kl. 12: Den Danske Kvartet (fra De Unge Tonekunstnere) spillede værker af 
Bartök, Holmboe og Axel Borup Jørgensen, sidstnævnte komponist kommenterede. 
Der var bagefter diskussion med kunstnerne om musikken.

23. NOV. kl. 19,30: Forældremøde. Konsulent Fristed holdt foredrag om »Eksamenssko
lens indlæringsproblemer«.

4. DEC.: Elevrådet organiserede sammen med Røde Kors en hvervekampagne for teg
ning af nye medlemmer af Røde Kors.

10. DEC.: Lisbeth Eriksen, His, deltog — som skolens bedste elev i fransk — i Alliance 
Francaise’ fest i Kbh. og modtog bogpræmie.

21. DEC. kl. 19: Julefest.
22. DEC. kl. 8: Juleafslutning.
13. JAN. kl. 13: Forstander Erik Skovmand talte om U-landsproblemer.
20. JAN. kl. 16: Instruktion for lærere og skoleledere om problemer i forbindelse med 

elevers oprykning i Ig, samt drøftelse af emner af fælles interesse for folkeskolen og 
gymnasieskolen. Mødet holdtes på Randers Statsskole i år af begge gymnasieskoler i 
fællesskab.

21. JAN. kl. 13: Major Bach Andersen orienterede drengene i Hig og 3r om militær
problemer.

24. JAN. kl. 20: Forældremøde til orientering om gymnasiets krav og undervisning, samt 
problemer i forbindelse med oprykning i Ig.

26. JAN. kl. 19: Erhvervsorienterende bordmøde i Aarhus for Hg og Hig.
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28. JAN. kl. 12: Studieorientering for lig og Hig ved erhvervsvejleder Thrane og et hold 
af studerende udsendt af arbejdsdirektoratet.

3. FEBR. kl. 13: Cand. teol. Bent Hahn holdt foredrag om »Er folkekirken kaos?«.
8. FEBR. kl. 19: Skolefest med komedie. Eleverne opførte Giraudoux’ »Amfitryon 38« 

under instruktion af adj. frk. K. Nørregaard og med hjælp til det tekniske af hr. N. J. 
Jensen. Bagefter var der dans til kl. 1 til Knud Langes orkester.

21. FEBR. kl. 10: Licitation på den nye gymnasiebygning.
25. FEBR. kl. 12,30: Regimentsmusikken fra Viborg gav koncert.
4. MARTS: Elever og lærere så »Købmanden i Venedig« på Aarhus teater.

11. MARTS kl. 10: Orientering ved det teol. og naturvidenskabelige fakultet i Aarhus. 
Elever fra Hig og enkelte fra lig deltog under ledelse af hr. Anker.

15. —16. MARTS kl. 19: Erhvervsorientering for realklasserne på Handelsskolen og Tek
nisk Skole.

21. MARTS kl. 20: Forårskoncert. Koret og piger fra 2r og Ir sang under ledelse af hr. 
Steen Nielsen. Elis. Boelsmand spillede Bach og Brahms, og 6 elever i Hg og Ig spil
lede og sang amer. folkesange.

23. MARTS kl. 12: Byorkestret spillede under ledelse af Lavard Friisholm.
25. MARTS kl. 20: Generalprøve på »Hva’ ska’ vi lave?«. Skolen indbudt af Aarhus 

Teater.
31. MARTS kl. 13: Ulla Ryum fortalte og læste op af egne værker.
31. MARTS kl. 20: »Jeppe her på bjerget« på Randers Teater. »Harmonien« stillede bil

letter til elevernes rådighed til halv pris.

Studiekredse.
Der har i vinter været to studiekredse for eleverne i II og Illg. Den ene blev ledet af 

redaktør Herluf Christiansen og havde som emne: »Danmarks presseforhold«. Den anden 
blev tilrettelagt og indledet af redaktør, cand, polit. Pr. Winge og havde til emne: »Statens 
styre og politiske opbygning«. Da red. Winge blev syg, overtog stud. mag. Arne Larsen 
kredsen og gjorde den færdig.

Skolen vil gerne benytte lejligheden til at takke de tre herrer for det store arbejde, de 
påtog sig i denne forbindelse.

Elevrådet 1965—66.
Elevrådet har i det forløbne skoleår haft en del møder, både alene og sammen med 

rektor, lektor Christensen og hr. Vestergaard som repræsentanter for lærerådet. Vi har 
taget elevernes problemer og ønsker op til debat og søgt at skabe den rigtige atmosfære på 
et moderne gymnasium.
Følgende forslag er blevet accepteret:

Ret for elevrådets formand til at deltage i lærerrådsmøder om sager indsendt af 
elevrådet.
Opsynet med opslagstavlen tildelt elevrådet.
Rygning i de små haver tilladt for Hig.
Afskaffelse af præfektsystemet.
Tilladelse for eleverne til at opholde sig på gangene i frikvartererne.
Benyttelse af biblioteket og oprettelse af læsesal i nr. 28 onsdag efterm. efter henven
delse i dagens løb til hr. Anker.

Følgende ting har vi udført:
Givet vedtægter for elevrådet.
Indmeldt os i D.G.S.
Organiseret Røde Kors’ hvervekampagne.
Taget medinitiativ til vandreudstillingen i søjlehallen.

Der har været sager, som vi kunne blive enige om, og der har været andre, hvor det gik 
lidt sværere, men så længe vi kan få en fordomsfri og livlig diskussion, er der behov for et 
elevråd. Det har der været i det sidste skoleår.

Esben Andersen, elevrådsformand.
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Fra generalprøven på årets skolekomedie: Jean Giraudoux’ »Amfilryon 38«.
Stykket, der er hentet fra den græske mytologi, er oversat af Ole Vinding, instrueret af Kirsten 

Nerregaard, og aktørerne er otte elever fra gymnasiets lig.
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Focus 1965—66
Elevforeningen har i skoleåret 1965-66 endelig kunnet arbejde under vilkår, der har 

passet til et gymnasium, da vi nu har fået så mange medlemmer, at arrangementerne altid 
har haft nogenlunde besøg.

Samarbejdet med elevforeningen »Valhal« på Statsskolen, der gik i stykker, er igen 
søgt optaget, og vi håber at kunne få et godt samarbejde om de store foredrag og møder, 
der som regel er i relation til skolens aim. undervisning.

Desuden er vi begyndt at holde hyggeaftener på Iiverdage, og dette har vist sig som 
en succes. Bl. a. har der været afholdt kegleaftener på »Håndværkerforeningen«. Under 
sådanne former kan eleverne mødes frit og hygge sig sammen, hvilket er en stor hjælp til 
at fremme kammeratskabet mellem gymnasiasterne.

De fester, der bliver holdt på skolen, er helt spiritusfrie, hvilket må siges at være den 
bedste løsning. Gennem skolebladet »STUDIO« har der været et møde mellem rektor og 
skolens elever. På dette møde var vi helt enige om, at spiritussalg ville animere evt. 
uheldige elementer til at ødelægge kammeratskabet og hyggen mellem kammeraterne til 
festerne. Rektor havde intet mod udskænkning af 2 øl pr. næse, hvis, og kun hvis, det var 
alt, hvad eleverne fik. Men det er her, vanskeligheden ligger. Dette er vi i bestyrelsen 
fuldstændig enige med rektor i.

Elevforeningens arbejde i skoleåret 1965-66:
28. 8. Indrulleringsfest for I. g’erne.
31. 8. Elevrådet i støbeskeen, ved daværende formand for elevrådet Bente Møller.
7. 9. Redaktør Peter Schou, Skive, holdt foredrag.

18. 9. Filmaften. Der blev spillet »DE 63 DAGE«.
9. 10. Elevforeningsfest.

14. 10. Ordinær generalforsamling.
9. 11. Diskussion over emnet: »Kunsten i skolen«. Oplæg ved lærerne Chr. Anker og 

Steen Nielsen, samt eleverne René Karner, Per Kalvig og Bente Møller.
12. 11. Kegleaften.
23. 11. Teatertur til Ålborg, hvor vi så »Ned med kulturen«. Bagefter % time på Duus’ 

vinstue.
27. 11. Elevforeningsfest til musik af Bjørn Christiansen.
7. 12. Filmaften.

17. 12. Folkemusikaften. Knud Søndergård indledte med foredrag. Senere på aftenen spil
ledes der dansemusik.

21. 12. Juleafslutning for hele gymnasiet. Kaffebord med underholdning (Tordenskjolds 
soldater).

22. 1. Elevforeningsfest.
25. 2. Teatertur til Ålborg, hvor vi så fantastiske Preben Uglebjerg i »Snobben«.

Ole Vester Pedersen.

Skolebladet »Studio«.
Sidste år blev der fra en gruppe elever i den daværende lig taget initiativet til udgivelse 

af et skoleblad på R.k.G. Bladet, »Studio«, udkom 1. gang i april 1965 og har således 
holdt 1 års jubilæum her i foråret og kan sikkert regne med fortsat eksistens. Siden op
rettelsen har der været et par redaktionsskifter, sidste gang Uge før jul, hvor Illg’s elever gik 
af. Bladet har også ændret udseende og format. Det er blevet udvidet fra 12 til 16 sider og 
har fået fast forside.

Det er kun af praktiske grunde, man har en redaktion, da alle på skolen kan give 
deres mening til kende i bladet. Det udkommer omkring den 1. i hver måned og har 10 
numre pr. årgang.

Redaktionen består af
Anne-Marie Hansen (ansvarshavende).
Ole Mortensen (redaktionssekretær).
Poul Møller (forretningsfører).
Karen Pedersen.
Karin Faxholm.
Per Kalvig.
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Oscar 1965—66
Da sportsforeningen den 7. april 1965 blev en realitet, var det ikke uden ængstelse, 

vi rettede forespørgsel om lån af baner og lokaler. Efter at have forhandlet frem og til
bage med rektor, Vestervangsskolens skoleinspektør og skoledirektøren havde vi endelig 
resultaterne, og de var efter vor mening over al forventning. Mest overraskende var vel 
nok, at vi havde fået tilladelse til at benytte svømmehallen to timer ugentlig. Sideløbende 
hermed fik vi i sommerhalvåret baner til en times atletik for både piger og drenge og en 
times fodbold for drengene. Atletiktimerne er i vinterhalvåret blevet afløst af gymnastik, 
men interessen herfor viste sig at være svigtende, hvilket har medført, at disse er blevet 
inddraget. Derimod har interesse for svømningen været stor, og det har været nødvendigt 
at indføre adgangsbegrænsning, således at de, der stod dårligst udrustet svømmemæssigt 
set, har haft første ret. Det lykkedes os kort før jul at få tilladelse til at benytte sports
hallen mandag morgen til håndbold.

Vore arrangementer har været lavet i forbindelse med skolens frivillige idræt, og vi 
har derfor ikke kunnet indføre tvungent kontingent. Alligevel har vi kunnet hverve 22 
betalende medlemmer.

Undervisningen har været ledet af fru Rodil og hr. Brixvold, og fru Rodil har taget sig 
af al svømmeundervisning.

Selv om foreningens virke er baseret på indøvelse af færdigheder i omtalte discipliner 
og ikke så meget med henblik på konkurrencer, har vi i årets løb haft nogle få kampe:

Fodbold:
3. 11.-1965 Grenå Gymn.-R.k. G. 2—1 (Grenå).

Håndbold:
3. 12.-1965 Randers Statsskole-R. k. G. 18—18 (Idrætshallen).

17. 12.-1965 Randers Statsskole-R. k. G. 19—21 (Idrætshallen).
10. 1. -1966 R. k. G.-Handelsskole 21—14 (Sportshal).
25. 3. -1966 Randers Statsskole-R.k.G. 27—20 (Idrætshallen).

Lars Hougaard-Enevoldsen.

D.K.G.
Der har været følgende foredrag i år:

»Er der liv i Paris?«, ved pastor Anker Nyvang.
»Kaj Munk-aften«, ved pastor Grandjean-Thomsen.
»Hvad er moral?«, ved pastor Thyge Jensen.
»Kærlighedsbudet«, ved pastor Thyge Jensen.
»Bellman«, stud. mag. Bjarne Troelsen.
»Gennemgang af orgelet«, organist Bent Frederiksen.
»Højkirkelighed«, pastor Hasselgaard.
»Fiskerne« af Hans Kirk, stud, theol. Knud Troldborg.
»Du må ikke slå ihjel«, pastor Thyge Jensen.
Der har været efterårslejr, nytårslejr i Aalborg, lejr på Rønde studenterkursus, og 
Randers arrangerede selv en lejr på Fjeldholm.
R.k.G. arbejder sammen med Statsskolen. Der har været en voksende interesse for 
Dansk kristelig Gymnasiastbevægelse i år.
D.k.G. takker alle, der har hjulpet til.

Hanne Brøndum Jacobsen.
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Valgfrie fag
2. og 3. real:

Latin er valgfrit fag i 2r og fransk og matematik i 3r. Eleverne i lr og 2r 
skal inden udgangen af februar måned give skolen meddelelse om, hvorvidt 
de i næste klasse ønsker undervisning i de valgfrie fag.

Ønskes oprykning i det sproglige gymnasium, er det nødvendigt at læse 
latin i 2r; det anbefales imidlertid også de elever, som vil have matematisk 
studentereksamen, at deltage i latinundervisningen, idet kundskaber i latin 
ofte kræves ved fortsatte studier, f. eks. skal medicinere, farmaceuter, dyr
læger og tandlæger have bestået latinprøve.

Eleverne i 3r bør i almindelighed læse fransk og matematik!
En elev, som deltager i undervisningen i et valgfrit fag, kan efter for

handling mellem skolen og hjemmet trække sig tilbage i skoleårets løb, dog 
inden 31. marts.

Gymnasiet:
I I—II MAT. har eleverne frit valg mellem engelsk og tysk og skal på 

ansøgningsskemaet for optagelse i gymnasiet opgive, hvad de vælger.
ALLE GYMNASIEKLASSER (både mat. og spr.) kan for alle tre år 

vælge mellem fransk og russisk. Også dette skal anføres på ansøgnings
skemaet. Da der er nogen tilbageholdenhed ved valget af russisk, bør det 
nok fremhæves, at mange skoler nu har hold med russisk, og det går plan
mæssigt. Det giver jo gerne små hold, og kravene er tilpasset fagets svær
hedsgrad. Mange vil senere have brug for at kunne klare sig på russisk.

Ved overgangen til Hg kan alle vælge formning og kunstforståelse i 
stedet for musik.

Desuden vil der her ved skolen blive søgt oprettet en klassisksproglig 
gren (i II-IIIs), hvis der melder sig 10 elever.

Forsømmelser
Der indføres fra skoleårets begyndelse (aug. 66) en kontaktbog, som 

udleveres til alle elever. I denne skriver hjemmet årsag til forsømmelser 
ved hver sygdom, og eleverne medbringer bogen den første dag efter for
sømmelsen og foreviser den til indvendig inspektor til dennes underskrift.

Ønsker hjemmet eleven fritaget af anden grund end sygdom, kan en 
sådan fritagelse gives ved særlige lejligheder som sølvbryllup, begravelse 
eller runde fødselsdage i den nærmeste familie, når hjemmet i forvejen 
skriftligt i kontaktbogen har anmodet herom. Denne tilladelse kan kun 
gives af rektor eller hans stedfortræder og gives ved underskrift i kontakt
bogen efter hjemmets anmodning.

Skolen beder hjemmene forstå, at arbejdet i en eksamensskole kræver 
samvittighedsfuld indsats og ro, og at eleven derfor må lære, at skolen skal 
passes frem for noget andet og kun forsømmes, når der er tvingende grunde 
dertil. Også lønnet arbejde bør undgås uden for ferierne.

Fritagelse for gymnastik bør også kun søges i undtagelsestilfælde. Som 
regel vil en elev, der er for dårlig til at deltage i gymnastik, også være for 
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dårlig til at gå i skole, hvor ikke særlige forhold gør sig gældende. Ofte kan 
fritagelse begrænses til bestemte øvelser. I alle tilfælde må hjemmet skrift
ligt anmode om fritagelse med angivelse af nærmere grund, så læreren kan 
skønne over, hvor meget eleven kan deltage i. I dette tilfælde er det gymna
stiklæreren, der underskriver hjemmets anmodning om fritagelse i kontakt
bogen. — Forsømmelser af over 8 dages varighed kræver lægeattest. Blan
ket hertil fås på skolens kontor og skal medbringes ved lægebesøget. Atte
stens varighed bør begrænses mest muligt, og årsagen altid anføres på den.

Skoletandpleje
Der er blevet åbnet mulighed for, at de elever i 1. real, der tidligere har 

været under skoletandpleje, også i dette skoleår kan fortsætte her.
14 elever fra Ir modtager som følge heraf skoletandpleje i skoleåret

1965/66. Eva Treue.

Skolelægen
Der er i årets løb undersøgt 236 elever, deraf 1 hos egen læge.
Undersøgelserne har fundet sted på Vestervangsskolens lægeklinik efter 

de retningslinier, der er fastsat i instruks for skolelæger. Ved undersøgel
serne har sundhedsplejerske Martha Hansen assisteret.

Af interesse kan anføres: Alle elever på nær 1 er vaccineret mod difteri, 
alle på nær 2 er vaccineret mod polio. 11 elever er henvist til egen læge.

Andreas Handler.

Dimission og translokation 1966
finder sted på skolen fredag den 24. juni kl. 10. Elevernes pårørende og 
andre interesserede er velkomne til at overvære translokationen.

Ferier og fridage i efteråret 1966
Månedslov den 17. september og 21. november.
Efterårsferie: den 17. oktober—22. oktober (begge dage incl.).
Juleferie: den 23. december—5. januar (begge dage incl.).

Biblioteket
Randers kommunale gymnasiums bibliotek opbygges i samarbejde med 

Randers centralbibliotek som en del af kommunens biblioteksvæsen. Anskaf
felsen af bøger foregår på grundlag af lister og forslag fra skolens lærere og 
skolebibliotekar. Efter forslagene fra skolen indkøbes bøgerne af central- 




