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ÅRHUS
STATSGYMNASIUM

1971

STATERS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Skolens adres:se: Fenrisvej 33, 8210 Århus V

Telefoner: kontor (06) 15 83 58
lærerværelse (06) 15 84 89
pedel (06) 15 83 59

Træffetider: Rektor: alle skoledage kl. 13,15—14.
Skolelægen:
Hver anden fredag kl. 9-12
(datoer bekendtgøres ved opslag på undersøgelses
lokalets dør)
Telefonisk på 48 34 34 kl. 7,30-8,00 dagligt
Sundhedsplejersken:
Fredag kl. 8,30-13,00



ÅRHUS STATSGYMNASIUM

Meddelelser 
om skoleåret 1970-71



AFGANGS- OG ÅRSPRØVER I MAJ—JUNI 1971

De skriftlige prøver afholdes i maj. Skema for de mundtlige prøver 
meddeles senere. Forældre og andre, der interesserer sig for skolens 
arbejde, indbydes til at overvære de mundtlige prøver og afslutningen.

Afslutningen finder sted fredag den 18. juni kl. 10 i festsalen.

Det nye skoleår begynder mandag den 9. august kl. 10.

Århus, i maj 1971.
A. Feilberg Jørgensen.



Århus Statsgymnasiums hovedindgang

Århus Statsgymnasium blev taget i brug den 12. august 1958 og 
officielt indviet den 8. juni 1959.

I indeværende skoleår omfatter skolen følgende klasser: 6 3.g. klas
ser, nemlig 3 sproglige + 3 matematiske (Sproglig linje: 3 nysprog
lige grene; 1 samfundsfaglig gren; matematisk linje: 3 matematisk
fysiske grene, 1 naturfaglig gren; 1 samfundsfaglig gren; 1 klasse med 
musikgrenen, 7 2.g. klasser, nemlig 3 sproglige + 4 matematiske 
(Sproglig linje: 3 nysproglige, 1 samfundsfaglig; matematiske linje: 
4 matematisk-fysiske, 1 naturfaglig, 1 samfundsfaglig, 1 klasse med 
musikgrenen), 7 l.g. klasser (3 sproglige, 4 matematiske), 1 3. real
klasse, 1 2. realklasse, 1 1. realklasse.

Optagelse af elever i 1. gymnasieklasse sker efter reglerne i under
visningsministeriets bekendtgørelse af 15. dec. 1966. Det i henhold 
hertil nedsatte amtsudvalg fungerer som rådgivende udvalg for rekto
rerne og fastsætter de nærmere regler for fremgangsmåden ved elever
nes optagelse ud fra lokale forudsætninger. Et af amtsudvalget nedsat 
forretningsudvalg — gymnasienævnet — gennemgår de enkelte ansøg
ninger og rektorerne træffer derpå den endelige beslutning om elever
nes optagelse i l.g.

Aspiranter til l.g. afleverer ansøgningsskema i begyndelsen af marts 
på den skole, hvor de for tiden går.

Efter undervisningsministeriets bestemmelse oprettes der kursus til 
højere forberedelseseksamen (HF) på Århus Statsgymnasium fra au
gust 1971. Kursus er 2-årigt.
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Øvelser, der opgives til eksamen:
1. Dilatometret.
2. Lufttermometret.
3. Faste stoffers varmefylde.
4. Isens smeltevarme.
6. Optisk bænk.
5. Glødelampers karakteristik.
7. Newtons 2. lov.
8. En stemmegaffels svingningstal.
9. Pladekondensatoren.

10. Lysets bøjning.
11. Thorons halveringstid.

Øvelser, der ikke opgives til eksamen
1. Pyknometret.
2. Naftalins størkningskurve.
3. Fixersalts størkningskurve.
4. Vands fortætningsvarme.
5. Boyle-Mariottes lov.
6. Eudiometerforsøg.
7. Termoelement.
8. Geiger-Miiller-tælleren.
9. Mættede vanddampes tryk.

10. Lysets hastighed.

2mfx (Ho):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik for gymnasiet 2 (A-udg.).

2mfy (Ri):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik II for gymnasiet (A-udg. 1964).

2mfz (Wo):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik 2 for gymnasiet (A-udg).

2mfv (Ho): som 2mfx.

2sm-xyzv (Ri):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik for gymnasiet II B (1964).

2mn-xyzv (Wo):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik 2 for gymnasiet (B-udg.).

Imx (Ho):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik for gymnasiet 1.

Imy (Ri):
Andersen, Bostrup m.fl.: Fysik for gymnasiet 1 (1963).

Imz (Wo):
Pibl og Storm: Fysik I.

Imv (Rt): som Imz.

3real (LP):
Kobbers og Rosenberg: Fysik og kemi for 3.r.

2real (Ri):
Hjerting, Andersen, Voldby: Den nye Naturlære II (1964). s. 7-40 
og 169-ud.

Ireal (HH):
Hjerting, Andersen og Voldby: Den nye naturlære 2 (1964) s. 7-168.
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KEMI
2mfx (Ho):
Andersen, Bostrup m.fl.: Kemi for Gymnasiet (1. og 2. udg.). Kemi 2. 
Til eksamen opgives: Kemi 1 (1. udg.), 35-72, 74-86, 94-102. Kemi 1 
(2. udg.), 40-77, 80-93, 101-111. Kemi 2, 9-65, 70-80, 86-104.

2mfy (Ri):
Andersen, Asmussen m.m.: Kemi I for Gymnasiet (1963). Kemi II 
for gymnasiet (1964).
Til eksamen opgives: Kemi I, s. 54-58, 66-102. Kemi II, s. 12-51, 58- 
63, 70-80, 86-114, 144-151, 163-171.

2mfz (Ri): som 2mfy.

2mfv (Ho): som 2mfx.

2sm-xyzv (Ri):
Andersen, Asmussen: Kemi I for gymnasiet (1963). Kemi II B for 
gymnasiet (1967).
Til eksamen opgives: Kemi I, s. 41-51, 54-58, 66-69, 74-87, 88-93. 
Kemi II B, s. 11-20, 22-26, 33-36, 50-55, 58-59, 63-78, 94-98.

2mn-xyzv (Wo):
Andersen, Bostrup m.fl.: Kemi 1 og 2 for gymnasiet.
Til eksamen opgives: Kemi 1, 1. udg: 54-87. 2. udg.: 59-94. Kemi 2: 
9-22, 27-51, 53-65, 70-80, 86-104, 174-195, 211-212. Bjerrum diagram.

Imx (Ho):
Andersen, Bostrup m.fl.: Kemi for gymnasiet I.

Imy (Ri):
Andersen, Bostrup m.fl.: Kemi for gymnasiet I (1965).

lmz (Wo):
Andersen, Bostrup m.fl.: Kemi 1 og Kemi 2: 9-26.

Imv (Rt): som Imx.

MATEMATIK
3mfx (Kr):
Kristensen og Rindung: Matematik II, kap. X. Matematik III, kap. 
I-III, kap. IV §§ 1-43, kap. V §§ 1-16, kap. VI §§ 7-9.
Til eksamen opgives: Matematik I, 2. udg.: kap. III §§ 1-2.12, kap. 
IV §§ 11-25, kap. V, kap. VI §§ 8-11, 13-14, 25-30.1, 34-35.5 (undt. 
34.8 og 35.1), kap. VII §§ 11-20, 28-31, kap. IX § 3, kap. X §§ 14- 
15.2. Matematik II: kap. IV §§ 1-5, 18-19, 21-23, kap. V §§ 1-4, 6-8, 
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12-17 (undt. 13.5 og 16.4), 41-42, kap. VI §§ 11, 15-20, kap. VII, 
kap. IX §§ 1-21. Matematik III: kap. III §§ 1-14, kap. IV §§ 2-27, 
30-32.4, 33-37.

3mfy (Bu):
Kristensen og Rindung: Matematik II, kap. IX og X. Matematik III, 
kap. VI.
Til eksamen opgives: Matematik I, 2. udg.: kap. II §§ 22-26, kap. IV 
§§ 11-26, kap. V, kap. VI §§ 6-9, 34-35 ( 4- eks.), kap. VII §§ 11-22, 
Kap X.Matematik II: kap. IV §§ 1, 18-23 (sætningerne uden beviser 
og eksemplerne 18,2, 19,3 og 22,2), 26-31 (4- eks. 28,6), kap. V §§ 
1-9, 12-17 (4- eks. 13,5 og 16,4), 22-30 (4- eks. 28,4), 33-35, 41-42, 
kap. VI §§ 3-19, kap. VII §§ 1-9, kap. IX §§ 1-17. Matematik III: 
kap. I §§ 1-5, kap. II §§ 6-11 (4- eks. 7,5), kap. III §§ 2-14, kap. 
IV §§ 1-27.

3mfz (Rt):
Kristensen og Rindung: Matematik 3.
Til eksamen opgives: Bog 1: kap. V, kap. VI 25-30, 33-35, kap. VII 
11-22, kap. X. -— Bog 2: kap. IV 1-23, kap. V 1-17, 41, kap. VI 4-11, 
15-22, kap. VII, kap. IX. — Bog 3: kap. I, kap. II 6-14, kap. III 1-15.

3sm-xyz (Rt):
Kristensen og Rindung: Sandsynlighedsregning, kap. I, kap. II 1-26, 
kap. IV 1-6.
Til eksamen opgives: Bog 1: kap. V, kap. VI 1-30, kap. VII 11-22, 
25-26. — Bog 2: kap. V 1-9, 12-24, kap. VI 5-11, 15-22. — Sands.: 
kap. I, kap. II 1-8, 10-25.

3mn-xyz (Wo):
Kristensen og Rindung: Matematik 1, kap. X. Andersen, Bülow og 
Helms: Sandsynlighedsregning (HIB).
Til eksamen opgives: Matematik 1: V, VI 1-32, VII 11-22, X 1-9, 
14-15. Matematik 2NG: V 1-24, VI 5-11, 15-21. Sandsynlighedsreg
ning: 1, 2A 16-23.

2sa (Rt):
Bülow, Handest m.fl.: Matematik 2.
Til eksamen opgives: Bog 1: 40-75, 81-120, 126-136, 151-159, 167-179. 
Bog 2: 25-56, 77-95, 97-102.

2sb (LP):
Bülow m.fl.: Matematik I fra § 30. Matematik II §§ 1-20, 23-28. 
Til eksamen opgives: Matematik I §§ 12-14, 16-18, 20-24, 30-30.34, 
30.47-31. Matematik II §§ 5-7, 9-10, 13-14, 16.
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2sc (OJ):
Bülow m.fl.: Matematik for sprogligt gymnasium, bd. 2.
Til eksamen opgives: Bülow m.fl. bd. 1: §§ 1-5, 7-11, 13-14, 18, 20- 
20.9, 21, 22.10-22.26, 24, 28-28.16. Bd. 2: §§ 1-5, 7, 9-10, 13-14.12, 
24-25, 27-28.

2mfx (LP):
Kristensen og Rindung: Matematik I, 2. udg.: kap. X og XI. Matema
tik II, kap. I-II, IV-VII, IX.

2mfy (LP): som 2mfx.
2mfz (Kr): som 2mfx.

2mfv (Bu):
Kristensen og Rindung: Matematik I, kap. X og XI. Matematik II, 
kap. II (-=- §§ 11-12), kap. IV, kap. V (4- §§ 39, 44), kap. VI, 
kap. VII, kap. IX.

2sm-xyzv (Wo):
Kristensen og Rindung: Matematik 2NG, kap. I-VII.

2mn-xyzv (Rt):
Kristensen og Rindung: Matematik 2NG.

Isa (LP):
Bülow m.fl.: Matematik I.
Isb (Ho):
Bülow m.fl.: Matematik for sproglige 1.

Isc (Rt): som Isa.
Imx (HH):
Kristensen og Rindung: Matematik I, 2. udg.: kap. I-IX.

Imy (Kr): som Imx.

Imz (Bu): som Imx.
Imv (LP): som Imx.

3real (Wo):
C. C. Andersen, S.A.Bo, m.fl.: Realskolens regning og matematik 3. 
Bülow, Handest m.fl.: Matematik 2, kap. 23-28.

2real (OJ):
Juhl og Hansen: Matematik, 8.-10. klassetrin, bd. 3 og 4.

Ireal (HH):
C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen og J. Damgård Sørensen: 
Realskolens regning og matematik, regning og aritmetik, side 5-150. 
Samme geometri, side 5-65.
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FORMNING OG KUNSTFORSTÅELSE
3. og 2.g (Bl):
Målsætningen er at fremkalde skaberglæde og at udvikle sansen for 
stof, form og farve. Af materialer benyttes ler, gips, plastelina, træ, 
cement, oxyder og glasurer. For forståelsen af primitiv fremstilling af 
keramik har vi arbejdet med den japanske »Raku« teknik. Tegning og 
papirbatik er ligeledes brugt i undervisningen. Fagbøger om keramik, 
skulptur og andre kunstarter er altid disponible. Film fra keramiske 
værksteder i Japan og Malaysia er blevet vist for eleverne.

3. og 2.g (US):
Hovedvægten er lagt på frit, selvstændigt skabende arbejde med olie
farve, akvarel, mosaik, træ, ler. Der er arbejdet med tegning, linoleums
snit og radering. Som udgangspunkt for beskæftigelse med nyere kunst 
er anvendt W. Kandinsky: »Punkt und Linie zu Fläche«, og Paul Klee: 
»Das bildnerische Denken«, Ole Schwalbe: »Se på kunst«. Desuden 
er anvendt serien: »Kunstens Ismer« samt et stort antal kunstbøger og 
lysbilleder. Der er aflagt besøg på museer og udstillinger og forevist 
film.

Ireal (US og Ro):
Tuschtegning, croquis, oliekridttegninger, oliemaleri, linoleumssnit, li
noleumstryk, mosaik, emalje, drejning og modellering, museumsbesøg, 
lysbilleder og film.

MUSIK
3mus (KM):
Hørelære efter Kolneder: Syng, lyt, skriv 1-2. Harmonilære efter Al
vad: Funktionsharmonik. Kontrapunkt efter Alvad: Vokalpolyfoni. 
Danske og udenlandske sange. Lieder, duetter, korsatser.
Påskemessen, propriumsleddene. Palestrina: Sic ut cervus. Purcell: Di
do og Æneas (i uddrag). Schütz: Singet dem Herren ein neues Lied. 
Lobet den Herren. Bach: fantasi og fuga, g moll. Händel: Messias (i 
uddrag). Mozart: Don Giovanni (i uddrag). Beethoven: Appassionata, 
1. sats. Schubert: Die Schöne Müllerin, nr. 2, 5, 6, 9. Tjaikovsky: 6. 
symf., 1. sats. Wagner: Die Walkyre, 1. akt. Brahms: variationer over 
St. Antoni-koralen. Gade: Ossian-ouverturen. Carl Nielsen: Helios. 
Blæserkvintetten, 3. sats. Bartok: musik for strengeinstrumenter, slag
tøj og celeste, 1. og 2. sats.
Til eksamen opgives: Gregoriansk sang: påskemessen, propriumsled
dene. Palestrina: Sicut cervus. Purcell: Dido og Æneas: ouverture, nr. 
1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 51, 52, 53, 54 (Oxf.). Bach: 3. Brandenbur- 
gerkoncert, 1. sats.Fantasi og fuga, g moll. Mozart: klarinetkvintet, 1. 
sats. Beethoven: 3. symfoni, 1. sats. Schubert: Die schöne Müllerin, 
nr. 2, 5, 6, 9. Carl Nielsen: blæserkvintet, 3. sats. Bartok: musik for 
strengeinstrumenter, slagtøj og celeste, 1. og 2. sats.
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30 sange: Ring: Se, nu stiger solen. Laub: Lovsynger Herren. Gade: 
På Sjölunds fagre sletter. Ring: Danmark nu blunder. Mortensen: Du 
gav os de blomster. Hamburger: Der er ingenting i verden så stille 
som sne. Mortensen: Du danske sommer. Ågård: Jeg ser de bøgelyse 
øer. Frydeligt med jubelkor. Nielsen: Underlige aftenlufte. Ågård: 
Lysfyldt morgen. Nielsen: Fordum var der fred på gaden. Den sorte 
fugl er kommen. Wennerberg: Här är gudugott att vara. Herre, min 
Gud. Weyse: Den signede dag. Ring: Den kedsom vinter. Balslev: Det 
lysner over agres felt. En yndig og frydefuld sommertid. Hamburger: 
Hvor klart dog stjernen ses i nat. Ring: Nu er det længe siden. Weiss: 
Fyldt med blomster. Uti vår hage. Klug: Vor Gud har er så fast en 
borg. Gade: Udrust dig, helt. Lully: Rind nu op. Nielsen: Vi sletternes 
sønner. Ring: Sig nærmer tiden. Mortensen: Septembershimmel. Gade: 
Grøn er vårens hæk.

3sa + c (KM):
Danske og udenlandske sange, lieder og duetter. Værker fra roman
tikken til nutiden.

3sb + 3my (El):
Musikværker fra romantikken og nyere tid, herunder folkemusik og 
beat. Sange og flerstemmige satser.

3mx (MH):
Værker fra forskellige perioder med hovedvægten på det 20. årh., her
under jazz og beat. Båndsløjd.
3mz (MH): som 3mx.
2mus (El):
Musikværker fortrinsvis fra barok og wienerklassicisme. Koralhormoni- 
sering efter Alvad: Funktionsharmonik. Kontrapunkt efter Alvad: Vo- 
kalpolyfoni. Hørelære efter Kolneder: Syng, lyt, skriv og Claus Jør
gensen: Noder, rytmer og toner.
Sang: danske og udenlandske sange, lieder og duetter, korsatser fra 
renæssance til nyere tid.

2sa (El):
Musikværker til belysning af typiske formprincipper fra barok og klas
sik. Den katolske messe fra Gregoriansk sang til beat. Diverse folke
musik. Danske og udenlandske sange.

2sb + 2sc (Kj):
Danske og udenlandske sange og lieder, kanons og flerstemmige satser. 
Musikværker fra barok og wienerklassik. Elevforedrag om jazz, beat, 
folkesang og forskellige klassiske emner.

2mx + 2my (Kj): som 2sb + 2sc.

2mz + 2mv (El): som 2sa.
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Isa (MH):
Danske og udenlandske eenst. sange, enkelte flerst. satser. Danse. Ele
mentær musiklære med eksempler fra bl.a. barok, klassik, jazz og beat.

Isb (KM):

Ise (Kj):
Danske og udenlandske sange. Elementær musiklære. Gennemgang af 
enkelte værker fra barok, wienerklassik, romantik og nyere tid (beat).

lmx + y (KM):
Danske og udenlandske sange. Elementær musiklære. Enkeltsatser fra 
barok til nutiden.

Imz (Kj): som lsc.

Imv (MH): som Isa.

Ireal (Kj):
Danske og udenlandske sange og lieder, kanons, flerstemmige satser og 
jazz. Gennemgang af enkelte værker fra wienerklassik og romantik.

Koncerter
Skolekoret deltog den 5. nov. 1970 på Grenå Gymnasium i et kor
stævne, der afsluttedes med en fælles koncert ved de deltagende kor 
fra Viborg, Struer, Randers Statsskole og Statsgymnasiet.

Statsgymnasiet opførte:
Beethoven: Signor Abbate.
Waelrant: Als ick u vinde.
Otto Mortensen: Dronning Dagmar.
Henrik Rung: Fugite amore.
Bardos: Hønsefødder.
Carl Nielsen: Jeronimus’ sang og Kehraus fra »Maskerade«.

Ved juleafslutningen opførtes:
A. Hammerschmidt: Fürchtet euch nicht.

Kantate for bl. kor, 2 instrumenter og continuo.

Ved forårskoncerten den 22. april i Vor Frue kirke opførtes sammen 
med korene fra de andre århusianske gymnasier og Jydsk akademisk 
orkester under ledelse af Ole Henrik Dahl messe nr. 5 i As dur af 
Franz Schubert. Solister var Dorte Stengaard, Minna Nyhuus, Preben 
Thorntoft og Preben Laursen.
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DRAMATURGI
Dramaturgiholdet har arbejdet med skuespiltekniske øvelser, scenisk 
demonstration, dramaanalyse, teaterhistorie. Øvelserne er baseret på 
Stanislavski, Brook, Marowitz, Grotowski og Dario Fo. Scenisk demon
stration: Fosters Tom Paine, Clausens I Rosenlænker og Tardieus Kun 
de ved det. Dramaanalyse: Ibsens Gengangere og Becketts Vi Venter 
på Godot. Teaterhistorie: Oldtiden — barokken.

LEGEMSØVELSER
Piger (ES og PC):
I udendørssæsonen er der undervist i atletik, langbold, volleyball samt 
forskellige boldøvelser.
I indendørssæsonen i smidiggørende og konditionsgivende gymnastik 
samt moderne rytmisk bevægelsesgymnastik, der er arbejdet med: køl
ler, bolde og tøndebånd.
Af indendørs boldspil har volley været det foretrukne.
Der er undervist i »løfte og bære teknik« og eleverne er blevet testet.

Drenge:
3. g. (PA, MR, ML):
I efterårssæsonen, atletik og boldspil. Vinterhalvåret, gymnastik med 
vægt på konditions- og styrketræning samt indendørs boldspil.
Forårets udendørssæson: boldspil.

2. g. (MR, ML, Bj): som 3.g.

l.g. og 3.real (PA, MR, Bj): som 3.g.

2. og l.real (PA, MR):
I efterårssæsonen atletik og boldspil. Vinterhalvåret gymnastik samt 
indendørs boldspil. Forårets undendørssæson: boldspil.

FRITIDSIDRÆT
Uden for almindelig skoletid har eleverne mulighed for at deltage i 
forskellige former for idræt, normalt en gang ugentlig.

Atletik: I udendørssæsonen har både drenge og piger trænet i atletik 
bl.a. med henblik på skolemesterskaber og regionsstævne. Skolemester
skaberne afholdtes den 16.9. på Åby Stadion.

Skolemestre 1970 blev:

Piger, ældste gruppe:
200 m: Ingrid Jensen, 27,2 sek.
800 m: Vibeke Hoyer, 3.34,0 min.
Længdespring: Ingrid Jensen, 5,31 m.
Slyngbold: Anette Rasmussen, 33,44 m.
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Piger, yngste gruppe:
80 m: Lene Marling, 10,6 sek.

200 m: Lene Marling, 27,7 sek.
800 m: Marianne Christiansen, 2.46,0 min. 
Længdespring: Jytte Bengtsen, 4,45 m. 
Højdespring: Line Heilskov, 1,43 m.
Slyngbold: Lene Marling, 37,14 m.

Drenge, ældste gruppe:
100 m: Olav de Linde, 11,5 sek.
400 m: Olav de Linde, 54,1 sek. *)
800 m: Preben Albertsen, 2.11,7 min. *)
1500 m: Claus Brøndum, 5.56,6 min. (!) 
Længdespring: Peder Schøler, 6,06 m. 
Højdespring: Niels Flade Nielsen, 1,70 m. 
Spydkast: Peder Schøler, 53,22 m. 
Kuglestød: Peder Schøler, 10,04 m.
5-kamp: Peder Schøler, 2788 point. *)

Drenge, yngste gruppe:
80 m: Lars Jørgensen, 9,7 sek.

200 m: Lars Jørgensen, 26,9 sek. (24,5 sek. i indl. heat)*) 
1000 m: Lars Jørgensen, 3.06,2 min.
Længdespring: Niels Højklint, 5,64 m.
Højdespring: Niels Højklint, 1,60 m 
Spydkast: Niels Larsen, 40,40 m. 
Kuglestød: Bent Odgaard, 11,03 m. 
5-kamp: Lars Jørgensen, 2431 point. *)

*) udfor resultaterne betegner nye skolerekorder.

Regionsstævnet afholdtes fredag den 18.9. på Randers Stadion. Sko
lens elever opnåede en række gode resultater, hvilket bl.a. bevirkede 
at pigernes hold i gr. II og drengenes hold i gr. I sejrede, og således 
sikrede sig adgang til finalerne den 26.9. i henholdsvis Randers og 
Svendborg. I finalerne med ikke færre end 12 deltagende gymnasier 
opnåede pigerne en placering som nr. 2 og drengene som nr. 5.

Af resultaterne ved disse stævner bør nævnes:

Randers: Peder Schøler sætter ny skolerekord i spydkast med 53,55 m 
og Lars Jørgensen tangerer skolerekorden på 80 m med 9,3 sek. For 
første gang blev der også løbet 1000 m — dog uden for den egentlige 
konkurrence. Vinder her blev Preben Albertsen, Statsgymnasiet.

Svendborg: Olav de Linde vinder 100 m i 11,3 sek., og de tre delta
gere i højdespring opnår et gennemsnit på 1,70 m.
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Badminton: Gymnastiksalene har i nogle timer ugentlig været stillet til 
rådighed for eleverne til badmintontræning.

Basketball: Gennem hele skoleåret er der blevet trænet flittigt i ba
sketball, og skolen deltog da også i de indledende kampe om årets 
gymnasiemesterskab, med 2 hold, men intet af holdene formåede at 
klare sig igennem de indledende kampe uden nederlag.
Et hold af de yngre elever deltog i marts i Århusskolernes turnering, 
hvor der opnåedes pæne resultater, som dog ikke rakte til en placering. 
I februar holdtes en klasseturnering, hvor slutkampene kom til at stå 
mellem de tre 3.g-klasser. Efter tre dramatiske kampe, hvor holdene 
indbyrdes besejrede hinanden, blev holdet fra 3.a + x vindere af tur
neringen som eneste hold med positiv målscore.

Fodbold: I efteråret trænedes en gang ugentlig, omend med beskeden 
tilslutning.

Gymnastik: Drengene har haft mulighed for at deltage i redskabsgym
nastik mens pigerne har dyrket jazz- og rytmegymnastik.

Håndbold: Drengene har trænet i Stadion-hallen en gang ugentlig. Sko
lens yngste hold deltog i Århus-skolernes turnering, hvor de blev slået 
i første runde, mens de i Skovbakkens fastelavnsstævne vandt to kampe 
for så at blive besejret i tredie runde.

Svømning: Da skolen i år kun har haft to timer i Gammelgårdsskolens 
svømmesal, har kun pigerne kunnet tilbydes fritidsundervisning i 
svømning.

Volleyball: Med både et dame- og et herresenior-hold har skolen del
taget i Midtjydsk Volley Ball Kreds’ vinterturnering. Herreholdet, der 
består af både elever og lærere, har som følge af stor træningsindsats 
opnået væsentlig bedre resultater end sidste år. Dameholdet har som 
et helt nyt hold haft lidt vanskeligere ved at gøre sig gældende, men 
har dog udviklet sig meget i vinterens løb.
Et drengehold deltog i december i en turnering mellem Århus-gymnasi- 
erne + Fredericia Gymnasium. Sidstnævnte hold blev stævnets vin 
dere efter i semifinalen at have besejret Statsgymnasiet.
I januar deltog pigerne i en gymnasieturnering i Odense, men formåede 
dog ikke at gøre sig gældende i det skrappe selskab.
I begyndelsen af marts afholdtes en klasseturnering for både piger og 
drenge. Efter 18 spændende kampe, hvor der især i drengenes finale
pulje vistes volleyball af høj kvalitet, blev vinderne både hos drenge 
og piger 2mv.
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ERHVERVSORIENTERING
(Rt):
Der er blevet afholdt et fællesmøde for alle 3.g-elever, hvor der er 
blevet redegjort for de økonomiske forhold ved videregående studier. 
Ligeledes er der blevet afholdt et fællesmøde for alle 2.g-elever, hvor 
emnerne var anlægs- og studieorientering.
I lighed med tidligere år har skolens elever haft lejlighed til at deltage 
i to erhvervsorienterende arrangementer, nemlig Bordmødet i Rådhus
salen og et møde på skolen med 7 studentervejledere.

FÆLLESTIMER
Se skolens dagbog.

STUDIEKREDSE
Moderne dansk litteratur v. stud. mag. Hugo Hørlych Karlsen (11 
deltagere). Billedet v. maleren Ulrik Schmedes (12 deltagere).

KARAKTERSKALAEN
I »udmærket«
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
II »middel«

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger under middel.

III »usikker«
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præ

station.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillen

de præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at summen 
af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at 
summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13.
Eksamen er kun bestået, hvis ovennævnte krav er opfyldt såvel for 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
For hver af de to karakterrækker, årskarakterer og eksamenskarakterer 
(herunder de som eksamenskarakterer overførte årskarakter) udregnes 
et gennemsnit af de givne karakterer. Resultatet udtrykkes med een 
decimal. Af de to gennemsnit udregnes eksamensresultatet, der ud
trykkes med een decimal.
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Forskellige meddelelser
AF SKOLENS DAGBOG

Juni: Udstilling af elevarbejder i keramik, oliemalerier, ak
vareller m.v.

26. august: Fodboldkamp, elever-lærere.
31. aug.—
2. sept.:

2.g. matematiske klasser på geograf isk-historiske eks
kursioner.

5.-12. sept.: U-landsarrangement på skolen i festugen.
10.-11. sept.: 3mn på ekskursion til Vestjylland.
16.-18. sept.:
25. sept.:

3r på ekskursion til Vestjylland.
3mn og 2mn på ekskursion til Himmerland og Rold 
skov.

2. okt.: 3ss og 3sm på ekskursion til Viborg-egnen.
18. okt.: U-landsmøde. Overlæge Jørn Korn talte om sundheds

problemer i et u-land.
16.-25. okt.: 2sb på ekskursion til Rom med Bodil Jørgensen og 

Nielung.
26.-29. nov.: 3. og 2. mus på ekskursion til statsoperaen i Hamburg 

med Bodil Ellerup Nielsen og Knud Møller.
28.-29. nov.: U-landsarrangement i festsalen.
30. nov.: Fællestime sammen med Fenris, koncert med Sahib 

Sihab og Finn Zieglers trio.
16. dec.: U-landsmøde. Professor Thorkild Kristensen talte om 

den industrialiserede verdens forhold til udviklings
landene.

17. dec.: Elevmødet vedtog at suspendere undervisningen fra 
kl. 9 for at diskutere og vedtage en protest mod under
visningsministerens lovforslag om mulighed for ad
gangsbegrænsning til universitetet.

4.-6. febr.: 3ss og 3sm på ekskursion til København.
8.-12. febr.: Instruktionskursus vedr. H.F.-uddannelsen på Hinds

gavl. Deltagere herfra: rektor Feilberg Jørgensen, lek
torerne Knud Nygård, Hanna Kristensen, Karl H. Skott 
og Knud Møller.

9. febr.: Studiedag om narkotikaproblemer ved overlæge, dr. 
med. B. Florian Sørensen, Risskov og sociallæge Iwan 
Mark, Århus.

15.-19. febr.: Administrationskursus på Scanticon, ligesom ovenstå
ende arrangeret af undervisningsministeriet. Deltagere
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herfra rektor Feilberg Jørgensen og adjunkt Ole 
Nielung.

24 .-28. febr.: 3sa4-b og 3my på ekskursion til Berlin.
25 .-28. febr.: 3sc, 3mz og 3r på ekskursion til København.
5. marts: Skolefest. Dramaturgiholdet opførte Sven Clausen:

I rosenlænker i Gunnar Frøberg Pedersens instruktion.
20.-21. april: Forårskoncert. Gymnasiekorene fra Risskov Amtsgym

nasium, Viby Amtsgymnasium og Århus Statsgymna
sium opførte i samarbejde med Jysk Akademisk Or
kester, Schuberts Messe i As dur for solister, kor og 
orkester i Vor Frue kirke.

28.-30. april: Is på geografisk-historiske ekskursioner.

LÆRER- OG ELEVBIBLIOTEK
Bogbestand ca. 9400 bind. Som noget nyt holdes biblioteket nu åbent 
i hele skoletiden, så det f.eks. kan udnyttes af elever med mellemtimer.

GAVER
Lise Fjeldborg, 3sb: Elefanthvirvler.
Poul Erik Laursen, 2my: Kondoidetegner.

Kunstnerisk udsmykning:
1 vævet tæppe fra Sydafrika, skænket af U-landsfonden af 1962.
1 billedtæppe, vævet i Sydafrika, skænket af Rømerfonden.

SKOLENÆVN
Nævnet består af følgende:

1. Fru Lilian Birnbaum, Højen 8, Brabrand.
2. Malermester Jørgen Schou Pedersen, Kr. Koldsvej 20, Åbyhøj.
3. Overlæge, dr.med. Ejner Pedersen, Provstebakken 44, Århus V.
4. Overlærer Bodil Romanini, Kragelundsalle 14, Højbjerg.

Repræsentanter fra lærerkollegiet:
Lektor Hanna Kristensen og lektor Knud Nygård.
Rektor er nævnets formand.
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FORÆLDREMØDER
Torsdag den 3. december: Møde for de nye Ig matematiske klassers 
forældre. — Torsdag den 10. december: Møde for de nye 1. realklas
sers og de nye l.g sprogliges forældre. — Tirsdag den 2. marts: Møde 
for 2. og 3. reals forældre. — Torsdag den 18. marts: Møde for 2. og 
3.g’s forældre. — Tirsdag den 30. og onsdag den 31. marts: Møde for 
l.g’s forældre og elever om grenvalg og nye fag i 2. og 3.g.

ÅRHUS STATSGYMNASIUMS FORÆLDREFOND
Regnskabsoversigt for skoleåret 1969-70.

Indtægter:
Overført kassebeholdning ........................................... kr. 6.557,72
Kontingenter ............................................................... kr. 7.355,00
Renter ........................................................................... kr. 257,48

kr. 14.170,20

Udgifter:
Ekskursioner, museum, idræt....................................... kr. 9.789,76
Erstatninger ................................................................. kr. 395,00
Indkøb af kunst ........................................................... kr. 700,00
Kontorudgifter ............................................................. kr. 155,43

kr. 11.040,19
Overførsel til næste år .............................................. kr. 3.130,01

kr. 14.170,20

Årbus, den 1. oktober 1970. Knud Nygård.

Ovenstående regnskab er d.d. revideret og sammenholdt med bilag.
Århus, den 7. oktober 1970. J. C. Mortensen.

Vedtægter for Århus Statsgymnasiums forældrefond:
§ 1

Fondets midler tilvejebringes af hjemmene gennem årlige bidrag og an
vendes udelukkende til udbytte og glæde for eleverne. Forslag om an
vendelse i de enkelte tilfælde fremsættes af rektor og godkendes af 
skolenævnets forældrerepræsentanter.

§ 2
Ved første skolenævnsmode i et skoleår vælges kasserer og revisor. Ved 
samme møde fremlægger kassereren det reviderede regnskab for det 
foregående skoleår.

§ 3
Udgifterne anvises til udbetaling af rektor.
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U-LANDSFONDEN AF 1962

Af fundatsen:
1. Formålet for U-landsfonden af 1962 er gennem en salgs- og oplys

ningsvirksomhed at yde støtte til løsning af opgaver i u-landene, 
især af uddannelsesmæssig karakter og at fremme mellemfolkelig 
forståelse. Formålet søges fortrinsvis opnået gennem indkøb af 
brugsgenstande, kunsthåndværk o.lign, i u-landene, og gennem ud
stilling og salg heraf i Danmark.

4. Skoler, foreninger m.v., der foranstalter salg af fondens genstande, 
kan, hvis de ønsker det, selv disponere over en af bestyrelsen fast
sat del af de derved indkomne beløb til u-landsprojekter efter fon
dens formål.

Enkeltpersoner eller grupper, som et år støtter fondens projekter med 
mindst 1000 kr., kan det følgende år udpege et medlem til arbejds
gruppen.

Status balancerede pr. 1.1.1971 med kr. 251.868,23.
I kalenderåret 1970 er der følgende støttebeløb:
Indirekte støtte:
Udbetalt via skoler som sælger varer fra U-landsfonden kr. 28.716,79
Direkte støtte:
Nyaga (William Kariuki) ............................................. kr. 13.404,00
Botswana ....................................................................... kr. 687,42
Kampala ......................................................................... kr. 50,00
Mwanza ........................................................................... kr. 210,00
Basadi ............................................................................. kr. 558,97
Merete Teisen (uddannelse i Tanzania) ........................ kr. 654,90
Overført til kapitalkonto til senere udbetaling .......... kr. 43.915,33

kr. 88.197,41

Den særlige Kariuki-fond balancerede pr. 1.1.1971 med kr. 6.776,60. 
Fra denne fond var der i 1970 udbetalt kr. 51.746,90, hvoraf hoved
parten stammer fra det beløb på 44.000 kr., som DANIDA har stillet 
til rådighed for Nyaga Art and Handicraft Cooperative Society. Des
uden er der fra U-landsfonden af 1962 ydet et foreløbig rentefrit lån til 
Nyaga Art and Handicraft Cooperative Society på kr. 10.550,00.
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I 1970 har aktiviteten igen været stærkt stigende. Antallet af udsen
delser er vokset meget. En særlig fordel er det, at vi har fået et ud
stillingslokale, hvorfra der kan sælges varer, i Studsgade 10.
Elever på Århus Statsgymnasium har dannet en gruppe, der hjælper 
med pragtisk arbejde og arrangementer andre steder.
Århus Katedralskole har overtaget et projekt, som Fonden tænkte at 
tage op, nemlig støtte til Kenya Voluntary Development Association. 
Man har ved en Operation Dagsværk fået samlet ca. 13.000 kr.
På Viby Amtsgymnasium betaler elever og lærere for tiden en U-lands- 
skat på mellem 1500 og 2000 kr. månedlig, og der er lavet et salg 
med fondens varer. Overskuddet og indsamlingsbeløbene tænkes an
vendt gennem U-landsfonden til støtte for en skole i Uganda. Indsam
lingsbeløbene er for bidragsyderne skattefri indenfor 1100 kr.-grænsen. 
I det forløbne år er der med støtte fra DANIDA foretaget en rejse til 
projekter i Afrika. Under denne rejse er forbindelserne blevet styrket 
til områderne Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia og Nigeria. Nye kon
takter er blevet oprettet og nye leverancer af varer er fremskaffet.
Den største begivenhed i indeværende kalenderår er at der gennem 
DANIDA er stillet yderligere 100.000 kr. til rådighed for Fondens 
arbejde. De kom til udbetaling i februar måned, og vil danne et godt 
grundlag for det fortsatte arbejde.
Der rettes en tak til alle, som på en eller anden måde har været be
hjælpelig ved U-landsfondens arbejde i det forløbne år.
Århus, den 22. april 1971. K. H. Skott.

»FENRIS«
Elevforeningen »Fenris« 13. seniorat valgtes på den ordinære general
forsamling 3. september 1970. Senioratet valgte ikke at konstituere sig, 
d.v.s. alle senioratsmedlemmer har haft lige stor indflydelse på arbejdet. 
Senioratet bestod af: Else Bertelsen 2mfx, Kirsten Mouritsen 2nsc, 
John Søjberg Petersen 2mfx, Carsten Sørensen 2mfx og Torben Ørn
toft 2mfz.

I sæsonens løb er afholdt følgende arrangementer:

2. oktober: Sold med »Black Souls«.
6. november: Sold med »Gnags«.

11. november: Forfatteraften med Finn Søeborg.
19. november: »Burrin Flora« spillede irsk folkemusik. Arrangement 

i samarbejde med »Hypos«, Risskov Amtsgymnasium.
27. november: »Fenris« havde solgt nedsatte billetter til Handelshøj

skolens revy.
30. november: Fællestime med den amerikanske barytonsaxofonist 

Sahib Shihab og danske jazz-musikere. Arrangeret i 
samarbejde med skolen.
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18. december: Julesold med »Jackie-Boo Flight«.
19. januar: Gymnasierne i Århus afholdt fællesmusikaften på År

hus Katedralskole.
29. januar: Sold med »Chapter Three«.
20. februar: Fællessold i Stakladen med »Daisy«, »Utopia« og 

»Black Souls«.
8. marts: Folkemusikaften med den engelske folkesanger Andrew

John. Arrangementet var lavet i samarbejde med Ris
skov Amtsgymnasium.

1. april: »Fenris« årlige amatøraften.
20. april: Hypnose-underholdning ved Ali Hamann.

»Fenris« har i denne sæson haft god kontakt med de øvrige gymnasie
elevforeninger i Århus, hvilket har givet sig udslag i flere fællesarran
gementer.
Selvom femdages-ugen har medført større arbejdspres og begrænsede 
tidsmuligheder for at afholde arrangementer, har de fleste af disse, ikke 
mindst soldene, været godt besøgt.

Senioratsmedlemmerne.

SCRIPTUS
Siden redaktionsskiftet i oktober er der udsendt 4 numre. Disse 4 num
re står foreløbig som en særdeles god kontrast til den forrige redak
tions ene nummer.
Der er sket en væsentlig strukturændring med redaktionen, for vi gik 
med det samme over til det mere gammeldags system igen, hvor 
SCRIPTUS IKKE LEDES KOLLEKTIVT; da vi indså, at den nu
værende form er behageligere for læserne. Indarbejdningen af den kol
lektive bladproduktion ville medføre en forringelse af kvaliteten. Den 
tid, det vil tage at indarbejde kollektivismen, kan vi ikke stå til an
svar for overfor vore læsere, og det er da læserne vi producerer et 
skoleblad for, eller det er det måske ikke ?
Af indholdet har vi især lagt vægt på det centrale skolestof, men også 
en artikel af Erik Sigsgaard MF om EEC har vi fået plads til. Desuden 
har vi prøvet at få læserne til at komme med indlæg. Det er dog be
grænset, hvad vi har modtaget. Til de få, der er kommet med indlæg, 
vil jeg her rette en tak og håbe, at de vil blive ved med at komme med 
indlæg og at flere vil følge deres eksempel.
Jeg kunne godt tænke mig, at salget lå et par hundrede blade højere 
end det nuværende salg, da vi i gennemsnit kun har solgt knap 200 
hver gang. En anden ting angående salget, som jeg heller ikke forstår, 
er, at ikke engang 20 lærere køber Schriptus, når det sælges. Så jeg 
vil derfor gøre opmærksom på, at SCRIPTUS ER TIL GAVN FOR 
BÅDE LÆRERE OG ELEVER. Jan Storgaard.
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FOTOCELLEN
Ledere af sæsonen 1970-71: Inge Lise Gaml, Uffe Lundin, Mogens 
Thomsen og Flemming Ytzen, 3sc; Kim Karlsen og Jens Clausen, 3mx. 
Vi har søgt at skabe et ret så alsidigt program, og medlemstallet har 
da også været fuldt på højde med tidligere sæsoners, ligeså en relativ 
stor søgning til de fleste arrangementer.

Følgende film vistes:
1.1 0.: »Krigsspillet« af Peter Watkins; forfilm: »Nat og tåge« af 

Alain Resnais.
27.10. : »Dreng møder pige« af Nikos Kondouros.
17.11. : »Les Jeux sont faits« af Jean Delannoy, efter manus, af Sartre.
2.12. : »Slaget om Algier« af Gillo Pontecorvo; forfilm: »The Saints« 

af Bent Barfod.
14.12. : Juleshow.
26.1. : »Den tredie mand« af Carol Reed.
9.3. : »Generalen« af Buster Keaton; forfilm: »Farcernes farce«.

16.3. : »Himmel og helvede« af Akira Kurosawa.

Som det ses har filmaftnerne flere gange været udvidet med forfilm, 
som da har stået i relation til hovedfilmen i emne eller genre.
Ved sæsonens slutning er ledelsen endnu ikke videregivet.

Flemming Ytzen.

Fysikauditorium
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Ordensregler
1. Eleverne skal møde i så god tid om morgenen, at de kan være i 

undervisningslokalet, når det ringer. Har en klasse fri i 1. time, 
møder eleverne så tidligt, at de kan deltage i morgensangen.

2. Cykler skal anbringes i stativerne efter inspektionens anvisning. 
Fjerntboende elever kan få tilladelse til at parkere deres knallerter 
i knallertrummene. Andre motorkøretøjer parkeres i skolegårdens 
sydside. Nordsiden er forbeholdt lærernes køretøjer.

3. Cykel- og knallertkørsel på skolens grund er forbudt.

4. Som gyldig grund til udeblivelse regnes almindeligvis kun sygdom. 
Eleverne skal medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om for
sømmelsens årsag og varighed, dog kan elever, der er fyldt 18 år, 
i henhold til ministeriets cirkulære af 20. juli 1967 selv under
skrive nævnte meddelelser. — Når en forsømmelse varer mere 
end to dage, bedes hjemmet underrette skolen. Efter smitsomme 
sygdomme fordres lægeattest for smittefrihed.

5. Til forsømmelser, der ikke skyldes sygdom eller anden tvingende 
grund, må rektors eller en af inspektørernes tilladelse indhentes 
senest dagen før ved skriftlig anmodning fra hjemmet. En sådan 
tilladelse gives kun i ganske særlige tilfælde.

6. Fritagelse for enkelte gymnastiktimer gives, når helbredshensyn 
gør det nødvendigt, og hjemmet skriftligt anmoder herom. Skal 
fritagelsen gælde mere end en uge, kræves lægeattest, hvortil blan
ketter fås på skolen. De, der fritages, skal normalt opholde sig på 
skolen og følge undervisningen i faget.

7. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens ejendele skal er
stattes. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne 
ting.

8. Indsamling af penge blandt eleverne til gaver eller formål af hvil
ken som helst art må kun finde sted med rektors tilladelse.

9. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen og i spise
salen undtagen i første halvdel af spisefrikvarteret.

10. Telefonbesked til eleverne modtages ikke.

11. Navne- og adresseforandring skal straks meldes på kontoret

12. Køreprøver afvikles efter aftale med politiet efter skoletid.
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