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149 studenter dimitteres juni 1964

Clausen foto

Avislæsesal og udstillingslokale på mellemgangen

Forord

I skoleåret 1964-65 dimitteres det sidste studenterhold efter den gamle
gymnasieordning, og udbygningen efter den nye skolelov er fortsat. Aalborghus Statsgymnasium kan nu tilbyde en række valgmuligheder •—- nysproglig
gren, evt. med musikspeciale, matematisk-fysisk gren, naturfaglig gren,
russisk, formning og kunstforståelse — hvorom nærmere oplysninger vil
kunne hentes på de følgende sider. En ombygning af biologilokalet med
henblik på faget biologi med biokemi på naturfaglig gren vil blive udført
i sommerens løb.
Også på anden vis har året været præget af forsøg, der direkte eller
indirekte er inspireret af den nye skoleordning. Der har således været
eksperimenteret med et sproglaboratorium, og hele skolen har været ind
draget i et forsøg på at omdanne bygningen til en (tillempet) faglokaleskole,
en ændring, som formodentlig bedst vil kunne tilfredsstille behovet for og
sikre udnyttelsen af teknisk apparatur, især på det audio-visuelle område,
ligesom faglokale-gymnasiet vil byde på visse biblioteks- og arbejdsmæssige
fordele. De indsamlede erfaringer fra forsøget bliver i øjeblikket bearbejdet
af et lærerudvalg, og kun fremtiden kan vise, om en så indgribende ændring
af et oprindeligt hjemmeklassegymnasium kan praktiseres. Det er endvidere
sandsynligt, at landets almindelige økonomiske situation vil lægge en dæm
per på muligheden af at opnå bevillinger til brug for de omtalte ændringer
og supplerende indkøb.
På den indre front fortsætter lærernes omstillingsproces bl. a. gennem
videre- og efteruddannelseskurser, ligesom strømmen af nye skolebøger og
andet undervisningsmateriel, som kollegiet må tage stilling til anvendelig
heden af, fortsat er betydelig.
Det må fremdeles beklages, at de økonomiske forhold omkring de såkaldt
frie timer, der efter planen skal benyttes til foredragsvirksomhed og studie
kredsarbejde, endnu ikke er afklaret, således at denne værdifulde nyvinding
ikke fungerer tilfredsstillende. Studiekredsarbejdet er slet ikke kommet
i gang, og bevillingen til foredragsvirksomhed er for lille. En fornuftig
udnyttelse af den foreliggende beskedne sum er kun mulig ved et intimt
samarbejde mellem naboskoler, et samarbejde, som alle parter er villige til
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at etablere, men som uundgåeligt støder på store praktiske vanskeligheder
i hverdagen.

Ønsker om optagelse i skolen har været talrige for indeværende skoleårs
vedkommende, men tegner til at blive endnu flere med henblik på det
kommende skoleår. Det er karakteristisk, at mens tilgangen til gymnasiet
synes at være stagnerende mange steder i landet, er fremgangen stadig stor
i Nørrejylland — formodentlig også et tegn på, at området har været noget
forsømt og tilbagestående i uddannelsesmæssig henseende. Det må derfor
hilses med tilfredshed, at Storaalborgs tredje gymnasium, i Sundby-Hvorup,
næsten er fuldt udbygget, således at det i hvert fald pladsmæssigt skulle
være muligt at optage alle egnede aspiranter.
Man kan imidlertid imødese vanskeligheder i forbindelse med lærer
spørgsmålet, idet lærermangelen stadig er betydelig og oven i købet tegner
til at ville frembyde alvorlige problemer her i Aalborg i det kommende år,
hvorfor skolen imødeser nødvendigheden af anvendelsen af udogmatiske
undervisningsmetoder inden for visse fag — en situation, der vil lægge et
øget ansvar også på eleverne.
Aalborghus Statsgymnasium har hidtil haft så mange ansøgere både til
sin real- og sin gymnasieafdeling, at man for den førstes vedkommende har
set sig nødsaget til at afvise tre til fire gange så mange egnede aspiranter,
som man har kunnet optage, mens ansøgere til gymnasieafdelingen kun har
kunnet anbringes ved samarbejde med amtets øvrige skoler. Vi her på skolen
kan kun beklage, at det har været umuligt at imødekomme alle forældreønsker.
For realafdelingens vedkommende er afvisningen delvis begrundet i elev
rationeringen, idet statsskolerne på grund af lærermangelen kun har til
ladelse til at oprette et enkelt realspor. Man skal i den forbindelse gøre
opmærksom på ønskeligheden af en udbygning af realklasserne inden for
flere af de kommunale skolevæsener, som sender aspiranter til os. Derved
vil formodentlig presset på gymnasieskolernes realafdelinger i nogen grad
blive lettet, og samtidig imødekommer man behov i de realskolefattige
områder, ja, man opnår måske at fremkalde flere elever, som er egnede for
denne undervisning. Som bekendt begynder samfundet at nære ængstelse for
stagnation af det antal højtuddannede, man skønner, man har brug for.
I den forbindelse er der grund til at glæde sig over, at afdelingen af
Danmarks Ingeniørakademi i Aalborg nu synes at være en realitet, i hvert
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fald lovgivningsmæssigt. Det kan dog ikke fremhæves stærkt nok, at med
muligheden for en udvidet ingeniøruddannelse føler landsdelen ikke sit
behov for højere læreanstalter dækket. I det moderne uddannelsessamfund
er det en menneskerettighed, at unge overalt i landet får lige adgang til
en alsidig uddannelse, der går helt til tops. Trods Ungdommens Uddannel
sesfond og anden god støtte til unge studerende er der stadig store økono
miske, boligmæssige og i almindelighed sociale problemer knyttet til de
unges uddannelse, ikke mindst set med forældreøjne.
Rimeligheden i etablering af en uddannelse helt op til universitetsplan
bevises også af landsdelens enorme studentertal, der er en følge af udbyg
ningen af gymnasieskolevæsenet i Nørrejylland, og endelig vil læreanstalter
på højeste niveau være med til at skabe det attraktive kulturelle klima, som
nødvendigvis må skabes, om landsdelen skal kunne tiltrække eller blot fast
holde en alsidig sammensat befolkning.

I forrige årsskrift tilbød skolen en udvidet orientering om gymnasiets
arbejde beregnet på hjem med børn, der kunne tænke sig at søge denne skole
form, men på forhånd ikke følte sig fortrolig med den. Det har været en
glæde både for vor gymnasieskole og for andre skoler i amtet, der har taget
ideen op, at flere af de folke- og realskoler, som sender elever til os, har
taget godt imod tilbudet. Man har praktiseret det på den måde, at et lille
„hold“, bestående af en gymnasielærer og en gymnasieelev, har besøgt den
afleverende skole efter nærmere aftale parterne imellem, og vi håber, endnu
flere vil benytte sig af denne orienteringsmulighed i kommende år.
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Orientering om skolen

Gymnasieskolens opbygning og formål
Ifølge lov af 7. juni 1958 består en gymnasieskole af en 3-årig realafde
ling og en 3-årig gymnasieafdeling. Gymnasieskolens realafdeling giver i
tilknytning til folkeskolens 7. skoleår gennem 3 etårige klasser en fortsat
almendannende undervisning, der slutter med en prøve (realeksamen).
Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem 3 etårige
klasser en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nød
vendige grundlag for videregående studier og slutter med en prøve (studen
tereksamen). Undervisningen gives på delvis forskellige linier, som benæv
nes efter de undervisningsfag, der giver hver enkelt linie dens særpræg.
Om undervisningens indhold i almindelighed

Gymnasiets dobbelte formål — den almendannende undervisning og for
beredelsen til videregående studier — kommer til udtryk på forskellig vis
i det daglige arbejde. Gennem undervisningen i fremmedsprogene er det
ikke alene hensigten at udvikle sprogfærdigheden, således at eleverne
kan tale, læse og skrive de respektive sprog, men det er samtidig formålet
at give eleverne indblik i karakteristiske sider af andre landes kultur, hvorfor
det litterære arbejde med de sproglige tekster spiller en betydningsfuld
rolle.
Heller ikke fag som matematik, fysik og biologi sigter mod ren kundskabs
tilegnelse, men ønsker at give eleverne en erkendelse af naturen, den tek
niske udnyttelse af denne samt en forståelse af arbejdsmetoderne.
Selv om gymnasieundervisningen af naturlige grunde kun kan sigte mod
en afrundet behandling af mindre omfattende helheder inden for den men
neskelige erfaring, ønsker den dog ideelt set at give nogen fornemmelse af
sammenhæng mellem undervisningsområderne —■ både de nævnte og de
historisk-samfundsvidenskabelige fag samt de musiske områder (musik,
formning/kunstforståelse, legemsøvelser). Også undervisningen i religion
og idéhistorie søger at bidrage til denne totalitet, og elevernes arbejde på
at lære deres eget lands litteratur og åndsliv at kende samt at beherske deres
modersmål i tale og skrift — ikke mindst således som denne bestræbelse
10

kommer til udfoldelse i danskundervisningen — bliver i denne sammen
hæng såvel et af gymnasieundervisningens fornemste midler som et af dens
vigtigste mål.
Gymnasiet søger at interessere sig for flere sider af skolelivet end de rent
faglige. Således ønsker man at udbygge forholdet mellem hjem og skole
dels i form af en udvidet forældreorientering om skolens forhold, dels ved
invitation til hjemmene om deltagelse i skolens arrangementer både til hver
dag og til fest. Endelig finder man det naturligt at udbygge skolesamfundet
til en vis grad parallelt med det større samfund, der omgiver eleverne,
således at disse allerede i skolen møder den demokratiske tradition og i
praksis lærer at respektere den f. eks. gennem deltagelse i reguleringen af
skolens liv og tilrettelæggelsen af dens virksomhed, hvor det må forekomme
rimeligt og hensigtsmæssigt.
Optagelse i realafdelingen

Ansøgning om optagelse i den treårige realafdelings første klasse sker
ved udfyldning af et skema, der normalt fås på elevernes hidtidige skole.
På ansøgningsskemaet kan forældrene anføre indtil tre skoleønsker, og man
anmoder om, at dette sker, idet det på grund af pladsmangel ikke altid er
muligt at imødekomme det første skoleønske. Det af forældrene udfyldte
skema indleveres derefter til elevens hidtidige skole, der videreekspederer
skemaet sammen med et midlertidigt afgangsbevis. Kan intet af de tre
skoleønsker imødekommes, returneres elevens papirer til den hidtidige skole.
Hvis eleven af sin hidtidige skole betegnes som „egnet“ til realafdelin
gen, afholdes ingen optagelsesprøve. Får vedkommende betegnelserne
„måske egnet“ eller „uegnet“, skal han eller hun bestå en optagelsesprøve
for at komme i betragtning. Denne prøve afholdes på den skole, som eleven
primært har søgt optagelse i, men eleven bliver kun indkaldt til prøve,
såfremt forældrene selv fremsætter ønske derom over for omtalte skole.
Optagelsesprøven administreres af et til dette formål nedsat amtsudvalg, og
endelig beslutning om elevernes optagelse i gymnasieskolens realafdeling
træffes af skolens rektor efter forudgående samråd med udvalget. Der skal
kunne optages elever fra hele gymnasieskolens opland.
Optagelse i gymnasieafdelingen

Ansøgningsskemaer til brug ved ansøgning om optagelse i den treårige
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gymnasieafdelings første klasse fås normalt på elevernes hidtidige skole.
Forældrene bør nøje udfylde rubrikken på side 1, der giver mulighed for
at fremsætte indtil tre skoleønsker, da første skoleønske blandt andet på
grund af pladsmangel ikke altid vil kunne imødekommes.
Rubrikken om elevens egnethed på skemaets side 2 („egnet“, „måske
egnet“ eller „ikke egnet“) udfyldes af elevens hidtidige skole, idet skemaet
udleveres til forældrene.
Når forældrene har udfyldt skemaets side 1, afleveres det til elevens
hidtidige skole, der udfylder side 2 og videreekspederer skemaet. Det
påhviler ligeledes den afleverende skole at udfylde og videreekspedere et
tilsvarende skema med oplysninger om resultatet af oprykningsprøven i
skriftlige fag samt latin fra 2. realklasse eller resultatet af realeksamen,
så snart disse resultater foreligger.
For elever, der af den afleverende skole er betegnet som „egnet“ til
optagelse i I. gymnasieklasse, og som har bestået prøven efter 2. realklasse
eller realeksamen med et tilfredsstillende resultat, afholdes ingen optagelses
prøve til I. g.
Elever, der af den hidtidige skole er karakteriseret som „måske egnet“
eller „ikke egnet“, og som består de nævnte prøver med et utilfredsstillende
resultat, kan ikke optages i gymnasiet og ikke indstille sig til optagelses
prøve.
Hvis resultatet af prøven efter 2. realklasse eller realeksamen derimod er
tilfredsstillende, kan elever, der af den hidtidige skole er indstillet med
betegnelserne „måske egnet“ eller „ikke egnet“, og som stadig ønsker
optagelse i I. gymnasieklasse, lade sig underkaste en optagelsesprøve. Denne
afholdes på den gymnasieskole, hvor eleven primært søger optagelse. Findes
aspiranterne ved optagelsesprøven egnede til optagelse i gymnasiet, behand
les de på linie med de øvrige egnede elever.
Det er amtsudvalget, der i tvivlstilfælde afgør, om resultatet af opryk
ningsprøven eller eksamen er tilfredsstillende.

Optagelsesprøven omfatter for sproglige aspiranters vedkommende
mundtlig engelsk og tysk samt latin, såfremt latinprøven ikke allerede er
bestået (se nærmere om latinprøven nedenfor). For matematiske aspiranters
vedkommende omfatter optagelsesprøven mundtlig matematik, fysik og
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kemi. Bedømmelsen af udfaldet af optagelsesprøven foretages af den gym
nasieskole, hvor prøven afholdes.
Optagelsesprøven afholdes i dagene efter den 24. juni. Ansøgere til
I. gymnasieklasse, der skal til prøve, bør være til disposition på dette tids
punkt. Meddelelse om optagelse i I. gymnasieklasse vil normalt tilgå hjem
mene inden 1. juli.

Latinprøve
Elever, der søger optagelse i I. gymnasieklasse på en sproglig linie, skal
underkaste sig den såkaldte „lille latinprøve“. Den aflægges af skoleelever
normalt ved en eksamensberettiget skole, der har latin på læseplanen. For
elever, der har forberedt sig til prøven i sommerferien inden optagelsen
i gymnasiet, afholdes prøven af gymnasieskolen senest en uge efter sommer
feriens ophør. Elever, der ikke består prøven, kan tidligst indstille sig til
ny prøve efter 2 måneders forløb. Ingen kan indstille sig til prøven mere
end 3 gange. Dog kan elever, der ikke har bestået den lille latinprøve, men
i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i I. gymnasieklasse, optages i
gymnasiet på den sproglige linie under forudsætning af, at de består latin
prøven inden udgangen af oktober måned i det skoleår, hvori de er optaget.
Til at bestå prøven kræves mindst karakteren 6. — Der stilles ved prøven
krav til eksaminanden om, at han/hun grundigt har tilegnet sig den regel
mæssige latinske formlære og er sikker i dens regler samt har kendskab til
de allervæsentligste uregelmæssigheder. Eksaminanden skal kende en række
af de mest fremtrædende syntaktiske fænomener af kasus- og moduslæren
og have et sikkert kendskab til et gloseforråd på 1200—1500 ord. Til prøven
opgives 20 normalsider sammenhængende tekster. Eleven prøves i over
sættelse af en forelagt tekst og i den grammatiske forståelse af teksten.

Valgfrie fag i realafdelingen
Lalin er valgfrit i 2. realklasse. Det tilrådes dog de elever, der ønsker at
komme i gymnasiet, at læse latin, og faget er nødvendigt for at blive optaget
på gymnasiets sproglige linie. I 3. realklasse er fransk og matematik valg
frie fag for både piger og drenge. Skolen kan af pædagogiske grunde
nægte elever tilladelse til deltagelse i undervisningen i valgfrie fag.
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Fagmulighederne i gymnasieafdelingen
Gymnasieafdelingen omfatter en sproglig og en matematisk linie, og
eleven skal ved ansøgning om optagelse vælge en af de to linier. Efter I.
gymnasieklasse forgrener disse linier sig, og eleven skal da foretage et gren
valg. Ved Aalborghus Statsgymnasium fortsætter elever fra den sproglige
linie på den nysproglige gren (evt. med musikspeciale som særligt fag),
mens elever fra den matematiske linie kan vælge mellem matematisk-fysisk
og naturfaglig gren.
En række fag er fælles for linierne og grenene (fællesfag), mens andre
er specielle for de pågældende linier og grene (særfag). I det følgende
betegner tallene i parentes fagenes ugentlige timetal i de tre gymnasie
klasser.
Fællesfag: religion (1-1-1), dansk (4-4-4), fransk (5-3-4), oldtidskund
skab (1-1-1), historie (4-3-3), samfundslære (0-0-1), legemsøvelser
(3-3-3), fællestimer (fællesarrangementer eller gruppearbejde, 0-1-1),
musik (2-2-2), formning/kunstforståelse (0-2-2).
Særfag: engelsk (sproglig linie og nysproglig gren: 4-6-5, matematisk
linie: 4-3-0), tysk (sproglig linie og nysproglig gren: 3-5-4, matematisk
linie: 4-3-0), latin (sproglig linie og nysproglig gren: 4-3-3), geografi
(sproglig linie og nysproglig gren: 2-1-0, matematisk linie og matematisk
fysisk gren: 2-2-0, matematisk linie og naturfaglig gren: 2-2-2), biologi
(sproglig og matematisk linies nysproglige og matematisk-fysiske gren:
0-0-4, matematisk linies naturfaglige gren: 0-4-7), kemi (matematisk linie
og matematisk-fysisk samt naturfaglig gren: 2-2-2), fysik (matematisk linie
og matematisk-fysisk gren: 3-5-4, matematisk linie og naturfaglig gren:
3-3-2), matematik (matematisk linie og matematisk-fysisk gren: 5-6-6, mate
matisk linie og naturfaglig gren: 5-4-3, sproglig linie og nysproglig gren:
3-3-0).
På den matematiske linie skal eleverne vælge mellem undervisning i
engelsk og tysk.
Andre valgmuligheder: alle elever, der ønsker det, kan bortvælge fransk
til fordel for undervisning i russisk (ugentligt timetal: 5-3-4). — På ny
sproglig gren kan eleverne vælge musikspeciale (5-6), og engelsk får da i
II. og III. g. timetallet 4-3 og tysk 2-0. — Undervisning i musik eller formningf kunstforståelse i II. og III. g. beror også på et valg. Man kan ikke få
undervisning i begge dele.
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Om studentereksamen
Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den moden
hed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål. Prøven er dels
skriftlig, dels mundtlig. Opgaverne til de skriftlige prøver gives af en mini
steriel opgavekommission. Ved de mundtlige prøver, der er offentlige,
eksamineres der af vedkommende lærere, og eksamensspørgsmålene stilles
af disse, således at de dog godkendes af censorerne.
Studentereksamen giver ret til indskrivning ved universiteterne og efter
de derom gældende regler til indskrivning ved andre højere læreanstalter.
Skolen udsteder afgangsbevis for bestået studentereksamen til eleverne,
der desuden har ret til at forlange sig meddelt vidnesbyrd om deres moden
hed, kundskaber og forhold i skolen.
Erhvervsorientering
Orientering i og vejledning med hensyn til valg af erhverv er ikke noget
egentligt fag, der kan aflæses af skemaet. Der skal imidlertid undervises
i erhvervsorientering i 2 timer i I. gymnasieklasse, 10 timer i II. gymnasie
klasse og 2 timer i III. gymnasieklasse. Timerne tages fra andre fag. For
målet med undervisningen er at lære eleverne de forskellige uddannelsers
muligheder og vilkår at kende. — Endvidere gives der ved gymnasiets
begyndelse eleverne nogen orientering i studieteknik, d. v. s. vejledning i
den arbejdsform, som vil give eleverne det største udbytte af deres læsning.
Se i øvrigt afsnittet „Erhvervsorientering“ senere i dette hæfte.

Vejledende litteratur
Ved henvendelse til skolen vil interesserede kunne få udleveret en bro
chure med en noget fyldigere orientering om de tre gymnasieår, end det har
været muligt at give her. Ligeledes henledes opmærksomheden på arbejds
direktoratets pjecer „Studie- og erhvervsorientering“, „Grenvalget i gym
nasiet“ og „Realist eller student“, der normalt kan lånes på det stedlige
folkebibliotek. God orientering kan desuden fås gennem erhvervsvej lederne
på det lokale amtsarbejdsanvisningskontor. Skolens elever kan henvende sig
om disse spørgsmål til skolens erhvervsvejledere. Se afsnittet „Erhvervs
orientering“ senere i dette hæfte.

Karakterskalaen
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende karak
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terer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0. De hovedinddeles i tre trin, der er
karakteriseret ved ordene udmærket (13, 11, 10), middel (9, 8, 7) og
usikker 6, 5, 3, 0).
Til den midterste af hovedgrupperne må henføres præstationer eller stand
punkter, der viser, at eleven er så godt hjemme i sit stof, at det kan siges
stort set at være tilegnet.
For at blive placeret i den øverste gruppe må eleven derudover vise over
blik over stoffet og i større eller mindre grad kunne tage selvstændig stilling
til forelagte problemer inden for det pågældende stof.
Til den nederste af hovedgrupperne henføres elever, der viser usikkerhed
i den forstand, at de ikke har tilegnet sig det krævede stof og viser mangel
på kundskaber eller færdigheder inden for stoffet.
Det forudsættes, at yderkaraktererne 13 og 0 kun undtagelsesvis benyttes.
De resterende 8 trin bør anvendes således, at elever i løbet af skoleåret
forholdsvis let kan rykke et trin op eller ned. Karakteren 8 betegnes som
den karakter, omkring hvilken gennemsnittet bør ligge, når der er tale om
et stort antal beståede elever.
For at bestå realeksamen eller studentereksamen skal — såvel for års
karakterernes som for eksamenskarakterernes vedkommende — følgende to
betingelser være opfyldt:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karak
terernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de reste
rende karakterer skal være mindst 13.
Skolen giver normalt standpunktskarakterer i december og marts måned.
Også årskarakteren er en standpunktskarakter.

Ungdommens Uddannelsesfond
Fonden stiller stipendiemidler til rådighed for gymnasieelever i den hen
sigt, at ingen egnet ansøger af økonomiske grunde hindres i at påbegynde
og fuldende gymnasieuddannelsen. Hvorvidt en elev må anses for at være
egnet for uddannelsen beror på et almindeligt skøn over, om han/hun må
antages at være i stand til at gennemføre denne inden for normal tid, og
dette skøn må på så tidligt et tidspunkt som muligt søges underbygget gen
nem en vurdering af den flid og dygtighed (studieeffektivitet), der udvises.
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Indtil denne vurdering kan foretages, betragtes ansøgeren normalt som
egnet. Når ansøgeren er fundet studieegnet, sker afvejelsen af, om han/hun
kan anses for at have behov for økonomisk støtte og i bekræftende fald af
hvilken størrelse, på grundlag af en vurdering af ansøgerens økonomiske
forhold.
Ved vurderingen af disse lægges der særlig vægt på forældrenes (for
sørgerens) mulighed for at yde støtte. Til grund for denne bedømmelse læg
ges forældrenes (forsørgerens) indtægt og samlede forsørgerbyrde, herunder
over for andre børn under uddannelse, idet forhold som sygdom, arbejds
løshed og særlig store udgifter til befordring mellem hjem og skole må
tages i betragtning. Der tages endvidere i rimeligt omfang hensyn til even
tuel tilstedeværelse af formue. Fremdeles må ansøgerens forventede indtægt
i ansøgningsåret tages i betragtning. Herved forstås egenindtægt ved
erhvervsarbejde, renteindtægt, legat- eller anden kontant støtte af offentlige
eller private midler, hel eller delvis fribolig, ægtefælles indtægt m. v. Så
fremt ansøgeren har en formue på over 15.000 kr., betragtes endvidere den
del af formuen, som overstiger dette beløb, som indtægt.
Det højeste årlige beløb, der kan ydes som stipendium, er normalt 3.000
kr., og legatportionerne bør kun undtagelsesvis være på mindre end 1.000
kr., da der lægges vægt på, at beløbet bliver en virkelig hjælp for ansøgeren
under uddannelsen.
Om retningslinierne for tildeling er det vanskeligt at sige noget generelt,
bl. a. fordi antallet af ansøgninger svinger fra år til år. Ved den seneste
tildeling af midler fik dog ingen elever, hvis forældre havde en større skatte
pligtig indtægt end 20.000 kr., støtte.
Bekendtgørelse om, at stipendierne kan søges, foretages af skolen ved
begyndelsen af det nye skoleår.
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Eksaminer 1964

Ved den skriftlige studentereksamen var følgende beskikket som censorer:
rektorerne E. Sneskov og H. Emmertsen (dansk), lektor A. Bolbjerg og
adjunkt Birte Jacobsen (engelsk), rektorerne Sejer Johansen og J. Hendriksen (tysk) og lektorerne I. Hainau Christensen og C. E. Christoffersen
(matematik). — Ved den skriftlige realeksamen var følgende beskikket som
censorer: lektor H. P. Bendtsen og overlærer Dan Dannerfjord (dansk),
adjunkt Kirsten Brok-Kristensen og overlærer Leo Clausen (engelsk) og
lektor Henning Storm og stadsskoleinspektør K. E. Kringelum (matematik).
— Ved den skriftlige oprykningsprøve efter 2. real var adjunkt Tom
Alstrup og lektor Mogens Jensen beskikket som censorer i henholdsvis
dansk og matematik.
Ved den mundtlige studentereksamen (herunder de afsluttende prøver
efter II. g) samt mundtlig realeksamen fungerede følgende som beskikkede
censorer: lektor Sejr Davidsen, lektor dr. phil. E. Th. Lind, lektor Paul
Demuth (dansk), lektor E. Sterm (engelsk), adjunkt Thorkild Christensen
(tysk), lektor Secher Marcussen, lektor René Jørgensen (fransk), lektor
Elisabeth Paludan (oldtidskundskab), lektor Poul Madsen (historie), lektor
K. Lundby (geografi), adjunkt Gudrun Riemann, lektor Aase Køie (natur
historie), lektor O. Wasver Rasmussen, lektor Just Vange, lektor H. G. Han
sen (fysik), lektor A. Nordensgaard Madsen, lektor Ruth Christensen,
lektor H. Bennetsen (matematik).
Med nysproglig studentereksamen dimitteredes følgende 45 elever:
Anne-Mette Kathrine Andersen, Erik Ruberg Andersen, Lars Jørgen
Snedker Andersen, Monica Bogulski, Kirsten Fanøe, Merete Friis-Pedersen,
Lea Gregersen, Dorte Hanghøj, Ingelise Skovlund Jensen, Leo Kaj Jensen,
Kirsten Dannemann Jørgensen, Lis Krag, Ida Aaen Lauritsen, Jette Peder
sen, Annelise Petersen, Ellen Vejby Petersen, Anne Lise Pedersen Pilman,
Tom Iver Poulsen, Bodil Myrup Svendsen, Marianne Svendstorp, Hanne
Thorlund-Petersen, Christian Frederik Wammen, Janne Andersen, Birgit
Bach, Inge Basballe, Conni Christiansen, Bente Strange Enevoldsen, Janne
Sloth Foged, Hanne Risgaard Hansen, Annette Harbo, Marianne Hofstätter,
Inge Margrethe Hougård, Esther Jensen, Ingelise Jensen, Karen Agnete
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Bjørnbak Johannsen, Helene Knap, Vibeke Løje Larsen, Annette Mørk,
Grethe Bohl Nielsen, Hanne Lisbeth Pedersen, Bodil Margrethe Poulsen,
Anette Sørensen, Pia Thellujsen, Else Bennedsgaard Thomsen, Inge Marlis
Topgaard.
Af disse opnåede 13 mellem 6,5 og 7,4 i eksamensresultat, 19 mellem 7,5
og 8,4, 9 mellem 8,5 og 9,4, 3 mellem 9,5 og 10,4 og 1 10,5 eller derover.
Med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen dimitteredes 104 ele
ver: Kjeld Bak, Elisabeth Faarup, Keld Lundborg Jensen, Carl Vilhelm Bud
sted Larsen, Ellen Kirstine Laursen, Grete Laursen, Carl-Otto Levison, Søren
Stig Lyager, Anette Rose Nielsen, Arne KorJits Nielsen, Jørgen Nielsen, Hans
Egon Lykke Pedersen, Henning Egon Lykke Pedersen, Anita Thornemann
Rasmussen, Karsten Nørgaard Simonsen, Eva Sørensen, Hans Jørn Sørensen,
Torgny Tendal, Erik Thomsen, Bodil Tojt, Kjeld Birk Wo gensen, Torkil
Algreen-Ussing, Peter Juul Andersen, Olaj Bojen, Jørgen Brøndum, Marja
Cebulla, LeiJ Bach Christensen, Niels Gellert, Erik Groth, Frede Elman Han
sen, Henrik Helmer, Jens Høyer, Inger Gerda Jacobsen, Finn Johannsen, Bent
Chræmmer Jørgensen, John Christian Larsen, Anne Behr Petersen, Christian
Dahl Rasmussen, Klaus Ulrik Rasmussen, Peter Saksø, Grethe Svendsen,
Kurt Einar Sørensen, Henrik Friis Autzen, Hans Jørn Egeberg Christensen,
Per Hedemann Christensen, Kirsten Fruensgaard Hansen, Ole Schelde
Jacobsen, Peter Korsbæk Jensen, Poul Yde Knudsen, Lars Christen Kri
stensen, Lone Lykke Kristiansen, Tom Møller Larsen, Peder Edvard Lind,
Erik Laage-Petersen, Torkil Lindgren Madsen, Jytte Brandstrup Mathiasen,
Grete Schon Nielsen, Tove Sandholdt, Thea Thellejsen, Frode Thorhauge,
Niels Chresten Widt, Kaj Tommy Andersen, Ole Christiansen, Hanne
Eriksen, Hans Henning Eriksen, Claus Bunk Fassov, Peter Fredberg, Birgitte
Hansted, Vibeke Hjorth, Hans Holm, Bente Færch Jakobsen, Bjarne Oster
gaard Jensen, Grethe Færch Jensen, Margrethe Johansen, Hans Henrik
Konstantin-Hansen, Otto Larsen. Torben Larsen, Jan Nielsen, Jørn Tidemann Nielsen, Kirsten Kærgaard Nielsen, Keld Pedersen, Kurt Skovgaard
Rasmussen, Ruth Styrbro, Elisabeth Nellemann Andersen, Hans Møller
Andersen, Jette Borg Andersen, Niels Baggesen, Jens Jørgen Buus, Kurt
Christensen, Karin Dalgaard, Karsten Als Eriksen, Bjarne Jacobsen Flou,
Maren Lise Frandsen, Mona-Lisa Gregersen, Knud Mylius Jensen, Erling
Bent Kristensen, Jørgen Morberg Krogh, Per Lignell, Hans Curt Madsen,
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Jens Zobbe Mortensen, Birgit Thidemann Nielsen, Ivan Eldor Nielsen, Jens
Christian Poulsen, Bodil Damsgaard Thomsen.
Af disse opnåede 26 mellem 6,5 og 7,4 i eksamensresultat, 54 mellem 7,5
og 8,4, 20 mellem 8,5 og 9,4 og 4 mellem 9,5 og 10,4.
Realeksamen blev bestået af følgende 17 elever: Niels Lennert AhlmannLorentzen, Anne Bro Bysirup, Finn Christiansen, Grete Christiansen, Karen
Flyger, Hildur Hergils Johannesdottir Holm, Gorm Hoppe, Erik Jensen,
Lea Busk Jensen, Niels Weigaard Jørgensen, Annemarie Klitbo, Inger Mulvad Knudsen, Ingrid Tweddell Levinsen, Grethe Enevold Nielsen, Susanne
Nielsen, Erland Kold Pedersen, Anne-Marie Wendelboe Toft.
Af disse bestod 1 eksamen med g+, 8 med mg-H, 7 med mg og 1 med
mg + .
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E/everne

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

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

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

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

14.
15.
16.
17.
18.
1920.
21.
22.
23-

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

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

mn. x.
Albrechtsen, Erik
Carstensen, Anna Mette, Frej lev
Dahl, Torben
Ebert-Petersen, Finn
Ehlers, Jens Ribe
Glerup, Ole
Gundersen, Jens Kaare
Iversen, Hanne Holm
Jensen, Niels Jørn
Jensen, Stanley, Hals
Jensen, Vibeke
Johansen, Poul Claudi
Jørgensen. Gunnar Munk
Koefoed, Niels Lolk
Krabsen, Henrik
Mejlby, Annett Hardinge
Møller, Knud
Mørkbak, Kirsten Alice
Nielsen, Peder Lærke, Romdrup
Pedersen, Arne
Pedersen, Carl Nicolaj, Vaarst
Poulsen, Mette Augustinus
Worm. Ole

III. mn. y.
1. Bach, Hans Jørgen Valdemar
Petersen
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bak, Alice Andersen
Bartholdy, Niels Jakob, Skørping
Basballe, Kirsten
Birket-Smith, Jan
Bunzel, Henning
Bødker, Erling Martin
Hvass, Tyge Richard Wulff,
Skørping
Jensen, Erik Schultz, Klokkerholm
Jensen, John Edvardt
Jensen, Niels Ove
Jensen, Per Melchior
Knudsen, Hans Jørgen Høgaard
Krebs, Peter
Kristensen, Vibeke
Lester, Poul
Lindgreen, Holger Bjørn
Melgaard, Claus
Pedersen, Arne Mølgaard
Pedersen, Henrik Lund
Rasmussen, Ej lif Sander, AIs
Schmidt, Hans Secher
Simonsen, Birgit
Sørig, Per

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

mn. z.
Arfelt, Jørgen
Berthelsen, Jørgen Gymoese
Blom, Kirsten
Christensen, Kirsten Hjorth
Clausen, Bente Gunver
Groth, Niels Bøje
Hansen, Knud Erik
Hansted, Iben Merete
Høfler, Georg
Jensen, Arne Rønn
Jensen, Helen
Justesen, Klaus
Larsen, Steffen
Nielsen, Hans
Nielsen, Karl Vilhelm
Nielsen, Poul Vinding
Stubbe, Kjeld
Sørensen, Eric

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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19. Sørensen, Per Fisker
20. Aarøe, Ilse
II. ns. a.
1. Algreen-Ussing, Birte, Nibe
2. Brøbeck, Birthe Marie
3. Christensen, Orla Lindskov
4. Dyrman, Fleming
5. Fj elsten, Frank
6. Groth, Aksel
7. Jensen, Grete Anne Marie Oster
gaard
8. Kristiansen, Brita Mosdal, Dokkedal
9. Lang, Gitte
10. Larsen, Benny Georg, Støvring
11. Larsen, Ellen Margrethe
12. Lorentzen, Gert Leth, Støvring
13. Nielsen, Kirsten Bodil Villumsen,
Lerbæk
14. Nielsen, Lisbet
15. Nørgaard, Lars
16. Olesen, Klavs Henning
17. Ovesen, Svend
18. Pedersen, Elsebeth
19- Petersen, Winni
20. Rener, Eva Lotte
21. Sørensen, Britt
22. Sørensen, Poul Aaby
23. Tang, Jens
24. Thorn, Kirsten
25. Thorup, Annette
26. Ostergaard. Kirsten, Gudum
27. Østergaard-Jensen, Jane
II. ns. b.
1. Antonsen, Karen Margrethe Feldmose, Mou
2. Bruun, Benedikte Aarestrup
3. Christensen, Erik Meldgaard
4. Frederiksen, Anne Grethe, Dron
ninglund
5. Gaaej, Karsten
6. Hansen, Finn Hauge
7. Hansen, Iris Kristine, Skørping

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hansen, Kirsten
Harbo, Jane
Janniche, Ingelise
Jensen, Flemming
Korsgaard, Anne
Kristensen, Britta
Larsen, Brita Guldberg, Ulsted
Larsen, Hanne, Ulsted
Larsen, Kirsten Kaastrup
Neve, Elise
Normann, Dorte
Petersen, Henning
Saksø, Elisabeth
Sejersen, Peter
Thisted, Erna Elisabeth
Thorlund-Petersen, Birthe
Tonsgaard-Hansen, Claus Peter
Vibe-Hastrup, Lone
Aarup, Lena Kirstine, 0. Hornum

II. ns. c (mus.)
1. Andersen, Hans Ole
2. Bjørnvig, Inge-Lise
3. Bogulski, Lucia
4. Christensen, Berit Clement
5. Christensen, Erik
6. Hecquet, Birgitte, Torstedlund
7. Jepsen, Henriette
8. Knudsen, Peter Juel Thiis
9. Nielsen, Kirsten, Hæsum
10. Petersen, Monika Johanne Dehmelt
11. Sørensen, Birgit Møller

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mf. X.
Andreassen, Inge, Skørping
Flyger, Henrik, Annerup
Hertel, Nikolaj Finn
Holm, Henrik Christian
Holm, Torben Mohr
Hylleberg, Asger Lyhmann, Skør
ping
7. Hylleberg, Bent, Lyhmann, Skør
ping
8. Høholt, Bo Harald

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ishøy, Poul
Jensen, Ejvind
Jørgensen, Ib Bergstrøm
Jørgensen, Per
Larsen, Peter
Lundberg, Niels-Georg Willemoes
Machholm, Anne-Dorte
Michno, Jan, Helberskov
Nielsen, Bjarne Norman
Nielsen, Erik Bo
Pedersen, Verner Uhrenholt
Selchau, Bent
Siem-Jørgensen, Peter
Smith, Ulf Martin v. Huth

II. mf. y.
1. Christensen, Richard Winther
2. Elin, Torben Rømer
3. Frederiksen, Minna Husum
4. Haugaard, Knud
5. v. Holstein-Rathlou, Lars Høeg,
Brønderslev
6. Jensen, Anne-Grete, Klokkerholm
7. Jensen, Annelise Torp
8. Jensen, Jes
9. Jensen, Jørgen Vigstrup, Vaarst
10. Jensen, Sven Hagen
11. Mørk, Flemming
12. Neve, Bjarne Sigesmund
13. Nielsen, Carsten Wesenberg
14. Nielsen, Henning Hammer
15. Olesen, Jens-Erik Fjordbak
16. Pedersen, Jette, Vaarst
17. Petersen, Jette Birgit
18. Sørensen, Jens Jørgen
19. Sørensen, Tove, Gudum
20. Udengaard, Niels Richard
21. Vester, Henning
22. Villadsen, Ole
23- Aaby, Karen, Klarup
II. mf. z.
1. Borch, Hanne Rose
2. Bruun, Michael Aarestrup
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Friis, Claus
Hansen, Ulrik Toftegaard
Heinsen, Kjeld Møller, Bælum
Henriksen, Preben Møller
Jacobsen, Jan Skotte
Jensen, Inamarie Grimlund
Jørgensen, Viggo Mogens Alfred
Kristiansen, Bruno Mosdal, Mou
Møller, Peter
Nielsen, Karsten Bindslev
Nielsen, Marinus Kristian
Riismøller, Morten Ebbe, Skørping
Steffensen, Ellen Margrethe, Had
sund
Stetter, Ulla
Storgaard, Marie, Kongerslev
Søgaard, Poul, Terndrup
Sørensen, Esben Schmidt, Kon
gerslev
Thomsen, Jørgen Bækgaard

II. nf. u.
1. Birket-Smith, Morten
2. Bruun de Neergaard, Anne Kirstine
3. Dalbro, Vibeke, Brovst
4. Eirby, Lone
5. Frederiksen, Sven
6. Henriksen, Jørn Mølgaard
7. Hoppe, Per Jens
8. Høfler, Kenneth
9. Justesen, Lone
10. Køllgård, Gjertrud
11. Kaarsberg-Puggaard, Grethe,
Skørping
12. Lærkesen, Helen Sys
13. Nielsen, Birte Susanne Schou
14. Pedersen, Kirsten Bisgaard
15. Schierbeck, Annette Ingeborg,
Terndrup
16. Selchau, Helge
17. Sidenius, Jesper
18. Stenild, Karen Hjorth, Hvorupgaard
19. Sørensen, Ole Fisker
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20. Sørensen, Svenn
21. Vestergaard, Preben
22. Ørum, Thorkild Nørholm
I. s. a.
1. Andersen, Anne-Marie Møller
2. Andersen, Olav Degn
3. Andersen, Aase Dalby, 0. Hornum
4. Blegaa, Birgitte Rank
5. Christensen, Annelise, Nibe
6. Christensen, Karen Elisabeth
7. Frandsen, Flemming Christen Østergaard, Gistrup
8. Hansen, Kirsten
9. Jensen, Jytte Bach
10. Jensen, Kaja Anette, Hyllested
11. Jensen, Nanna Dissing, Nibe
12. Jespersen, Birgitte
13- Julius, Aase Lene, Hæsum
14. Kjølholt, Jens
15. Larsen, Else Hedegaard, 0. Hornum
16. Larsen, Karen Hylling
17. Lassen, Liselotte Lohmann
18. Nielsen, Britta Elisabeth,
0. Hornum
19. Nielsen, Jens Lærke, Romdrup
20. Nielsen, Mogens Bille, Nibe
21. Nørgaard, Inger Kirsten
22. Pedersen, Karl Olav Green
23. Poulsen, Lene, 0. Hornum
24. Schumacher, Bente
I. s. b.
1. Birk, Kirsten Vibeke
2. Davidsen, Lone
3. Hansen, Ingelise
4. Hansen, Terkel
5. Jacobsen, Tove Ascanius
6. Jensen, Henning Munk
7. Jensen, Rolf Ruggaard
8. Jensen, Torkild Søgaard
9. Jeppesen, Birgit, Skørping
10. Kirkegaard, Ole
11. Kjær, Anne Dorte, Arden

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

Knudsen, Bodil Møller
Knuhtsen, Marie Louise, Thustrup
Madsen, Dorte Stig
Pedersen, Karen Vester
Petersen, Solveig
Rasmussen, Stig Günther
Thomsen, Jens Christian
Tougaard, Inge Karin Mosbæk
Voss, Lis Bente
Vinther, Elsebeth
Zon, Norma

I. S. C.
1. Bols, Ulla Lind, Hadsund
2. Clausen, Annette Normann
3. Espersen, Kirsten Marie, Svenstrup
4. Flyger, Karen, Annerup
5. Gandrup, Oluf
6. Hansen, Leif Pedersbæk, Skovsgaard
7. Heshe, Else Margrethe
8. Holland, Kirsten
9. Hoppe, Gorm
10. Ishøy, Jette
11. Jensen, Lea Busk
12. Jessen, Lise-Lotte
13. Klitbo, Annemarie
14. Mortensen, Annette
15. Nielsen, Lene Færløv
16. Pedersen, Marianne Ulrik, Saltum
17. Pedersen, Svend Ivan Bak, Skovsgaard
18. Pilgaard, Kirsten Lundtoft, Saltum
19. Poulsen, Niels Otto, Attrup
20. Roesen, Lene-Marie, Svenstrup
21. Svindt, Elisabeth
22. Sørensen, Inge Lise
23. Toft, Anne-Marie Wendelboe
24. Ørskou, Annie
I. m. X.
1. Christensen, Elisabeth
2. Christoffersen, Henrik
3. Etzerodt, Inger Margrethe, Thustrup

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fisker, Thomy
Groth, Ellen
Hansen, Lis
Hansen, Tom Edelmann
Hviid, Hans Henrik
Jensen, Bodil Hanne Marie Rösen
beck, Dollerup
Larsen, Niels Iver Houmann, Klarup
Laursen, Erik
Laursen, Henrik
Lydiksen, Hans Christian, Lindenborg
Madsen, Troels Lindgren
Markussen, Grethe Langeland,
Krastrup
Mejlholm, Anette
Meyer, Mari-Anne
Mølgaard, Svend Erik, St. Restrup
Nielsen, Peter, Skørping
Olesen, Karl Anton, Blenstrup
Pedersen, Lone
Pedersen, Otto Jul
Petersen, Ole Kristian
Villadsen, Kirsten
Thomasen, Iris Schouenborg, Staun

I. m. y.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
910.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Andersen, Leo Duun, Barmer
Andreasen, Jørgen Ardahl
Ankeraa, Ebbe
Bjørnkjær, Karsten
Echwald, Anne Gertrud
Forman, Torkild
Gelsing, Vibeke Harder
Grunnet, Mogens
Haugaard, Lena Johanne, Haverslev
Jensen, Jens Vilh. Risgaard, Byrsted
Jensen, Ole Aagaard, Veddum
Jensen, Steffen Dahl
Kristensen, Jens Aarup
Larsen, Hans-Henrik
Lindgreen, Lars Bjørn
Nielsen, Kirsten
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17. Nielsen, Kirsten Østergaard,
0. Hornum
18. Pedersen, Jens-Aage Gaba
19. Pedersen, Kirsten Borris
20. Petersen, Mogens Sander
21. Sailing, Anne-Grethe
22. Vilmar, Per, Binderup
23. Aastrup, Anna Marie, Kongerslev

I. m. z.
1. Borris, Peter
2. Bækgaard, Gunner, Gudum
3. Christensen, Hans Jørgen
4. Christiansen, Claus Viggo
5. Christiansen, Jytte, Lillevorde
6. Frandsen, Søren Lundby
7. Hansen, Birthe
8. Hansen, Karen Nørgaard
9. Hjorth, Kirsten Margrethe
10. Jacobsen, Anne-Marie Haugaard
11. Jellesen, Lisbeth, Bælum
12. Jensen, Helge Østergaard,
V. Hassing
.
13. Jensen, Henrik Wejersø, Skørping
14. Jensen, Jens-Jørn Gerhard
15. Jensen, Jørn Keld, Kongerslev
16. Knudsen, Mads, Storvorde
17. Leth, Bodil Marianne
18. Mørkbak, Preben Martin
19. Nørgaard, Nils Ove, Terndrup
20. Olesen, Preben Brian
21. Saxov, Peter
22. Sørensen, Britta Vinther
23. Toft, Chresten, Smidie
24. Østergaard, Peder, Kongerslev
3. real.
1. Bystrup, Niels Bro
2. Christensen, Hanne Moll
3. Christensen, Illona Zimmermann
4. Hansen, Marianne
5. Hoffmann, Leif
6. Jensen, Kirsten Arlington
7. Konradsen, Birte Lund
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19-

Krogh, Flemming
Lauritzen, Agnete Røhr
Manicus-Hansen, Søren
Møller, Ellen Aarrebo
Møller, Inge
Nielsen, Ingrid Buus
Ottzen, Elsebeth Kjær
Pedersen, Inge Brinkmann
Pedersen, Jetta Sølver
Ravnkilde, Lissi, Gistrup
Sander, Kirsten, Torpet
Simonsen, Henning

2. real.
1. Andersen, Brita Fredborg
2. Andersen, Torben Kjær
3. Axelsen, Kalle Staal
4. Bælum, Christian, Gistrup
5. Christensen, Anna Karin
6. Dyhrberg, Dorthe Susanne
7. Herskind, Mogens Michael
8. Hjorth, Agnete, Gudumholm
9- Jacobsen, Ole Haugaard
10. Johannsen, Henning, Vaarst
11. Johansen, Thomas
12. Knudsen, Jens Juel Thiis
13. Krabsen, Dorte
14. Lyager, Anne Marie Stig
15. Nielsen, Finn Rytter
16. Nielsen, Ingelise Storgaard
17. Nørgaard, Birte
18. Nørgaard, Bodil
19. Overgaard, Hans Christian Vagn
20. Pedersen, Hans Jørgen
21. Ruby, Per
22. Schøler, Finn Bjarne, Frejlev
23. Skjødsholm, Ruth
24. Sørensen, Ellen Marie
25. Thomsen, Kurt Vester
26. Thomsen, Ole Østergaard
27. Thorsen, Anne Louise
28. Toft, Jørgen, Gistrup
29. Treldal, Birgit
30. Worm, Jørgen Valdemar

1. real.
1. Andersen, Lars Døvling
2. Andersen, Lise Damsgaard
3. Bak, Elin Andersen
4. Gandrup, Vibeke Gerda
5. Hansen, Annemarie Willum
6. Hansen, Peter Wendelboe
7. Hansted, Lars Christian
8. Hæsum, Hanne Lone
9. Jacobsen, Jytte Skotte
10. Jensen, Klaus
11. Jensen, Klaus Møller-Ernst
12. Langrock, Kirsten Astrid
13- Larsen, Elsebeth
14. Larsen, Helle Borre
15. Larsen, Jørn Nørgaard, Gistrup

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2930.

Lauritzen, Vibeke Røhr
Laursen, Bjørn
Lydiksen, Birgit, Lindenborg
Nielsen, Anna Marie Bønsdorff
Nørgaard, Vibeke
Ohrt, Maria, Terndrup
Skagbo, Vibeke
Stubbe, Annette
Svane-Knudsen, Viggo
Sørensen, Peer Møller
Sørensen, Ulrik Albert
Thvilum, Lars Ole
Uttrup, Chresten Hagon
Vestergaard, Frederik Nellemann
Ostergaard, Susanne

Niels Weigaard Jørgensen, der sidste år var elev i 3r, samt Frederik Wang Chri
stensen og Karl Kristian Konstantin-Hansen, der begge sidste år gik i Ib, har alle i
dette skoleår været i USA som American Field Service stipendiater.
I foranstående elevfortegnelse er elevernes hjemsted, når intet andet er anført,
Stor-Aalborg, hvorved her forstås: Aalborg, Nørresundby, Hasseris, Sundby-Hvorup
og Sdr. Branders kommuner.
Ved udsendelsen af sidste årsskrift havde skolen 496 elever. Siden da er der
optaget 162 og udmeldt eller bortflyttet 178 (heraf 149 efter bestået studentereksamen
og 12 efter bestået realeksamen), hvorefter skolens samlede elevtal pr. 1. maj 1965
er 482.

Skolen modtog i foråret den tragiske meddelelse, at stud. med. Svend-Erik Ander
sen, student her fra skolen 1961, var afgået ved døden efter et kort sygeleje. Vi vil
mindes Svend-Erik Andersen som en særdeles dygtig og meget tiltalende ung mand,
og vor dybeste medfølelse går til hans efterladte.
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Lærerkollegiet m. v.

Adjunkt Helge Bechmann (ved skolen siden 1958, klasselærer for Hc):
religion Illa, Illy, Ile, lix, Ily, Hz, Hu, historie Illa, Ile, IIu, la,
Ix, ly, 2r ............................................................................................................ 31 timer
Adjunkt 0. Brøcker (1961, klasselærer for Ily): fysik Hz, Iz, matematik Ilb,
Ily, IIu ............................................................................................................... 21 —
Adjunkt Slig Fjelster (1960, klasselærer for IIIx): dansk Illa, IIIx,
Ily, engelsk IIu,Ib, 3r, Ir ................................................................................ 28 •—
Timelærer, fru E. Grænge (1961): håndarbejde Ir .......................................... 2 —
Lektor G. Hanghøj (1958, klasselærer for Ix): fysik og kemi IIu, matematik
IIIx, IIIz, Ix, 3r ............................................................................................... 27 —
Gymnasielærer, frk. Gerda Heilesen (1964, klasselærer for 2r): religion Ir,
dansk 2r, Ir, gymnastik IIIß-|—y, IIIz-|-IIc, IIb-|-y, Ib+y, Ic+z, 3r, 2r, Ir 34 —
Adjunkt J. Højbjerg (1962): geografi Ilb, Ily, le, 3r, Ir, naturhistorie og
biologi Illa, Illß, Illy, 3r, lr ....................................................................... 24
Adjunkt O. Høyer (1964, klasselærer for Ib): tysk IIz-|-u, Ib, 2r, fransk Ile,
Ic, Iz, 3r ............................................................................................................. 27 —
Adjunkt, fru J. Abildgaard Jensen (1961): dansk Ila, Iz, fransk Illß, Ily,
la, Ix .................................................................................................................. 25 —
Adjunkt K. Gunnar Jensen (1959, klasselærer for Illß): fransk IIIx, Ilb, Hz,
russisk Ib-|—y, latin Illß, Ila, la,Ic,oldtidskundskabIIIx, la .................... 31 ■—
Timelærer, pastor Knud Jensen (1961): religion Ila, Ic, Iz, 3r .................... 4 —
Adjunkt, frk. Inge ]onsen (1959, klasselærer for Illa): tysk Illa, Ila,
historie IIIx, Illy, Hz, 3r, Ir ....................................................................... 25 —
Adjunkt Thomas Jørgensen (I960, klasselærer for IIIz): religion Illß, IIIx,
IIIz, Ilb, dansk IIIz, Ilb, la, Ic, Ix, oldtidskundskab Illa, IIIz, Ilb, sløjd Ir 29 —
Adjunkt Nils Kjær (i960, klasselærer for lix): fysik IIIx, IIIz, kemi
IIIx, IIIz, Hz, matematik lix, 2r .................................................................. 26 —
Adjunkt, fru Inger Knudsen (1958, klasselærer for Ilb): engelsk Ilb, Ile,
Ily, fransk Illa, ly ......................................................................................... 22 Adjunkt J. Kragh Knudsen (1959, klasselærer for Ila): engelsk Illæ, Ila,
lix, 2r, gymnastik IIIa-|-x, Illß—|—y, Ia-|-x ................................................. 26
Adjunkt H. Hegelund Lange (1964): fysik lix, Ix, Ir, kemi lix, lx, Iz,
matematik Hz, la .............................................................................................. 25 —
Adjunkt Jørgen Lund (1958, klasselærer for ly): dansk lix, IIu, Ib, ly,
fransk Illy, IIIz, Ila, oldtidskundskab IIu, Ib, ly .................................... 30 —
Adjunkt Povl Marstal (1959, klasselærer for Hz): dansk Illß, Illy, lic,
Hz, latin 2r, oldtidskundskab Illß, Illy, lie, IIz, Ic, Ix, fysik 3r ....... 28 —
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Adjunkt, fru Kamma Martens (1958, klasselærer for IIu): geografi Ila, lix,
naturhistorie IHx, biologi IIu ....................................................................... 11 —
Adjunkt Ove Mårtens (1959): geografi Ile, Hz, IIu, la, Ib, Ix, ly,
Iz, 2r, naturhistorie og biologi IIIz, 2r ...................................................... 23 ■—
Adjunkt E. Molbo (1958, klasselærer for Illy): fysik 2r, matematik Illy,
Ila, Ile, ly, Ir .................................................................................................... 26 ■—
Adjunkt Stig Ohrt (1961, klasselærer for Iz): fysik og kemi Illy, Ily, ly,
matematik Ib, Ic, Iz .................................................................................... 29 •—
Adjunkt /. Falsig Pedersen (1961, klasselærer for Ic): engelsk Hiß, la, Ic,
ly, fransk lix, IIu, Ib ............................................................................... 28 —
Timelærer, provst Børge Roesen (1961): religion la, Ib, Ix, ly .................... 4 —
Adjunkt P. A. Rousing (1958): engelsk Hz, Iz, gymnastik IIIz—|—Ile, IIa-|-x,
Ilb—|—y, IIz-|-u, Ib—y, Ic+z, 3r, 2r, lr .......................................................... 33 •—
Lektor Elenrik Schiøtz (1962, klasselærer for 3r): dansk 3r, musik III«, IIIx,
IIIz, Ila, Ile, lix, Hz, IIu, la, Ib, Iy-|-z, lr, sammensang IIIa-|-x,
Hiß—|—y—|—z, IIa-|-x+y, Hb + z + u .................................................................. 30 —
Etfagskandidat, stud. mag. H. Skovgaard-Petersen (1963): oldtidskundskab
Ila, lix, Ily, Iz, historie Hiß, Ila, Ilb, lix, Ily, Ib, Iz ............................... 28 —
Timelærer, pens, lektor H. Stegmann (1961): historie IIIz, Ic ........................ 8 —
Adjunkt, frk. Lissa Sorensen (1958, klasselærer for lr): tysk Ilb, Ile, Ic, lr,
gymnastik IIIa-|-x, IIIß-|-y, IIa-|-x, la+x .................................................. 26 ■—
Rektor C. Wilium Hansen (1958): musik Hiß—|—y, IIb-|-y, Ic, Ix, sammen
sang IIIa-|-x, Hiß—|-y-|-z, Ila+x+y, Ilb + z + u ..................................... 10 —
Timelærer, maleren Carlo Wognsen (1964): formning og kunstforståelse
IIa-|-x, IIb-|-z+u, lr ......................................................................................... 5 —
Lektor H. E. Work (1958, klasselærer for la): engelsk Ix, tysk Hiß, la, 3r,
latin Illa, Ilb, Ile, Ib ............................................................................... 27 —

Timerne i erhvervsorientering har været tillagt adjunkterne E. Molbo og Stig Ohrt.
Alle fire gymnastiklærere har efter skoletid en eller to gange om ugen haft timer
i frivillig gymnastik og idræt, ligesom begge sang- og musiklærere en eller to gange
om ugen har haft frivillige timer med kor eller orkester.
Under adjunkt Langes indkaldelse til civilforsvarstjeneste fra den 20. november
og kalenderåret ud vikarierede stud, scient. Jørgen Sørensen. Under adjunkt Gunnar
Jensens sygeorlov fra 4. marts til påskeferien har mag. art. Ingeborg Larsen, Direkto
ratet for Gymnasieskolerne, vikarieret.
I efterårssemestret (indtil 1. februar) havde stud. mag. Skovgaard-Petersen orlov
fra skolearbejdet for at tage eksamen som etfagskandidat, og i februar og marts havde
lektor Schiøtz sygeorlov; i begge tilfælde har kolleger vikarieret.
Følgende kolleger har i kortere perioder været fritaget for undervisning for at
kunne foretage studierejser eller deltage i efteruddannelseskurser: adjunkt Thomas
Jørgensen, adjunkt Lund, adjunkt Ohrt og lektor Work.
I efterårshalvåret var adjunkt Ib Høgsbro, Sundby-Hvorup Gymnasium, henvist hertil
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som lærerkandidat i faget tysk. Den anordnede prøve blev bestået i november under
vejledning af lektor Work. — Adjunkt Ebbe la Cour, Sundby-Hvorup Gymnasium,
har ligeledes været henvist hertil som lærerkandidat: i efteråret i fysik og kemi, hvor
den anordnede prøve blev bestået i december under vejledning af adjunkt Kjær, lektor
Hanghøj og adjunkt Molbo, og i foråret i matematik, hvor prøven blev bestået i maj
under vejledning af de to sidstnævnte.
Ved Undervisningsministeriets skrivelse af 9. april 1964 er lærerinde Gerda Heilesen, Rantzausgades Skole, Aalborg, ansat som gymnasielærer fra skoleårets begyndelse,
og ligeledes fra 1. august er cand. mag. Ole Høyer og cand. mag. Henrik Hegelund
Lange ansat som adjunkter (ansættelseskontrakter af henholdsvis 16. og 17. juli 1964).
Inspektorhverv o. 1. har været fordelt mellem følgende kolleger: lektor H. E. Work
(regnskabsfører; rektors stedfortræder), adjunkt Molbo (skr. inspektor), adjunkt
Falsig Pedersen (boginspektor), lektor Hanghøj og adjunkt Gunnar Jensen (indre
inspektor), adjunkt Rousing (gårdinspektor), adjunkt, frk. Sørensen (kvindelig
inspektor), adjunkt Th. Jørgensen (bibliotekar), lektor Hanghøj og adjunkt Kjær
(tilsyn med fysik-kemi-samling) og adjunkt O. Martens (tilsyn med samlinger i natur
historie og geografi).
Skolens læge er (siden 1958) dr. Knud Erik Sørensen, der assisteres af syge
plejerskerne fru Hornemann og fru Nielsen, skolens kontorassistent er (siden I960)
fru E. Grænge, skolens pedel (siden 1958) hr. Erik Larsen og pedelmedhjælper (siden
1959) hr. Tage Hein.
Konservatorieelev, frk. Ingrid Aackmann har assisteret ved pigegymnastikken.
Til varetagelse af en række særopgaver har lærerkollegiet nedsat udvalg med
benævnelser og medlemmer som følger: bogudvalg: rektor, Jonsen, Thomas Jørgensen,
Kjær, foredragsudvalg: rektor, Gunnar Jensen, Lund, Lange, teknisk udvalg: Brøcker,
Marstal, Martens, kunstudvalg: Fjelster, Lund, Ohrt, Wognsen, kortudvalg: Bechmann.
Gunnar Jensen, Martens, morgensangsudvalg: rektor, Fjelster, Thomas Jørgensen,
Schiøtz, stipendieudvalg: rektor, Hanghøj, Molbo, Sørensen, Work, skolescene og
•bio: Marstal, skoleradio: Inger Knudsen. Lærerforeningsrepræsentanter: Bechmann,
Thomas Jørgensen.
Af Direktoratets faglige medhjælpere har lektorerne A. Rossen, H. G. Hansen
og Fr. Handest besøgt skolen i forbindelse med lærerkandidatprøver. Af de øvrige
faglige medhjælpere har lektorerne Eigil Lassen, Bent Jespersen, Gunnar Heerup og
fru Grethe Halkjær ligeledes besøgt skolen.

Med dette skoleårs udgang må skolen desværre tage afsked med en række veltjente
lærere, der har søgt og fået ansættelse andetsteds: lektor Work ved Marselisborg
Gymnasium, adjunkt Lund ved Aalborg Seminarium, adjunkt Marstal ved Svendborg
Statsgymnasium og adjunkt Kjær ved det nye amtskommunale gymnasium i Viby
ved Århus. De to første har været ansat ved skolen fra dens åbning i 1958. Lektor
Work er rektors stedfortræder samt skolens dygtige regnskabsfører og var i de første
år også boginspektor. Adjunkt Lund var skolens første bibliotekar og har desuden
ydet en betydelig indsats som instruktør af den årlige skolekomedie og som ledende
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inden for skolens kunstudvalg. Også adjunkt Marstal har instrueret skolekomedien og
været en udmærket kontaktmand til skolescene og skolebio. Adjunkt Kjær har navnlig
været beskæftiget med det store arbejde, der knytter sig til opbygningen af de fysiske
samlinger på et nyt gymnasium. På disse og på mange andre måder har de fire kolle
ger gjort en værdifuld indsats til fordel for eleverne. For alt dette, for venlighed og
hjælpsomhed, ikke mindst naturligvis for deres daglige, fagligt-pædagogiske arbejde
takker skolen de bortdragende hjerteligt og medgiver dem de bedste ønsker for frem
tiden.
Skolenævn

For perioden 1964—66 valgte forældrekredsen følgende repræsentanter til skole
nævnet: Sognerådsformand, grosserer E. Worm (suppleant: dommer C. Jepsen),
sognepræst Chr. El. Christensen (suppleant: fru direktør Riismøller), fru direktør
Stetter (suppleant, redaktør Iver Tang), prokurist M. Basballe (suppleant: arkitekt
K. Hylling Larsen).
Lærerkollegiet repræsenteres af adjunkterne Thomas Jørgensen og Inger Knudsen.
Rektor er i kraft af sit embede nævnets formand. Nævnets sekretær, fru Knudsen,
meddeler:
Skolenævnet har i vinterens løb holdt to møder. Det første overværedes af skolens
indre inspektor samt den nuværende og den tidligere overpræfekt. På mødet drøftedes,
på rektors foranledning, først og fremmest problemet præcision, og det fremgik af
forældrerepræsentanternes udtalelser, at de langtfra mente, skolen er for streng på
dette punkt.
Den 29. januar holdt det nyvalgte skolenævn det ordinære møde, hvor man tilrette
lagde det årlige forældremøde, idet man stilede mod at holde det som et åbent møde
om uddannelsesforholdene i Nordjylland med direktør E. Hastrup som indleder.

Uddrag af bestemmelser om skolenævn ved statens højere skoler:
Til at forberede de sager, der skal behandles på forældremødet, og fastsætte dettes
dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af rektor som formand, 2 af skole
rådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte medlemmer. Mand og hustru
kan ikke samtidig være medlem at nævnet. Repræsentanterne vælges for 2 år ad
gangen, og der vælges samtidig 4 suppleanter. Valgberettigede er alle — også
lærere — der har børn i skolen. Der afgives 1 stemme for hvert hjem. Ved skriftlig
fuldmagt kan forældre overdrage deres stemmeret til dem, der har børnene i pleje.
Valgbare er — med undtagelse af lærerne — alle, der har børn i skolen.
For skolenævnet skal rektor, efter at skolerådet forud er underrettet herom, fore
lægge alle sager af mere almindelig betydning for skolens hygiejniske forhold og
opdragende virksomhed. Nævnets medlemmer eller skolerådet gennem sine repræsen
tanter kan desuden, dog kun med rektors billigelse, for skolenævnet forelægge nævnte
sager eller andre spørgsmål vedrørende den højere almenskole i almindelighed eller
den enkelte skole (karaktergivning, eksamensbestemmelser, hjemmeforberedelse, for
sømmelse o. a.). Udelukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de enkelte
elevers forhold, rektor- og læreransættelser og de enkelte læreres forhold.
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Præfekturet

Følgende blev valgt til præfekter pr. 1/10 1964: Lars Døvling Andersen Ir, Kalle
Staal Axelsen 2r, Henning Simonsen 3r, Karen Christensen la, Stig Günther Rasmus
sen Ib, Leif Pedersbæk Hansen Ic, Hans Henrik Hviid Ix, Mogens Sander Petersen ly,
Søren Lundby Frandsen Iz, Britt Sørensen Ila, Finn Hauge Hansen Ilb, Erik Christen
sen Ile, fan Michno lix, Jes Jensen Ily, Marinus Nielsen Hz, Thorkild Ørum Hu,
Hanne Kristensen Illa, Karen Lis Reiner Pedersen Hib, Torben Dahl IIIx, Vibeke
Kristensen Illy, Knud Erik Hansen IIIz.
Den 1/11 valgtes til viceoverpræfect Jes Jensen Ily, og overpræfekt blev Erik
Christensen Ile.

Følgende er tildelt præfekt- og udvalgsopgaver:
1. Bibliotekspræfekt: Mogens Sander Petersen ly. Assistenter: Birgitte Hecquet Ile,
Peter Thiis Knudsen Ile.
2. Bogpræfekter: Torben Dahl IIIx, Nikolaj Hertel lix.
3. Præfekter i historielokale: Marinus Nielsen Hz, Thorkild Ørum Hu, Mogens
Sander Petersen ly. Assistent: Jens Tang Ila.
4. Præfekter i sanglokale: Erik Christensen Ile, Hans Henrik Hviid Ix.
5. Præfekt i humanistisk laboratorium: Hanne Kristensen Illa.
6. Assistenter i naturfagslokale: Lone Eirby Hu, Lone Justesen Hu.
7. Teknisk Udvalg: Knud Erik Hansen IIIz, Jes Jensen Ily, Henning Simonsen 3r,
Kalle St. Axelsen 2r, Lars Døvling Andersen Ir, Assistent: Gunnar Munk Jørgen
sen IIIx.
8. Kunstudvalg: Britt Sørensen Ila. Assistenter: Søren Tyge Sørensen Hiß, Gunnar
Munk Jørgensen IIIx, Jan Birket-Smith Illy, Morten Riismøller Hz, Svenn Søren
sen Hu.
9. Morgensangsudvalg: Knud Erik Hansen IIIz, Erik Christensen Ile. Assistent:
Karsten Laub Illa.
10. Foredragsudvalg: Finn Hauge Hansen Ilb, Jan Michno lix, Thorkild Ørum IIu,
Stig Günther Rasmussen Ib. Assistent: Jesper Sidenius IIu.
11. Festudvalg: Lis Reiner Pedersen Hiß, Vibeke Kristensen Illy, Knud Erik Han
sen IIIz, Britt Sørensen Ila, Finn Hauge Hansen Ilb, Erik Christensen Ile, Jan Michno
lix, Jes Jensen Ily, Marinus Nielsen Hz, Thorkild Ørum IIu, Karen Christensen la,
Stig Günther Rasmussen Ib, Hans Henrik Hviid Ix, Mogens Sander Petersen ly,
Henning Simonsen 3r.
Af præfekturets arbejde skal nævnes: 1) I efteråret samarbejdede præfekturet og
de politiske foreninger om et stort anlagt valgmøde i ugen op til folketingsvalget,
ligesom der dagen før valget blev afholdt prøvevalg med skolens elever som vælgere.
2) Det årlige indflyttergilde blev afholdt; vi prøvede her en del nye ting, bl. a. den
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såkaldte silkebåndsdans. 3) Juleballet blev derimod afviklet under mere traditionelle
former. Louis Miehe-Renard bidrog til underholdningen. 4) Forårsfest: Festen var
fremkommet ved sammenlægning af årets skolebal og den obligatoriske forårskoncert.
Som noget nyt prøvede vi denne gang spisning i klasselokalerne, og samtidig havde
vi den glæde at kunne åbne ballet med lancier (efter mange års tilløb). Efter teatertid
kom Bodil Udsen på besøg. 5) Udover disse fester stod præfekturet også som arrangør
af studenterfesten for 1964-årgangen. 6) Operatur til Den jyske Opera, hvor vi over
værede Brittens „Lucretia“. 7) Ca. halvdelen af skolens elever var på teatertur til
Århus i begyndelsen af april. Den italienske komedie „Ærkeengle laver aldrig fiduser“
blev opført. 8) I slutningen af april sendte præfekturet to repræsentanter til et elev
rådsmøde i Odense, hvor en fællesforening for danske elevråd søgtes oprettet. 9) Sko
len og præfekturet er enedes om at åbne skolens botaniske have i frikvartererne, og
så snart visse praktiske forhold er ordnet, vil eleverne have endnu et opholdssted.
10) For tiden arbejder præfekturet og de politiske foreninger på at opstille et spørge
skema angående foreningernes møder og præfekturets arbejde.
Præfekturet vil ved denne lejlighed gerne takke de lærere og elever, der i årets
løb har været os behjælpelige på mange områder — ikke mindst ved tilrettelæggelse
og afvikling af festerne.
Knud Erik Hansen.

Erik Christensen.

Skolen takker præfekterne og medhjælperne for udmærket initiativ og godt sam
arbejde i det forløbne år.
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I årets løb

Dimissions- og translokationshøjtideligheden 1964
Både formiddags- og aftenfesten, hvortil også forældrene var indbudt,
havde den traditionelle ramme. Rektors tale handlede om skolens mulig
heder for at indføre eleverne i praktisk demokratisk omgangsform og navn
lig om nogle af de vanskeligheder, et sådant forsøg medfører, når man har
med ungdom at gøre, for hvem opposition måske er naturligere end sam
arbejde. — For realisterne talte Lea Busk Jensen, for studenterne Keld
Pedersen. •— Aftenfesten var tilrettelagt af præfekturet under ledelse af
adjunkterne Thomas Jørgensen og Ohrt.

Foredragsserien
Fællesarrangementer inden for skoletiden: Den 29. august talte lektor, dr.
Jørgen Hæstrup om dagens betydning. I forbindelse med en polsk kultur
uge i Aalborg talte forskningsstipendiat, dr., fru K. Hellberg om polsk kul
turliv i dag og dets baggrund. Som et led i den britiske uge i september
måned havde skolen besøg af Sir James Henderson, medlem af The Scottish
Council, der holdt et foredrag med titlen „Skotland i dag“. Ligeledes på
engelsk talte den hollandske dr. Herberich, leder af Europarådets informa
tionskontor for Skandinavien, om „Den offentlige mening, et nøgleproblem
for de europæiske organisationer“. Yderligere arrangementer: museums
direktør Peter Riismøller („Himmerland i topografisk belysning“), redaktør
Adolph Rastén („Aktuelle Tysklands-problemer“), professor Søren Sikjær
(„Naturvidenskab og religion“) og komponisten, pianisten Niels Viggo
Bentzon (nyere klavermusik, foredrag med demonstrationer). Desuden har
Sartre-filmen „Les jeux sont faits“ været vist for de øverste gymnasieklasser.
Aløder med elever og forældre

Lørdag den 19. september afholdtes det traditionelle „indflyttergilde“
med knap 400 deltagere. For at understrege denne fests særlige karakter —
modtagelse af de nye elever og altså ikke noget almindeligt skolebal — var
aftenen betydeligt fastere organiseret end tidligere: „balkort“, folkedans,
smørrebrødsbord med sange, underholdning.
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Det årlige møde for førsteklassernes elever og forældre fandt sted tirsdag
den 6. oktober. Lærerne orienterede om gymnasieundervisningen dels over
for hele forsamlingen i festsalen, dels over for forældrene i de respektive
klassers lokaler. Der sluttedes af med kaffebord og rundgang i bygningen.
Skolens sjette fødselsdag fejredes den 15. december med oplæsning af
skuespiller ved Det kgl. Teater Elith Foss og appelsiner til alle. Det kom
binerede jule- og fødselsdagsbal fandt sted dagen efter, bl. a. med under
holdning ved skuespilleren Louis Miehe-Renard.
Ved juleafslutningen i festsalen den 22. december talte lærer ved skolen,
pastor Knud Jensen, og samtlige gymnasieelever sang — traditionen tro —
„En rose så jeg skyde“ i firstemmig udførelse.
Det obligatoriske orienterende møde vedrørende optagelse i I. gymnasie
klasse fandt sted mandag aften den 11. januar. Det henvender sig til skole
ledere, lærere ved de afleverende skoler samt vordende elever og disses
forældre. Mødet havde ca. 250 deltagere.
Mandag aften den 8. februar havde skolen i samarbejde med DanskBritisk Klub i Aalborg arrangeret en kombineret foredrags- og filmsaften
med den tidligere leder af The British Council i Danmark Martin Blake, der
talte om sit nuværende arbejde på den internationale drengekostskole i Eng
land, The Atlantic College.
Det ordinære forældremøde afholdtes den 8. marts og havde i år en sær
lig karakter, idet det var tilrettelagt som et offentligt møde. Desuden var en
række særlig interesserede gæster indbudt. Formanden for Nordjyllandsudvalget for højere Læreanstalter, bankdirektør Eigil Hastrup, redegjorde
for udvalgets arbejde, og overlæge, dr. H. O. Bang supplerede med en
orientering vedrørende Aalborg-hospitalernes mulighed for at etablere
undervisning for medicinske studerende. En udtalelse fra mødet blev til
stillet pressen gennem Ritzaus bureau. Bestyrelsen for Aalborg Bys og
Omegns Sparekasse lod på mødet meddele, at man stillede 200.000 kr. til
disposition for kollegiebyggeri i forbindelse med fremtidige læreanstalter
i Aalborg.
Den 15. marts: skolen i samarbejde med de politiske foreninger og
Dansk-Israelsk Selskab: foredrags- og diskussionsaften med den tidligere
danske journalist fru Anna Poulsen-Schier som indleder om livet i en
israelsk kibbutz.
Den 28. marts deltog ca. 500 elever, forældre og lærere i forårsfesten, der
.35

formede sig som skolekoncert med efterfølgende bal. Den musikalske del
af festen er nærmere omtalt under afsnittet „Musiklivet“. Det praktiske
arrangement havde præfekturet i samarbejde med adjunkterne Falsig Peder
sen og Ohrt. Gymnastiklærerne havde indstuderet lancier med hele skolen.
Morgenhøjtideligheden
Denne afholdes i første frikvarter, der varer 15 minutter. Ugen indledes
med mandagsdigt og afsluttes med lørdagsmusik. Frie tre minutters indlæg
holdes midt i ugen. Højtideligheden tilrettelægges af et udvalg bestående
af elever og lærere. Igen i år har de fleste klasser på skift deltaget i arrange
mentet en uge ad gangen.

Prisopgaver
Ved en beklagelig fejltagelse var navnet på prisvinderen fra 1964 ikke
blevet nævnt i sidste årsskrift. Opgaven, der var blevet besvaret under mær
ket „tilegnet dig“, hed: Det kemiske valensbegreb. Ved navnesedlens
åbning konstateredes det, at forfatteren var Niels Gellert, Illy.
Der var i skoleåret 1964-65 udskrevet tre prisopgaver af lærerkollegiet på
Aalborghus Statsgymnasium. Emnerne var:
1. Giv en analyse af et eller flere værker fra efterkrigstidens tysksprogede
litteratur.
2. Teater og scene i klassisk græsk tid.
3. Der ønskes en redegørelse for de naturgeografiske forholds indflydelse
på bebyggelsen gennem tiderne i Aalborg amt.
Efter ønske fra nogle deltageres side blev afleveringsfristen, der oprin
delig var sat til 31. marts 1965, udskudt til den 10. april. Som følge heraf
kan den endelige bedømmelse endnu ikke foreligge, men vil blive meddelt
ved dimissionsfesten.
Der er indkommet to besvarelser af den første, en af den anden opgave.
Baggrunden for lærerkollegiets prisopgaver, der igen udskrives for skole
året 1965-66, er ønsket om at imødekomme de elever, der har særlige inter
esser og kundskaber på et bestemt felt. I den moderne gymnasieskole, hvor
klasserne er store, hvert fags stof meget alsidigt og omfattende og tiden der
for knap, savner lærerne — og sikkert også mange elever — ofte det at
kunne tage sig tid til at standse op ved et spørgsmål og studere det grun
digere, „gå til kilderne“, undersøge, hvad tidligere generationer har ment,
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og hvad de lærde mener i vore dage, for så at danne sig sit eget skøn, kort
sagt: et beskedent lille videnskabeligt arbejde, som mange gymnasiaster
senere vil blive stillet over for det på de højere læreanstalter. Gennem pris
opgaverne åbnes der mulighed for de begavede og mere selvstændige elever,
der måske i det daglige arbejde ikke altid bliver bemærket efter fortjeneste,
til at vise deres viden og modenhed ved et større arbejde inden for et
begrænset felt.
Det opgivne emne skal behandles så grundigt og alsidigt som muligt, og
væsentlige problemer skal fremdrages og drøftes, om muligt med personlig,
motiveret stillingtagen fra forfatterens side. Behandlingen skal være selv
stændig, men forfatteren skal have sat sig ind i den vigtigste litteratur om
emnet, og han skal i sin besvarelse angive kilder, sådan som gymnasiaster
kender det fra deres lærebøger.
Besvarelsen skal afleveres anonym, maskinskrevet eller skrevet med tyde
lig håndskrift. Den skal være forsynet med mærke, og der skal være vedlagt
en lukket kuvert forsynet med samme mærke og indeholdende forfatterens
navn. Denne kuvert åbnes kun, hvis besvarelsen tildeles en pris, ellers til
bageleveres alt til den, der opgiver mærket.
Omfanget af opgaven kan ikke fastsættes med et bestemt sidetal, men der
vil ved bedømmelsen blive taget hensyn til, hvor udtømmende emnet er
behandlet og i lige så høj grad til selvstændighed i synspunkter; også sprog
og klarhed vil indgå i bedømmelsen.
Hvis en besvarelse belønnes, indlemmes et eksemplar deraf i skolens
bibliotek. Førsteprisen er på mindst 250 kr. Evt kan tildeles en andenpris
på det halve.
Det kommende års prisopgaver lyder således:
1. Den moderne danske novelle.
Der ønskes en undersøgelse af tendenser i motivvalg, holdning og form
i den danske novelle efter 2. verdenskrig. Undersøgelsen bør endvidere tage
hensyn til den europæiske (evt. amerikanske) sammenhæng og til den hjem
lige tradition.
Med udgangspunkt i forordningerne af 1770, 1799 og grundlovens § 77
undersøges statsmagtens stilling til litteratur og presse.
§ 77 undersøges statsmagtens stilling til litteratur og presse.
3. Kulturskiftet fra ældre til yngre stenalder i Danmark.
Der ønskes en fremstilling af de vigtigste træk ved det store kulturskifte
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på overgangen til yngre stenalder, så vidt fundene giver os sikre oplysninger.
Herunder bør der forsøges en vurdering af, om det er mest sandsynligt, at
forandringerne skyldes et indvandret folk, eller om de indfødte stammer
selv har udviklet den nye kultur.
4. Transistorens fysik.
Besvarelserne afleveres på skolens kontor inden torsdag d. 31. marts 1966.

Erhvervsorientering
Ifølge skoleloven af 1958 skal der gives erhvervsorientering på alle sko
lens klassetrin undtagen 1. real, nemlig 2 timer i I.g, 10 timer i Il.g og 2
timer i III.g, samt et passende antal timer i 2r og 3r. Disse timer har i dette
skoleår været tillagt adjunkterne E. Molbo og Stig Ohrt. For III.g, der jo
ikke omfattes af den nævnte lov, gælder dog, at disse klasser ikke har haft
erhvervsorienteringstimer, men i stedet har der været gennemført et
erhvervsorienteringsprogram „ved fagfolk“, hvorved skal forstås, at skolen
har søgt at bringe eleverne i kontakt med udøvere af forskellige erhverv.
Disse fagfolk har så enten inviteret eleverne til at komme og tale med sig,
evt. forevist deres daglige arbejdssted, eller de er kommet ud på skolen og
har talt til eller med eleverne om deres fag. Skolen er selvsagt de pågæl
dende fagfolk, uden hvis uselviske bistand programmet ikke ville kunne
gennemføres, megen tak skyldig. De fagfolk, hvis velvilje skolen i år har
benyttet sig af, er følgende:
Socialrådgiver Astrid Agesen, mag. art. Stig Krabbe Barfoed, arkitekt P. Breiten
bauch, læge Bøgeskov Jensen, adjunkt, mag. scient. O. Bøggild, vicebibliotekar Vibeke
Calov, fysioterapeut, fru Jørgen Hansen, overlæge, dr. med. Chr. Hansted, kontorchef
Poul R. Høholt, major K. C. Jørgensen, tandlæge Sv. Eli Jørgensen, brygmester
J. Kjeldgaard, jordemoder, fru Dagny Kjær, civilingeniør Yde Knudsen, translatør
Arne Koefoed, teknisk assistent Niels Larsen, laboratorieleder Poul Larsen, labora
toriechef Bodil Lindballe, provisor K. Lindballe, lægesekretær, fru Lundsgaard, bolig
konsulent, frk. Djernis Nielsen, direktør, civilingeniør P. E. Nielsen, amanuensis,
cand, scient, pol. Mogens Pedersen, korrespondent, fru Petersen, redaktør Harry Ras
mussen, museumsdirektør Peter Riismøller, civilingeniør V. Studstrup, overingeniør
J. Thiel, stadsdyrlæge Viggo Torpet, advokat Westen Jensen, cand. psych., fru Birgitte
Willum Hansen, cand, oecon. Niels Østeraas.

Til eleverne i 2. real har hæftet „Realist eller student“, som skolen har
modtaget fra Arbejdsdirektoratet, været udleveret, og til eleverne i I. og
Il.g er udleveret de sammenstedsfra modtagne hæfter, henholdsvis „Gren
valget“ og „Studie- og erhvervsorientering for gymnasiet“.
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Som sædvanlig har skolen haft besøg af et studenterteam, der sammen
med erhvervsvej lederne K. Bøjesen og Else Kristensen gav studieorientering
for II. og III.g.
— I disse år bliver det mere og mere klart, at der fra skolernes side må
gøres en indsats for at hjælpe eleverne til at få indarbejdet gode læsevaner,
eller som man plejer at kalde det: en god læseteknik. Bortset fra at det
naturligvis er en ting, som berører hvert enkelt fags lærere, er det erkendt,
at det mest praktiske vil være at få denne undervisning henlagt til erhvervs
orienteringstimerne. Skolens erhvervsvalgslærere indrømmer ganske vist,
at de på ingen måde føler sig kompetente til i egentlig forstand at undervise
i denne disciplin, men har i første omgang set det som deres opgave at gøre
eleverne opmærksomme på de problemer, der hører herindunder, og så i
øvrigt at henvise til, hvad der måtte findes af skriftligt materiale, bl. a. det
udleverede hæfte „Grenvalget“, hvor problemet er behandlet i en artikel.

Gaver etc.

Boggaver til flittige og dygtige elever er modtaget fra Foreningen Norden,
Den amerikanske ambassade, Den britiske ambassade, Den vesttyske ambas
sade, Det franske institut, Gyldendalske boghandel, Munksgaards boghan
del, Det Schønbergske forlag, Teknisk forlag.
Alliance Frangaise, såvel hovedafdelingen i København som lokalafde
lingen ved lektor Aage Schousgaard, har tilstillet skolen boggaver til
præmiering af dygtige elever i fransk.
Fra firma L. Worning: gave til dygtig tegneelev.
„Aalborghus Statsgymnasiums Venner“ har skænket skolen et beløb på
1000 kr. til præmiering af de 5 højeste eksaminer.
I forbindelse med Den Britiske Uge deltog Hiß i oktober i en landsom
fattende stilekonkurrence. Jesper Ellekilde vandt den ene af de to hoved
præmier: en 2 ugers gratis rejse til England.
I efteråret afholdt Aalborg Turistforening en stilekonkurrence, emne
„Hvad får dig til som turist at synes om en by?“ 1. præmie i ældste gruppe:
en rejse til Norge, blev vundet af Karen Lis Reiner Pedersen, og rejsen, der
varede i 5 dage, gik til Aalborgs venskabsby Fredriksstad. (Stilen blev bragt
som kronik i Aalborg Stiftstidende.)
De naturhistorisk-geografiske samlinger har modtaget bidrag fra Ole
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Worm, Knud Møller, Kirsten Sander, Peter fuel Thiis Knudsen, Inger
Nørgaard og tidligere elev Bent filtte.
Kulturfond: Skolen har haft den glæde i år at modtage en del bidrag dels
fra „Aalborghus Statsgymnasiums Venner“, dels direkte fra forældre, bl. a.
ved dimissionsfesten. Indbetalinger kan fortsat ske til giro 13 34 85,
Aalborghus Statsgymnasiums Kulturfond, hvis formål er anskaffelser, der
kommer så mange som muligt af skolens elever til gode, men som det offent
lige kun i mindre grad tager sig af.
Kunstfond: Denne blev grundlagt på rektors 50-årsdag i efteråret, idet
en kreds af forældre til nuværende og tidligere elever skænkede skolen en
sum på 6.000 kr. til indkøb af kunst. Bidrag kan fortsat indbetales til giro
13 41 50, Carl Willum Hansens Kunstfond.
En hjertelig tak rettes hermed til alle givere og bidragydere.

Flidspræmier og stipendier
Til uddeling ved årsafslutningen i juni havde foreningen „Aalborghus
Statsgymnasiums Venner“ skænket et pengebeløb, ligesom firmaer, institu
tioner og enkeltpersoner havde givet bogpræmier.
Af eksamensholdene modtog indehaverne af årets fem højeste karakterer
(over 9,5), nemlig fette Pedersen, Illa, Hanne Lisbeth Pedersen, Marianne
Hofstätter, Illß, Niels Gellert, Illy og Hans Holm, Illu, hver en penge
præmie. Følgende studenter og realister modtog hver en bogpræmie: AnneMette Andersen, Lea Gregersen, Lis Krag, Tom Iversen, Christian Wammen,
Illa, Inge Basballe, Marianne Hofstätter, Lianne Lisbeth Pedersen, Bodil
Poulsen, Illß, Erik Thomsen, IIIx, Torkil Algreen-Ussing, Olaf Bojen, Niels
Gellert, Inger facobsen, Peter Saksø, Illy, Henrik Autzen, Tom Møller Lar
sen, Erik Laage-Pelersen, Niels Widl, IIIz, Bjarne Østergaard fensen,
Margrethe fohansen, Hans Henrik Konstantin-Hansen, Keld Pedersen, Illu,
fens førn Buus, Mona Gregersen, førgen Morberg Krogh, fens Zobbe Mor
tensen, Ulv, Anne Bro Bystrup, Lea Busk fensen, Annemarie Klitbo, 3r.
Fra skolens øvrige klasser fik følgende elever tildelt bogpræmier: fytte Buhl,
Henning Stehr Nielsen, Ha, Kathrine Christensen, Anker Gemzøe, Ilß,
Niels førn fensen, Annett Mejlby, Kirsten Mørkbak, lix, Christine Cooney,
fohn fensen, Per Melchior fensen, Hans Jørgen Høgaard Knudsen, Ily,
Jørgen Berthelsen, Hz, Birte Algreen-Ussing, Kirsten Nielsen, la, Flemming
fensen, Peter fuel Thiis Knudsen, Hanne Larsen, Erna Thisted, Ib, Finn
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Hauge Hansen, Lars Nørgaard, Ic, Lone Justesen, lu, Poul Ishøy, Jan
Michno, Ix, Torben Elin, Jetle Birgit Petersen, ly, Svenne Sørensen, Thor
kild Ørum, Iz, Karen Christensen, Mari-Anne Meyer, 2r, Kalle Staal Axel
sen, Agnete Hjorth, Kurt Vester Thomsen, Ir.
Af midlerne fra „Ungdommens Uddannelsesfond“ (suppleret med et
mindre beløb fra „statens midler“) uddeltes i december i alt 79-000 kr. til
66 elever. De portioner, der uddeltes, varierede i størrelse fra 2500 kr. til
1000 kr., der fra fondens side er angivet som det mindste beløb, der bør
uddeles.
Til juleafslutningen havde skolen fra en anonym giver modtaget et penge
beløb, der udloddedes til fire elever.
Gaverne fra Alliance Francaise fordeltes således til studenterne: Mette
Andersen, Annette Mørk, Mona Gregersen samt Illg-elever: Hanne Kristen
sen (fra hovedafdelingen), Gorm Christensen, Inger Brøndlund Jensen,
Karen Lis Reiner Pedersen, Kirsten Basballe (fra lokalafdelingen).
Teater og film
Årets skolekomedie var en dobbeltforestilling: Ionescos „Den skaldede
sangerinde“ og Heibergs „Nej“, instrueret af adjunkterne Jørgen Lund og
Stig Fjelster. Forestillingen blev set af ca. 1100 mennesker i dagene 29. til
31. januar.
Skolens kontaktmand med skolescene og skolebio, adjunkt Povl Marstal,
skriver om årets gang på dette område:
Interessen for Aalborg Teater har holdt sig usvækket, selv om det ved de
fleste af sæsonens opførelser har været meget svært for eleverne at få skolescenebilletter på grund af stykkernes succes.
I teatrets afvekslende repertoire påkaldte én forestilling sig i særlig grad
skolens interesse, nemlig Ibsens „Vildanden“ med Lone Hertz i rollen som
Hedvig. — Stykket blev læst som hovedværk eller behandlet på anden vis
i næsten alle klasser. Skuffelsen var derfor stor, da succesen fik et sådant
omfang, at stort set ingen elever kunne komme i teatret gennem skolescenen,
hverken enkeltvis eller med klassen. — Men da stykket blev genoptaget
senere på sæsonen, lykkedes det som noget nyt Aalborg Skolescene at købe
en forestilling, og det viste sig, at amtets fire gymnasier kunne fylde hele
teatret. Det blev i sandhed en festlig skolesceneaften!
Nu slutter direktør, fru Karen Marie Løwerts bemærkelsesværdige periode
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på Aalborg Teater. Skolens elever har demonstreret deres sympati, og
Aalborghus Statsgymnasium takker fru Løwert for en kunstnerisk indsats,
der har givet os en lang række store teateroplevelser, og for en aldrig svig
tende velvilje.
„Landsskolescenens Bio“ fik også i år stor tilslutning, idet 350 af skolens
500 elever har set fire lødige film i „Europa Bio“.
Kunst

Følgnde kunstnere har i skoleåret 1964-65 udstillet på skolen: Valdemar
Nissen, Otto Pedersen, Kay E. Christiansen, C. K. Jeppesen. Endvidere har
to af skolens egne elever haft udstillinger af arbejder i sort og hvidt, skulp
tur og malerier, nemlig Gunnar Munk Jørgensen og Niels Groth.
Der har desuden været en udstilling af reproduktioner udlånt fra Minerva
reproduktioner.
Musiklivet
Under ledelse og medvirken af rektor og lektor Henrik Schiøtz har det
frivillige kor (ungdomsensemblet) fortsat radioserien „Sang og Spil“ med
fire aftenudsendelser: 1) Amerikanske folkesange i musikalske satser ved
Thomas Alvad og Ejnar Kampp, 2) „Sange til lejligheden“, folkelige sange
fra mange lande med satser af Henrik Schiøtz, 3) Demonstration af en
række enkle vokal- og instrumentalsatser, væsentlig for Orff-instrumenter;
soli for fløjte, violin og lut ved Inge-Lise Bjørnvig, Niels Bystrup og Jesper
Ellekilde, 4) Danske korsange af Weyse, Gebauer, Rung, Heise, Berggreen,
OluJ Ring, Finn HøJJding, Povl Hamburger og Finn Viderø.
Julekoncerten afholdtes i Budolfi Kirke tirsdag den 15. december i sam
arbejde med Aalborg By-orkester, Filharmonisk Kor og Aalborg Katedral
skoles kor. Der opførtes Händeis orgelkoncert i b-dur med Henrik Schiøtz
som solist og 1. og 2. del af Bachs Juleoratorium med Kirsten Hjort Peder
sen, Gunnar Roslev og Peer Birch som solister; dirigent: Jens Schrøder.
Ved forårskoncerten i skolens festsal den 28. marts opførtes som hoved
værk — i hundredåret for komponistens fødsel — Carl Nielsens „Fynsk
Forår“ under ledelse af Henrik Schiøtz og med Berit Clement-Christensen,
Peter Thiis Knudsen og Helge Selchau som solister. Ved flyglerne var
Hanne Petri og rektor. Desuden spillede Vibeke Skagbo Carl Nielsens
„Humoreske-bagateller“, lektor Schiøtz holdt et kort causeri om komponi
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sten, og det frivillige kor sang under rektors ledelse en afdeling nyere dan
ske korsange.
Koret og rektor har været inviteret til at tale om og demonstrere dansk
sang i foredragsforeninger i Sundby-Hvorup og Klim.

Rejser og ekskursioner

Il.g-klassernes historisk-geografiske ekskursioner fandt sted i august
september måned under ledelse af adjunkterne Bechmann, Højbjerg,
Kamma og Ove Mårtens og Lissa Sørensen.
En tak rettes til offentlige og private institutioner, der har muliggjort
klassebesøg på skiftende udstillinger i årets løb (Den britiske Uge, 9- april
mindeudstilling, de islandske håndskrifter etc.)
Den 16. oktober var 30 Ill.g-piger inviteret til høstfest sammen med
rektor og frue på drengeoptagelseshjemmet Kjettrupgård.
Den 19. oktober: Jyske trainregiment inviterer en række gymnasieelever
til koncert med Aalborg By-orkester (solist: Wandy Tworek) på Hvorup
kaserne.
Søndag 8. november: eleverne fra 1. og 2. realklasse deltager i det årlige
Rebus-løb, arrangeret af Lions Klub og Aalborg Stiftstidende, som Aalborg
Omnibus-Selskabs gæster. Ledsagende lærere: adjunkterne Høyer og Molbo.
IILg-klassernes ekskursioner til København fandt sted i november
december måned. Ledere: adjunkterne Fjelster, Lund, Marstal, Ohrt, Rou
sing og Lissa Sørensen.

Gæster
I august måned havde skolen besøg af en del American Field Service
sommerstipendiater. De amerikanske gæster havde lejlighed til at overvære
undervisningen.
Den 27. august besøgte statsminister Jens Otto Krag og frue skolen.
Statsministeren holdt en kort tale til eleverne i festsalen.
Om formiddagen den 2. oktober gav det skotske sækkepibeorkester The
Greenoch Pipers, som besøgte byen i anledning af Den britiske Uge, en
koncert og opvisning på sportspladsen for skolens elever og lærere samt en
række indbudte fra vore naboinstitutioner.
Den 18. november: det rumænske ambassadørpar, Petru Manu og frue,
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samt legationssekretær V- Stoiarn aflægger et kort besøg på skolen, ledsaget
af stadsarkitekt K. Roh brandt.
Den nystartede forening af udgåede elever, „Aalborghus-Veteranerne“,
holdt sit første møde mandag aften den 4. januar. Man begyndte i skolens
lokaler med generalforsamling og påfølgende filmforevisning (skolefilm
ved Erik Ballermann). Derefter fortsatte man på Skydepavillonen med
spisning og selskabeligt samvær. Aftenen blev ledet af formanden, stud,
polyt. Keld Pedersen.
Den 18. marts besøg af Mr. John Sutherland, British Cultural Attaché og
British Council Representative i Danmark.
Den 8. maj besøgte en schweizisk studiegruppe, bestående af en række
kantonale undervisningsdirektører og seminarierektorer, skolen, hvor rektor
ledede en pædagogisk drøftelse. Mødet var arrangeret af Det danske Selskab.
Som sædvanlig har Aalborg By-Orkester og kammermusikforeningen Pro
Musica lånt festsalen til koncertformål.
Idrætfen

Den 15. april 1964 deltog skolens basketballhold i ni nørrejyske gymna
siers pokalturnering på Viborg Katedralskole. Aalborghus vandt pokalen.
Den 18. september afholdtes gymnasieskolernes regionsstævne i atletik på
Hjørring Gymnasium. Både piger og drenge deltog i alle grupper. Drengene
opnåede to andenpladser, og pigernes yngste gruppe fik en andenplads,
mens ældste pigegruppe blev vinder og gik videre til finalestævnet i Sønder
borg den 25.—27.september, hvor gruppen blev nr. 8.
Den 22. november deltog skolens basketballhold i gymnasieskolernes
regionsstævne på Vesthimmerlands Gymnasium. Vi måtte nøjes med en
andenplads, idet vi efter omkamp tabte med 1 point til Aalborg Katedral
skole.
Den 5. januar afholdt amtsudvalget for skoleidræt basketballstævne i
Østre Allé i Aalborg, hvor Aalborghus yngste hold piger tabte finalekam
pen mod Rantzausgades skole.
Den 16. februar afholdtes regionsstævne i basketball for piger i Randers,
hvor ældste hold tabte finalekampen mod Randers.
Den 24. februar var skolen arrangør af gymnasieskolernes landsgymna
stikkonkurrence i den nordjyske region. Nykøbing gymnasium blev vinder
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med 519,5 points tæt fulgt af Aalborghus med 519 points.
Klasserne (drenge) spillede i efteråret en indbyrdes fodboldturnering og
i foråret en tilsvarende basketballturnering.
To basketballhold deltog i Jysk Basketballforbunds turnering i nordkred
sen, og skolens førstehold har, efter at det sidste år blev vinder i nordkred
sen, deltaget i og vundet Jyllandsserien. Den 10. og 11. april deltog holdet
som J. B. B. F.s hold i oprykningskampene til Danmarksturneringen og
vandt.
De årlige gymnastikopvisninger for III.g og 3. real fandt sted i dagene
7.—12. april.
Danske sfudenterlejre, Aalborghus afdeling

Foreningen tæller 42 medlemmer og har udstedt lige så mange vandrekort. Mange medlemmer benyttede sig af de billige tilbud på leje af telte,
som foreningen kan tilbyde.
Henvendelse til adjunkt P. Rousing.

„Aalborghus Statsgymnasiums Venner"
Bestyrelse: sognerådsformand, grosserer E. Worm (formand), fru fuld
mægtig Skall Sørensen (kasserer, adr. Bejsebakkevej 31, Aalborg, tlf.
13 87 94, foreningens girokonto: nr. 45357), dommer C. Jepsen (redaktør
af medlemsbladet), civilingeniør J. C. Selchau, blikkenslagermester Steen
Møller, adjunkt Inge Jonsen (sekretær). Rektor er født medlem. Revisorer:
indkøbschef M. Basballe og redaktør E. Wang Christensen. Foreningens
sekretær, frk. Jonsen meddeler:
Ved translokationen uddeltes penge- og bogpræmier til dygtige og flittige
elever. Desuden har foreningen i overensstemmelse med tidligere praksis
ydet økonomisk støtte af forskellig art: tilskud til ekskursioner, et mindre
beløb stilledes til rådighed for en tidligere elev, ligesom man traditionen tro
gav eleverne appelsiner på skolens fødselsdag. Endvidere har foreningen
atter i år ydet et større beløb til „Kulturfonden“.
Kommunerne Hasseris, Nørresundby og Sundby-Hvorup har som sædvan
lig givet foreningen pengebidrag.
Ved det ordinære møde for 1. klassernes elever og deres forældre gav
blikkenslagermester Steen Møller i formandens fravær en redegørelse for
foreningens formål. Udgivelsen af medlemsbladet „Meddelelser fra Aal4s

borghus Statsgymnasiums Venner“ er blevet fortsat under redaktion af dom
mer C. Jepsen. Numret indeholdt bl. a. en artikel af rektor med titlen „Om
at gå i gymnasiet“.
Generalforsamlingen fandt sted i tilknytning til det ordinære forældre
møde d. 8. marts. Efter aflægning af beretning og forelæggelse af regnska
bet fandt det lovbestemte valg til bestyrelsen sted. To af dennes medlemmer,
ingeniør J. C. Selchau og fru G. Skall Sørensen, var på valg og blev genvalgt.
Det samme var tilfældet med den af revisorerne, der afgik: salgschef
M. Basballe. Til slut rettede rektor en tak til foreningens medlemmer for
deres støtte til skolen, en støtte, der er af største betydning for denne. For
eningens medlemmer var indbudt til det efterfølgende foredrag af bank
direktør E. Hastrup om Nordjyllandsudvalgets arbejde med universitets
planerne.

Vedtægter for „Aalborghus Statsgymnasiums Venner"

§ i.
Foreningens navn er „Aalborghus Statsgymnasiums Venner“ med hjemsted i
Aalborg.
§ 2.
Foreningens formål er:
1) at virke som bindeled mellem medlemmer og skolen,
2) at tilvejebringe midler til understøttelse af tidligere elever i deres første
studieår,
3) at støtte skolen økonomisk på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller
hvor denne hjælp er utilstrækkelig (foredrag, udflugter, kunstneriske formål
etc.). Skolen fremsætter forslag til midlernes fordeling.

§ 3.
Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elevers forældre, tidligere
elever, skolens lærere og alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde.

§ 4.
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver og tilskud.
Årskontingentet fastsættes til kr. 10,00 som minimum pr. familie. Tidligere elever
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betaler i studietiden kr. 3,00 årligt. Mod betaling af mindst kr. 200,- én gang for
alle kan man optages som livsvarigt medlem.
Institutioner og lignende betaler et kontingent på mindst kr. 50,- årligt.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med det ordinære for
ældremøde. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, og det reviderede
regnskab forelægges. Endvidere vælges for to år ad gangen to bestyrelsesmedlemmer
samt en af de to revisorer.

§ 6.
Bestyrelsen består af syv medlemmer:
a) skolens rektor, der er født medlem,
b) en af skolens lærere, valgt af lærerkollegiet for to år ad gangen,
c) et medlem blandt forældrene i skolenævnet, udpeget af skolenævnet,
d) fire medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær.

§ 7.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår går til 31.
december I960.
Foreningens midler skal, indtil der træffes bestemmelse om deres anvendelse,
bevares og frugtbargøres under bestyrelsens ansvar ved anbringelse i et eller flere
pengeinstitutter i Aalborg.

§ 8.
Til ændring af vedtægterne eller bestemmelse om foreningens opløsning kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/a majoritet.
Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse med ved
tægtens § 2.
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Foreningens driftsregnskab for 1. januar til 31. december 1964
INDTÆGTER
Kontingent:
Årligt ...................................................... ................
Livsvarigt ...............................................................

6.957,00
800,00

7.757,00

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

40,00
50,00
740,00
294,74
60,00

1.184,74

UDGIFTER
Præmier v/dimissionen .........................................
Stipendium til gi. elev .........................................
Skolens kulturfond ................................................
Dispositionsbeløb ...................................................
Rejsehjælp til Ill.g .............................................
Kørselshjælp til stævne.........................................
Appelsiner til skolens fødselsdag ....................

1.500,00
300,00
5.000,00
500,00
1.000,00
100,00
180,18

8.580,18

Øvrigt:
Porto ........................................................................
Tryksager ................................................................
Bladet „Meddelelser“ ..........................................
Blomster .................................................................

312,80
86,26
856,33
50,00

1.305,39

Driftsunderskud pr. 31/12 1964 ............................

Indtægter

943,83

9.885,57
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Udgifter

9.885,57

Status pr. 1. januar 196 5
Kassebeholdning ..............................................................................
Aalborg Diskontobank A/S, checkkonto nr. 14.534 ................
Aalborg Diskontobank A/S, bankbog nr. 70.739 ....................
Postgiro nr. 4 53 57 .......................................................................
Formue pr. 1/1 1964 ............................................
6.344,94
Driftsunderskud pr. 31/12 1964............................
943,83

Aktiver
10,00
130,69
5.242,05
79,37

Formue pr. 1/1 1965................................................
5.401,11
Betalt kontingent for 1965 ..........................................................

Passiver

5.401,11
61,00
5.462,11

5.462,11

Aalborg, den 10. januar 1965.

sign. Gudrun Skall Sørensen, kasserer.

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de forelig
gende kvitteringer og bilag. Bankkonti og girokonto er afstemt.
Aalborg, den 11. februar 1965.
sign. Af. Basballe,
E. Wang Christensen,
revisorer.

Eleverne har ordet
Liberale Gymnasiaster
September: Besøg af Vagn Bro: „Erindringer fra Folketinget“.
Oktober: Virksomhedsbesøg på Aalborg Stiftstidende. 10 medlemmer
deltog i LG’s efterårskursus i Århus. 10 medlemmer deltog i forsvarskursus
i Nymindegab.
November: „Den øjeblikkelige politiske Situation“ —■ Diskussion mellem
Ib Stetter, MF, Orla Møller, MF, folketingskandidat N. K. Larsen og folke
tingskandidat P. Gudme.
December: Studiekredsmøde: „Liberalisme contra Socialisme“. Fest i jazz
klubben (samarbejde med LG på Aalborg Katedralskole).
Januar: Generalforsamling: Ny bestyrelse: Søren Frandsen, Preben Hen
riksen, Flemming Jensen, Claus Friis og undertegnede.
Februar: Tværpolitisk møde (udenrigspolitik) i samarbejde med RG, SD,
FF og KG.
Marts: Møde i samarbejde med Liberal Debat.
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April: Fire medlemmer deltog i forårskurset på Krogerup højskole i
Nordsjælland.
Møde med Wilfried Krumme fra Hannover: „NATO-Politik in dänischer
u. deutscher Sicht“.
Desuden er der blevet uddelt materiale fra den vesttyske, den franske og
den engelske ambassade. Foreningens medlemsblad „Luppen“ er udkommet
regelmæssigt i årets løb. Redaktør: Eric Sørensen.
Stig Günther Rasmussen.

Konservative Gymnasiaster
Siden påskeferien 1964 har Aalborghus KG gennemført møder med:
1. Overlæge /. Christensen om Moralsk Oprustning (27/4-64).
2. K. R. Povelsen og Ingvald Pedersen om Aalborg Teater (16/10-64).
3. To unge AFS-amerikanere om det am. præsidentvalg (22/11-64).
4. Leif Eckhoff Pedersen om „Flyvende tallerkener — fantasi eller reali
teter?“ (8/12-64).
5. En indonesisk ambassadesekretær om Indonesisk Udenrigspolitik
(5/3-65).
Da Erik Christensen blev valgt til overpræfekt, valgte bestyrelsen Klaus
lustesen som formand indtil generalforsamlingen d. 25/2-65, hvor der
valgtes Lars v. Holstein-Rathlou som formand, Torben Elin som næstfor
mand, Ulf v. Huth Smith som kasserer, Kirsten Marie Espersen som sek
retær, Peter fuel Thiis Knudsen, Mogens Sander.
Efter påskeferien 1965 søger den ny bestyrelse gennemført et møde med
redaktør Glerup fra Vendsyssel Tidende.
Lars Holstein-Rathlou.
Frit Forum
Frit Forum, foreningen af socialdemokratiske studerende, har i årets løb
afholdt følgende møder:
September: Forbundsformand Hans Rasmussen om „Indkomstpolitik på
arbejdsmarkedet“.
Oktober: Partisekretær Niels Mathiasen, MF, „Socialdemokratiet efter
valget“.
November: Amanuensis Niels Thomsen, Journalisthøjskolen: „Kan pres
sen overhovedet påvirke os?“.
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Programsekretær Bent Pihl: „Beskæftiger politikerne sig med det for
kerte?“.
December: Redaktør Jørgen E. Petersen om „Afrikansk socialisme“.
I januar afholdt foreningen som en forhåbentlig behagelig forandring for
vore medlemmer en jazz-koncert. Samtidig startedes en studiekreds om uden
rigspolitik.
Februar: Hovedkasserer Kai Petersen, LO, om „Overenskomstsituationen“.
April: Stud, scient, pol. Hans Jørgen Nielsen: „Det amerikanske system
og udenrigspolitikken“.
Desudover har der for foreningens medlemmer været lejlighed til at del
tage i en række kurser:
Sommeren 1964: 8-dageskursus på Esbjerg Højskole: „Ide og hverdag“.
4-dageskursus på Århus Universitet om sociologi.
Efterårsferien: „Uddannelsen og samfundet“ på Hald v. Viborg.
Foråret 1965: U-landskonference i Århus.
Endvidere har der været lejlighed til at deltage i forskellige weekend
kurser.
Foreningens medlemmer modtager landsbladet „Frit Forum“ og lokal
bladet „Forum“.
Tillidsmænd er Thorkild Ørum og Flemming Dyrman.

Henning Stehr Nielsen.

Socialistisk Debat
Socialistisk Debat arbejder for politisk og kulturel oplysning med særligt
henblik på den betydning, socialismen har for verdensudviklingen i dag.
Blandt foreningens arrangementer i det forløbne år kan nævnes: Forfat
teren Mads Nissen Styrk: „De politiske kartoteker“. Fhv. folketingsmand,
kaptajn i Thålmann-bataljonen Villy Fuglsang: „Udviklingen i Spanien fra
borgerkrigen til i dag“. Forfatteren Hans Scherfig: Oplæsning og foredrag
med titlen: „Møde med forfatteren“. Firkantet diskussion med deltagelse af
repræsentanter fra D. s. U., K. U., R. U. og D. R. U. om emnet: „Kunstne
ren og samfundet“. Professor Morten Lange, M. F.: „Perspektiver i dansk
politik“.
I vinterens løb har S. D. med held gennemført 12 studiekredsaftener om
forskellige økonomiske og sociologiske emner under ledelse af Ole Glerup.
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Endvidere udgiver S. D. et nu og da sagligt blad med politisk indhold.
Sluttelig påtænker S. D. i sommeren 1965 at arrangere en ekskursion til
Jugoslavien i samarbejde med den jugoslaviske stat.
Niels Ove Jensen.
Radikale gymnasiaster
Siden efteråret 1964 har der været arbejdet på at danne en radikal gym
nasiastforening på Aalborghus Statsgymnasium. Vort mål blev nået d. 29/1
1965, da en stiftende generalforsamling valgte dette års bestyrelse, der kom
til at bestå af: Ingelise Janniche, Ilb, Claus Tonsgaard, Hb, samt underteg
nede. Foreningens formål er at skabe politisk interesse blandt eleverne med
udgangspunkt i de radikale ideer. Af arrangementer før dannelsen af lokal
foreningen har Radikale Gymnasiasters tillidsmand deltaget i et valgmøde,
hvor udelukkende skolens elever var talere.
Senere på efteråret blev der afholdt et møde med folketingsmand Sven
Haugård over emnet „Dansk udenrigs- og forsvarspolitik“. Efter forenin
gens oprettelse har Radikale Gymnasiaster i samarbejde med Radikal Ung
dom i Aalborg afholdt følgende møder: Den 11/2 1965 et møde med advo
kat Knud Michelsen, der fortalte om Europas forenede Nationer. Dernæst
d. 18/3 1965, hvor major V- A. Jacobsen og stud, oecon. Ole Tonsgaard
lagde op til diskussion om Danmarks forhold til NATO.
Følgende blade er i årets løb blevet uddelt til R. G.’s medlemmer og i be
grænset omfang til skolens øvrige elever: R. G.’s medlemsblad „Panorama“,
„Liberté“, udgivet af Radikale studerendes Landsråd, og Det Radikale Ven
stres medlemsblad „Fremsyn“. Desuden er „B-Orientering“, en kommentar
til den aktuelle politiske situation, blevet udleveret til alle skolens elever.
Birgit Møller Sørensen.

Littercer-Dramatisk Klub
Bestyrelsen i det forløbne år: Kirsten Hansen, Dorthe Stig Madsen, Ole
Kirkegaard, Fleming Friis Larsen, Jens Thorhauge og formand: Jesper
Ellekilde.
Af arrangementer kan nævnes: Foredrag ved mag. art. Stig Krabbe BarJoed over et stileemne („Hvilke krav stiller du til et teaterstykke, for at du
vil kalde det godt?“), foredrag ved Elsa Gress om „Kunsten og Samfundet“,
teaterekskursion til København i efterårsferien (Det Kgl. Teater: „Teen
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agerlove“, Det nye Teater: „Arturo Ui“, Fiolteatret: „50.000.000“ samt
besøg på Louisiana, Glyptoteket og Teatermuseet). I samarbejde med Aal
borg Filmklub forevistes en række tidlige amerikanske film (Tol’able David,
The Scarlet Letter, Beggars of Life). Under ledelse af adjunkt Thomas Jør
gensen er der holdt en studiekreds over Samuel Becketts hørespil „Hvo som
falder“. Medlemmerne har haft adgang til Aalborg Teaters generalprøver
til nedsat pris.
På generalforsamlingen i april valgtes bestyrelsen for det kommende år:
Kirsten Hjorth, Jens Juul Thiis Knudsen, Bodil Møller Knudsen, Kirsten
Hansen, Ole Kirkegaard og formand: Dorthe Stig Madsen.
Dorthe Stig Madsen, Jesper Ellekilde.

Musikforeningen
Bestyrelse: Ingelise Bjørnvig, Kirsten Hansen, Niels Bro Bystrup, Ole
Kirkegaard samt undertegnede.
Musikforeningens program har i år været en blanding af de gamle ken
dinge og nyheder. Pladeklubben er blevet ledet af Musikforeningen ligesom
sidste år, medlemmerne har haft adgang til „Pro Musica“s kammermusik
koncerter, og vi har stået for uddelingen af gratis billetter til Filharmonisk
Selskabs extrakoncerter her på skolen. Foreningen har støttet skolens fore
dragsseries musikforedrag, en jazz-studiekreds under ledelse af Ole Kirkegaard afholdes her i foråret, og endelig har vi introduceret et nyt element
i skolens liv, nemlig „Cabaret“en. Vi har her, hidtil med held, kombineret
skolens amatørmusikeres aktivitet med ønsket om at finde en ny form for
uformelt samvær på skolen. Vi håber, at denne form vil være til gavn ikke
blot for musiklivet, men også for skolelivet „efter skoletid“.
Peter Juel Thiis Knudsen.

Danmarks Kristelige Gymnasiebevægelse
Bevægelsen er landsomfattende og har to hovedafdelinger, en i Køben
havn og en i Århus. Der opkræves ingen kontingent, og alle kan komme.
D.K.G. udgiver „Gymnasiastbladet“, der hvert år udkommer med 8
numre. Arrangementerne holdes her i Aalborg fælles med Aalborg Kate
dralskole og Sundby-Hvorup Gymnasium. I år er der blevet arrangeret en
studiekreds under ledelse af adjunkt J. Lund, hvor følgende bøger er blevet
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diskuteret: „Ingen kender natten“ af H. C. Branner, „De nøgne træer“ af
Tage S. Hansen og „Fugls føde“ af Peter Seeberg.
Desuden er der hvert år lejre, der ledes af studenter fra Århus. Efterårs
lejren blev afholdt i „Næsgården“ ved Madum Sø. Nytårslejren holdtes i
„Ryekol“ og fastelavnslejren i præstegården i Frederikshavn. Desuden
arrangeres sommerlejre fælles for alle danske gymnasiaster.

Kirsten Hjorth Christensen.
Astronomisk Forening
Foreningens formål er at drive videnskabeligt astronomisk arbejde, og
hertil har skolens instrumenter stået til rådighed. Der arbejdes imidlertid
med konstruktion af et spejlteleskop, og foreløbig er spejlet færdigt. Dette
er skænket foreningen af dens rådgiver, adjunkt 5. Ohrt, som foreningen er
megen tak skyldig. Af praktiske grunde er medlemstallet begrænset til 15.
Hans Jørgen Petersen Bach.

Skakforeningen
Bestyrelse: Jes Jensen, Hans Henrik Hviid, pedel Erik Larsen og under
tegnede.
Foreningen har i vintersæsonen afholdt Aalborghusmesterskaber både for
klassehold og individuelt. Til disse mesterskaber blev i år udstedt to smukke
vandrepokaler. Vi har deltaget i Dansk Skakunions Danmarksmesterskab
for gymnasieskoler, hvor vi her på skolen mødte Randers Statsskole og
Aalborg Katedralskole. Aalborghus tabte.
Desuden har vi spillet træningskampe mod Frydendal skole og Ørneve
jens skole I, Frederikshavn. Endelig har vi haft besøg af Svend Pedersen,
Nørresundby Skakklub, der har spillet simultan.

Svenn Sørensen.
Fotoklubben
Klubben er tilsluttet „Selskabet for Dansk Fotografi“ og vil til efteråret
som tidligere modtage mapper med konkurrencebilleder til bedømmelse.
Klubben har i det forløbne år ført en stilfærdig tilværelse, idet påfaldende
få af de nye elever har været fotointeresserede, men skolens udmærkede
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mørkekammer, der er stillet til rådighed for medlemmerne, har dog været
flittigt benyttet.
Peter Siem-Jørgensen.

Skolebladet „Cephalopoda"
Redaktionen i efteråret: Helen I. Nielsen, Tove B. Andersen, Jørgen G.
Berthelsen, Niels Bøje Groth (annoncer), Jes Jensen (kasserer og annoncer),
Karsten Laub, Jan Birket-Smith (ansvarshavende).
1. januar i år, hvor der skulle have været redaktørskifte, havde man ikke
fundet en ny redaktør, og da næsten hele den gamle redaktion gik af sam
men med J. B.-S., lykkedes det ikke at få dannet en ny redaktion før ud på
foråret. Det er da også grunden til, at „Cephalopoda“ kun er udkommet én
gang i løbet af foråret, når teaterprogrammet undtages. I den nye redaktion
indsattes Jes Jensen som midlertidig ansvarshavende redaktør og de øvrige
medlemmer blev: Karen Hylling Larsen, Gitte Lang og Ole Kirkegaard.
Jes Jensen.

Skolemagasinet „LPN"
„LPN“ er det nyeste af skolens blade, idet første nummer forelå i sep
tember 1964. I årets løb er det lykkedes os at mane påstanden om skole
blades sørgelige tilværelse i jorden, da bladet før sommerferien sælges i 400
eksemplarer. Redaktionen har i årets løb bestået ar redaktørerne Jesper Elle
kilde, Preben Mørkbak (tillige annoncer) samt Elisabeth Saksø og Britt
Sørensen. Som chefredaktør har undertegnede fungeret.

Søren Tyge Sørensen.
Aalborghus Statsgymnasiums Idrætsforening (A. S. I.)
På den stiftende generalforsamling september 1964 valgtes følgende be
styrelse: Annemarie Andersen, Nikolaj Hertel, Stanley Jensen, Georg Høj
ler, Leif Hoffmann, Karsten Gaaej, adjunkt P. A. Rousing samt under
tegnede.
Foreningen har afholdt skoleturneringer i forbold og basketball. Fodbold
holdet har spillet mod Aalborg Katedralskole og Sundby-Hvorup Gymna
sium. Skolen har desuden været repræsenteret ved et regionsstævne i hånd
bold og ved det årlige atletik-regionsstævne. Foreningens største resultat har
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skolens basketballhold opnået, idet det efter at have vundet den jyske
I. division yderligere vandt kvalifikationskampen om oprykning til dan
marksturneringen. I januar, februar og marts havde foreningen trænings
timer i Stadionhallen, hvor der blev spillet fodbold og håndbold. Forenin
gen afholdt i oktober måned en fest, hvis overskud delvis har dækket for
eningens udgifter i årets løb.
Karl Vilhelm Nielsen.
Baby-silter-ringen
Den 1/4 1965 blev den gamle bestyrelse afløst af en ny, hvori følgende
elever er medlemmer: Anette Mortensen (kassererske), Hanne Iversen,
Birthe Thorlund, Jette Ishøj og undertegnede (formand). Telefon 13 74 10.
Medlemstallet ved bestyrelsesskiftet var 63.
Birgit Treldal.

Arkæologisk Klub af 1965
Arkæologisk Klub, der er skolens nyeste forening, blev stiftet den 18.
januar, hvor man valgte følgende bestyrelse: Kirsten Hansen, Kirsten Thorn,
Gitte Lang, Birgit Møller Sørensen, Thorkild Ørum, Orla Lindskov Chri
stensen samt undertegnede.
Det, der gav stødet til klubbens oprettelse, var et ønske om, at nogle
elever ville formidle salget af tidsskriftet Skalk, der udgives af Forhistorisk
Museum i Århus. At man abonnerer på Skalk, er eneste betingelse for at
være medlem af klubben.
Hidtil afholdte arrangementer: Orla Lindskov Christensen talte over
emnet „Oldtidsfund i Aalborgs omegn“. Besøg på Aalborg Historiske
Museum, hvor museumsdirektør Peter Riismøller fortalte om samlingen.
Klubben har desuden planer om en studiekreds og om mindre udflugter til
udgravningssteder og museer.
Klubben takker adjunkterne Helge Bechmann og H. Skovgaard-Petersen
for venlig bistand.
Jens Tang.
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Formning og kunstforståelse

1 indeværende skoleår har skolen fået mulighed for at
etablere undervisning i formning og kunstforståelse for
elever i II. og III. gymnasieklasse. 1 den anledning for
søger læreren i faget, maleren Carlo W o g n s e n,
at give en baggrund for undervisningen i kunst.

Teknikken hat gjort det lettere at leve. Al den menneskelige opfindsom
hed og snilde er blevet en del af hverdagen, en selvfølge, ingen mere tænker
over. Tiden former os. Alt bliver standardiseret, tøj, fodtøj, mad, brugsting,
møbler og boliger. Fabrikkernes samlebånd spyr det ud. Denne ensartethed
sætter naturligvis sit præg på alt og alle. Specialisering er tidens løsen, er
blevet en livsnødvendighed. Faren for ensidighed er let at se, men unægtelig
betydelig sværere at erkende.
Derfor er det nu mere end nogen sinde af største betydning, at vore unge
skolesøgende får muligheder for at beskæftige sig med kunstneriske udtryks
former. Modtageligheden bør skærges for kunstens budskaber. Vi må
fremme vurderingsevnen mest muligt, opøve den kritiske sans. Kunstop
levelser kan blive alles eje, når man først lærer stoffets udtryksmidler at
kende.
Det burde være en selvfølge, at eleverne på skolen får kendskab til tid
ligere tiders udtryksformer — andre kulturkredses åndelige resultater. En
sådan viden giver overblik og baggrund for forbindelser og påvirkning fra
verdensdel til verdensdel.
Skolen skal ikke skabe kunstnere, som kunstinteresse og fritidsbeskæf
tigelse. Kunst er et meddelelsesmiddel. Fantasien næres gennem de musiske
fag. Nu må de kunstneriske evner bruges ■— det er bydende nødvendigt, at
personlighedsudviklingen fremmes på alle felter. Den rigdom, naturen har
nedlagt i os, stiller krav om, at vi udvikles i åndelig henseende. Kunst er
ikke kun for specialister — den er en livsfornødenhed for alle.

Formning/kunstforståelse er en rammebetegnelse for de nye discipliner,
skolen nu arbejder med. Skolen vil bringe eleverne i levende kontakt med
billedkunsten som udtryksform. Undervisningen bygger på iagttagelse og
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sammenligning, samt de erfaringer, eleverne kan få ved selv at arbejde
aktivt med.
Eleverne tegner, modellerer og skærer i linoleum. Der undervises i billedopbygning og oliefarvernes anvendelse. Også figurformning i let bearbejde
lige materialer forsøges der med. Som inspirationskilde bruges kunstfilm,
lysbilleder, reproduktioner samt foredrag. Fantasien får næring i leg med
materialernes muligheder. Dette åbner sindet for kunstnernes resultater og
skaber respekt for kunstværkernes kvaliteter — på en helt ny måde.
Tidens erkendelse af kunstens betydning må hilses med tilfredshed. For
underligt at så mange år skulle gå, før skolerne for alvor har taget
opgaven op.
Kunsten har fulgt mennesket fra fortidens dunkle mørke. Den har hånd
i hånd med kult været uløseligt knyttet til os.
For tusinder af år siden malede og ridsede istidsjægerne deres dyrebilleder
på hulernes og grotternes vægge. Billeder af en styrke, der den dag i dag
har magt over sindet. Alle fund fra menneskehedens barndom viser en form
for billedkunst. Trangen til at smykke de ting, man bruger, en øjenglæde
møder os overalt — i buskmændenes primitive klippemalerier, i eskimoernes
fantasifulde benfigurer.
Dygtige forskere og arkæologer bringer til stadighed nye brikker til den
store kalejdoskopiske mosaik, der er vor fortids spejlbillede, og nye over
raskende kunstværker føjes til vor kulturarv, vor fælles arv, som vi alle kan
få del i, om vi ønsker det.
Billedet hører til det ældste vidnesbyrd om alle kulturer. Billedfriserne
i Ægyptens grave viser os en ældgammel forfinet kulturs dekorative evne
og logiske sans for fladens udsmykning. Billedværkerne hører til det be
standige i omskiftelsernes og forgængelighedens strøm. Mennesket søger
derigennem at opnå evigt liv, at fastholde sig selv, sine tjenestefolk og
kvinder, sin pragt og sit kvæg i sit gravkammer.
For tidligere generationer var kunsten gudernes eller de guddommelige
kongers domæne. Hvad vi opfatter som et åndespust af det skønne, et bud
skab fra renere, dybere og mere betydningsfulde områder, opfattede de som
gudernes magt. Billedet anskueliggjorde noget overjordisk, underordnet
det guddommelige.
De billeder og billedtegn, der findes i bronzekar og lerkrukker, hvormed
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de levende besvor de gode og onde ånder, og som skulle yde de døde be
skyttelse og trøst, hører til de tidlige vidnesbyrd, vi har om indernes og
kinesernes kultur og myter.
Grækernes malerkunst var helt på højde med billedhuggernes værker.
Det ses af vasemaleriernes stramme form og vilje til orden. Kunst er en
disciplin. De græske billedhuggere skabte gudebilleder, hvis skønhed blev
en magt i sig selv.
Religiøs fanatisme har med billedstorm og forbud ødelagt højtstående
kunst, og det må dybt beklages. Men intet beviser det moderne maleris
betydning tydeligere end den kendsgerning, at der også i vor tid findes
forfølgelse og undertrykkelse af malende kunstnere — andre kunstnere med
for øvrigt.
I hele middelalderen har den overbevisning været urokkelig, at det, vi
betegner som den æstetiske virkelighed, til syvende og sidst er det guddom
meliges stemme, der taler til os gennem kunstværket.
1 renaissancen var kunsten højdepunktet af alle ting skabt af mennesker,
og kunstneren var den, som fremskridtet hvilede på. I Leonardo da Vinci
kunne den overbevisning finde grobund, at malerkunsten var den førende
blandt alle videnskaber. Han var overbevist om, at man ikke kunne opfatte
naturen i alle dens afskygninger mere nøjagtigt end netop ved at male den.
I lyset af den overbevisning skærpedes blikket for naturen.
Hvad er da malerkunsten, siden den i tidens løb har kunnet opfattes som
et budskab til de døde, som det guddommeliges stemme og som et middel
til verdenserkendelse?
En nutidig digter har kaldt den menneskets udødelighed. Det er store
opgaver, billedkunsten har haft og stadig har i kulturens historie.
Her er skrevet om, hvad billedet har betydet for fortidens mennesker.
Det kan også få betydning for os. Det anskueliggør de idealer, som et folk,
et århundrede eller en kunstner har hyldet, hvad enten de er at finde her på
jorden eller i det hinsidige, hos fjerne guder eller i de hjemlige omgivelser,
i skønheden ved en enkelt blomst eller i frit valgte farvers samklang.
Det, man kalder kunstforstand, er evnen til at tage del i disse idealer og
til at opleve deres indre værd som en berigelse af ens eget liv.
Carlo Wognsen.
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Årets arbejde

Religion
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ster til verdenshistorien, Peter P. Rohde: Søren
Kierkegaards dagbøger i udvalg.
Bay: Den evangelisk-lutherske kirke ....................
Bay og Busch: Den romersk-katolske kirke ...........
Realafdelingen: Salmebogen, Bibelen, G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag .................................
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Dansk
Gymnasiet:
Falkenstjerne & B. Jensen: Håndbog i dansk litte
ratur I, II, III -|- kommentarer ........................
Borup Jensen: Håndbog i verdenslitteratur
kommentarer ...........................................................
Brodersen & Møller Kristensen: Litteraturudvalg
I, II, III -j- kommentarer .....................................
Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur I, II, III .......
Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litteratur -|- kommentarer ..................................................................
Brøndsted & Møller Kristensen: Danmarks litteratur ..........................................................................
Jensenius: Dansk litteraturhistorie ........................
Alf Henriques: Litteraturforståelse ........................
Buchreitz & Lindgård: Dansk grammatik ...........
Erik Hansen: Sprogiagttagelse .................................
Vestergaard m. fl.: Dansk sprog ............................
Hovedværker:
Togeby: Dansk lyrik 1915—1955............................
Halvfemsernes lyrikere .............................................
Frandsen: Danske folkeviser 1 & 2 ........................
Andersen: Eventyr og historier ............................
Andersen: I Sverrig ..................................................
Bang: Ved vejen ......................................................
Bergman: Flickan i frack .........................................
Bjørnson: Synnøve Solbakken .................................
Karen Blixen i udvalg .............................................
Branner: Sidst i august .............................................
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Ditlevsen: Barndommens gade .................................
Gunnarsson: Edbrødre .............................................
Martin A. Hansen: Løgneren .................................
Hoel: Mødet ved milepælen .................................
Holberg: Erasmus Montanus .................................
Holberg: Den politiske kandestøber........................
Holberg: Den stundesløse .........................................
Ibsen: Et dukkehjem
.............................................
Ibsen: Samfundets støtter .........................................
Ibsen: Vildanden ......................................................
Jacobsen: Udvalgte noveller .....................................
Jæger: Velkommen, vinter .....................................
Kirk: Fiskerne ............................................................
Poul M. Møller: En dansk students eventyr .......
Paludan: Fugle omkring fyret .................................
Pontoppidan: Borgmester Hoeck og hustru .......
Scherfig: Den forsvundne fuldmægtig ....................
Swift: Gullivers rejse..................................................
Voltaire: Candide ......................................................
Wessel: Kærlighed uden strømper ........................
Oehlenschläger: Haakon Jarl .................................
Oehlenschläger: St. Hans Aftenspil ........................
Realafdelingen:
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 1 ...
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2 ...
Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3 ...
V. Sørensen: Skriv rigtigt 1 .....................................
(Klassesæt: Skriv rigtigt 2 og 3)
Hansen og Kruhöffer: Dansk sproglære ...............
Ottar Jensen: Dansk grammatik ............................
Ottar Jensen: Analysestykker ...............................
Ottar Jensen: Sprogligt dansk .................................
Ottar Jensen: Form og stil i sproget ....................
Leif Busk: Sproglig forståelse .................................
Houken og Sørensen: Svensk og norsk ................
Enemærke: 15 historier fra vor egen tid ................
R. Benzon: Retskrivnings- og fremmedord ...........
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Engelsk:
Gymnasiet:
Engelske studentereksamensopgaver, oversættelser
Herløv: Engelsk grammatik .....................................
Brier & Rosenhoff: An English Grammar ...........
Steller & Holst-Jensen: A Short Grammar ...........
Brier: Engelske stiløvelser I & II ............................
Alving og Brøndum: Engelske synonymer og præpositioner...................................................................
Extracts from Four Modern Writers, 1. & 2. udg.
Facts and Fiction I -|- kommentar ........................
Facts and Fiction II
kommentar ........................
Aspects of British Life and Thought + kommentar .....................................................................
The British Spirit -|- kommentar ........................
Bodelsen: Government and Institutions ................
On England and the English
kommentar .......
On England and America -J- kommentar ...........
English Essays, vol. II .............................................
The Dickens Reader ..................................................
A Hundred English Poems .....................................
English Poems (v. Visti Jakobsen) ........................
Two Centuries of English Poetry
kommentar
Spoon River Anthology v. Jes Skovgaard ...........
Spoon River Anthology (Collier Classics) ...........
Modern Prose, vol. II .............................................
Seven British Short Stories .....................................
Modern British and American Short Stories .......
Amis: Lucky Lim (Longmans) ............................
Braine: Room at the Top .....................................
Gallico: The Snow Goose.........................................
Galsworthy: Loyalties .............................................
Huxley: Brave New World .....................................
A. Jay Lerner: My Fair Lady .................................
Miller: Death of a Salesman .................................
Orwell: Animal Farm .............................................
Orwell: 1984 ..............................................................
Shakespeare: Julius Cæsar -|- kommentar ...........
Shakespeare: Macbeth .............................................
Sherriff: Journey’s End.............................................
Steinbeck: Of Mice and Men .................................
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Wain: Hurry On Down .........................................
The Wesker Trilogy (Penguin) ............................

Realafdelingen:
Brier og Young: The Tortoise 3 ............................
Brier og Young: The Tortoise 4 ............................
Brier og Young: The Tortoise 5 ............................
Brier og Young: Grammatiske øvelser til bd. 4 ...
Brier og Young: Øvehæfte til bd. 5 ....................
Brier og Young: Grammatik og synonymer ...........
Askgaard og Nørregaard: Engelske stiløvelser.......
Dickens: A Tale of Two Cities (Longmans) .......
Frilæsning iøvrigt: Wyndham: The Kraken Wakes
og Captain Marryat: Children of the New
Forest (1 og 2r).
Tysk:
Gymnasiet:
Tyske realeksamensopgaver .....................................
Tyske studentereksamensopgaver — oversættelser
Kaper: Tysk sproglære .............................................
Gad og Moe: Tysk stiløvelse .................................
H. Moe: Bedre tysk ..................................................
Holm: Abriss der deutschen Literaturgeschichte...
Ring Hansen: Neuere deutsche Erzähler ...............
Gad: Moderne tyske noveller ................................
Hertig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesie ...
Østergaard: Tyske digte.............................................
Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche
Lesestücke ..............................................................
Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung ................
Nydahl: Menschen und Schicksale ........................
Max Frisch: Andorra.................................................
Borchert: Draussen vor der Tür ............................
Branner und Stærmose: Deutsche Klassiker .......
Brecht: Kalendergeschichte .....................................
Goethe: Faust...............................................................
Hauptmann: Bahnwährter Thiel ............................
Schiller: Maria Stuart .............................................

Realafdelingen:
Byrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen II
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Byrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen III
Lave: Deutsch für die Jugend 4 m. sprogøvelser...
Fröschel: Himmel, meine Schuhe ............................
Wiechert: Wälder und Menschen ........................

Fransk:
Gymnasiet:
Bruun m. fl.: Elementært fransk ............................
Atke og Hyllested: Fransk begynderbog ................
Robin et Bergeaud: Le Francais par la méthode
directe .......................................................................
Mauger: Cours de langue et de civilisation franCaises, vol. I ..........................................................
Mauger: Cours de langue et de civilisation franRaises, vol. II ..........................................................
Sten og Hyllested: Fransk grammatik ....................
N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik ...........
Sten og Hyllested: Fransk stiløvelse........................
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur .......
Bonifacio et Marechal: Historie de France ...........
Willer og Mogensen: Marianne ............................
Emmertsen og Nissen: Fransk læsning I ................
Emmertsen og Nissen: Fransk læsning II ...........
Eggli: La Vie en prose .............................................
Anouilh: Le Bal des voleurs .....................................
Anouilh: Antigone......................................................
Camus: L'Etranger......................................................
Laugesen: Lectures faciles .....................................
Laugesen: Nouvelles lectures faciles ....................
Merimée: Carmen ......................................................
Sartre: Les Jeux sonts faits .....................................
Pagnol: Topaze ..........................................................
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Realafdelingen:
Bruun m. fl.: Elementært fransk ............................
Russisk:
Russisk for alle (Statsradiofonien) ........................
Stief og Svane: Russiske tekster I ........................
Svane: Grundbog i russisk grammatik ....................
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Latin:
Gymnasiet:
Kragelund: Latinsk sproglære .................................
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog ....................
Saxild og Østergaard: Gajus Julius Cæsar ...........
Hastrup og Krarup: Graecia capta ........................
Hjortsø og Kisbye-Hansen: Europæisk latin .......
Krarup: Romersk poesi i udvalg ............................
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Realafdelingen:
Mikkelsen: Latinsk læsebog .....................................
Historie:
Gymnasiet:
Erik Lund: Verdenshistorie I (ny udg.) ...........
P. Munch: Verdenshistorie I (ny udg.) ................
P. Munch: Verdenshistorie II (ny udg.) ...........
P. Munch: Verdenshistorie I (gi. udg.) ................
P. Munch: Verdenshistorie II (gi. udg.) ...........
P. Munch: Verdenshistorie III (gi. udg.) ...........
P. Munch: Verdenshistorie IV (gi. udg.)
Kierkegaard og Winding: Nordens historie I
(ny udg.)
Kierkegaard og Winding: Nordens historie I
(gi. udg.) ..............................................................
Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag ........................
Andrup m. fl.: Danmarks historie i billeder .......
Nørlyng og H. Jensen: Vort folks historie i
billeder ...................................................................
Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder (stor
udg.) .......................................................................
Kilder til Danmarks historie efter 1660 II ...........
Kilder til Danmarks historie efter 1660 III .......
Kilder til Danmarks historie efter 1660 IV .......
Kilder til Danmarks historie efter 1660 VI...........
Elin Bach: Ludvig XIV.............................................
Barfod og Kruchow: Danmark under 2. verdenskrig ...........................................................................
Bøgebjerg m. fl.: Kilder til mellemkrigstiden .......
E. Christiansen: Internationalt samarbejde ...........
Stenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. årh.
Rudi Thomsen: Det augustæiske principat ...........
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Ørberg: Fra jernbyrd til retsplejelov ....................

Realafdelingen:
Jonsen og Steining: Historie for 1. real ................
Buchreitz og Rosing: Historie for realklassen 2...
Buchreitz og Rosing: Historie for realklassen 3...
Jonsen og Ilsøe: Verdenshistoriske billeder (lille
udg-) .......................................................................
Kierkegård m. fl.: Borger og samfund ....................
Oldtidskundskab:
Bundgaard: Den græske kunsts historie ................
Hjortsø: Græsk mytologi .........................................
Hertig: Antikkens mytologi .....................................
Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst ........................
Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst — Hellas .......
Kragelund: Græske historikere.................................
Aristofanes: Acharnerne.............................................
Euripides: Elektra ......................................................
Euripides: Hippolytos .............................................
Euripides: Medea ......................................................
Homer: Odysseen v. Ostergaard ............................
Homer: Odysseen v. Gelsted .................................
Homer: Iliaden v. Ostergaard .................................
Homer: Iliaden v. Fox Maule og Hjortsø ...........
Platons skrifter i udvalg v. Foss og Krarup .......
Sofokles: Antigone......................................................
Sofokles: Ödipus .........................................................
Sokrates’ domfældelse og død .................................
Geografi:
Gymnasiet:
Schou m. fl.: Skoleatlas II .....................................
Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen .......................................................................
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2 ....................
Hellner: Atlas 3..........................................................
Nielsen og Tscherning: geografi for det spr. gymn.
Andersen m. fl.: Geografi for det mat. gymnasium
Hellner og Humlum: Fysisk geografi ....................
Hellner og Humlum: Geografi II ■— Erhvervsgeografi ...................................................................
Reumert og Tscherning: Geografi med naturlære
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Klassesæt: Andersen og Frederiksen: Verden i tal.
Gyldendals reliefatlas. Atlas uden navne.
Realafdelingen:
Hellner: Geografi I. Jorden og mennesket ...........
Humlum m. fl.: Geografi II. Jordens råstoffer ...
Holmelund: Danmarksgeografi.................................
Christensen og Krogsgaard: Atlas f. mellemskolen
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2 ..................
Klassesæt: Atlas uden navne ................................

1

2

2

Biologi:
Gymnasiet:
Lange og Ravn: Biologi for gymnasiet ...............
Mogens B. Lange: Dansk flora ............................
Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi ...........
Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet ...

Realafdelingen:
Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 1 .......
Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 2 .......
Lange: Dansk flora .................................................
Fysik og kemi:
Gymnasiet:
Eriksen og Sikjær: Fysik I .....................................
Eriksen og Sikjær: Fysik II .....................................
Andersen m. fl.: Fysiske øvelser og opgaver I ...
Andersen m. fl.: Fysiske øvelser og opgaver II ...
Nygaard m. fl.: Fysiske øvelser.................................
K. G. Hansen m. fl.: Opgaver i fysik ....................
Kobberø: Mekanisk fysik .........................................
Kobberø: Varmelære — lyslære ............................
Kobberø: Elektricitetslære .........................................
Ring: Kemi for gymnasiet .....................................
Ring: Øvelser til kemi .............................................
Rancke Madsen: Lærebog i kemi ............................
Rancke Madsen: Øvelser i kemi ............................
Gyldenkerne og Lorensen: Astronomi ....................
Eriksen og Pedersen: Astronomi ............................
Skrive- og Rejsekalender .........................................
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Realafdelingen:
Bo m. fl.: Realskolens fysik og
Bo m. fl.: Realskolens fysik og
Bo m. fl.: Elevforsøg i fysik, 1
Bo m. fl.: Elevforsøg i fysik, 1

kemi f. 1 og 2r...
kemi f. 3r ...........
og 2r ....................
og 2r ....................

Matematik:
Gymnasiet:
Bager: Mængder, tal og afbildninger ....................
Mogensen: Matematisk orientering I og II ...........
Kristensen og Rindung: Matematik I m. opgaver
Kristensen og Rindung: Matematik IIA m. opgaver
Kristensen og Rindung: Matematik IIB m. opgaver
Lomholt: Matematiske opgaver B............................
Erlang: 4-cifr. logaritmetabeller C ........................
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Logaritmetabeller.......................................................................
Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I, II, III m.
opgaver ..................................................................
Regnestok (Aristo Scholar LL) ............................

Realafdelingen:
Andersen m. fl.: Regning og aritmetik, 1 og 2r...
Andersen m. fl.: Geometri, 1 og 2r ........................
Andersen m. fl.: Regning og matematik for 3r ...
Erlang: 4-cifrede logaritmetabeller ........................
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver R
Nygaard og Risom Pedersen: Emnelæsning i mat.
III ...........................................................................
Kjeldsen m. fl.: Realeksamensopgaver C ...............
Nygaard og Risom Pedersen: Træningsopgaver, 2r
Nygaard og Risom Pedersen, Træningsopgaver, 3r
Regnestok (Aristo Scholar LL) ............................
Idéhistorie:
Lund, Pihl og Sløk: De europæiske ideers historie
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Erhvervsorientering
Gymnasiet: Studie- og erhvervsorientering for gymnasiet,
nasiet. — Håndbog for studenter.
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abcxyzu

Grenvalget i gym-

Realafdelingen: Realist eller student. — Mit fremtidige arbejde. — Søgård Jørgen
sen og Kai Sørensen: Fremtid med plan. — Hvad kan jeg blive? (Politikens hånd
bog).
Formning
Eleverne kan til tegning vælge mellem følgende materialer: blyant, kul, oliekridt
og vandfarve. De arbejder ofte efter model, men er dog som regel frit stillet i emne
valg. Alle elever har endvidere haft lejlighed til at prøve modellering. Ligeledes arbej
des der i gasbeton.

Sløjd
Årsarbejde: Safaristol med øvelserne: opretning, afrunding og dyvling. Mellem
arbejder efter eget valg. Aim. værktøjslære, oliering og lakering.

Håndarbejde
Årsarbejde: syet skjortebluse med flipkrave og tilsatte ærmer med dobbelte man
chetter og slidsbelægning. Indøvet knaphuller.
Mellemarbejde: broderet mellemlægsservietter med tællesyning og sammentræks
syning. Indøvet søm og skråhjørner.

Drengegymnastik
I vintertiden dyrkes i alle klasser gymnastik. I efterårs- og forårssæsonen atletik,
basketball, håndbold og fodbold. Uden for skoletid har en stor del af drengene dyrket
basketball, atletik og redskabsgymnastik. Se i øvrigt under „Idræt“.
Pigegymnastik
I vintersæsonen: fritstående øvelser, derunder øvelser med bolde og køller samt
rytmik, redskabsgymnastik, boldspil (volley- og basketball). I efterårs- og forårs
sæsonen: atletik og boldspil (håndbold og langbold). Efter skoletid har der været
frivillig svømning i begyndelsen af skoleåret og volleyball og basketball i vinter
halvåret.
Både piger og drenge har i en periode fået undervisning i lancier.

Musik og sang
Ved undervisningen bruges: Højskolesangbogen, Vore Skolesange, Fællessang,
Gymnasiesangbogen, Festsange, Chorus I, Sang og Spil, Kanonbogen, Sang fra Bladet,
løse kornoder (især fra serierne Folke- og Skolemusik og Musik i Skolen).
I timerne dyrkes en- og flerstemmig dansk- og fremmedsproget sang. Indføringen
i musikværker sker med lejlighedsvis støtte af partiturer og med demonstrationer på
klaver og grammofon (bånd).
I I og Hg er anvendt Bjørn Hjelmborgs „Musikorientering“. Ils (musikspeciale)
benytter G. Heerup: Opgavesamling og K. Jeppesen: Kontrapunkt til teoretiske øvel
ser. Desuden er særlig anvendt: J. S. Bach: Mehrstimmige Choräle, Söderlund:
Examples of Gregorian Chant, samt diverse partiturer.
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Ordbøger
Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog. — Gyldendals „røde“: Fremmedordbog:
gymn., 3r. — Engelsk-dansk, Dansk-engelsk: gymn., 3r. — Tysk-dansk, Dansk-tysk:
gymn., 3r. — Fransk-dansk: II, III, — Latin-dansk: Is, lins, Hins. — Gyldendals
„blå“: Engelsk-dansk: 2r. — Tysk-dansk: Ir, 2r. — Advanced Learner's Dictionary:
Is, Ils og klassesæt. — Romanov: Russian-English/English-Russian Dictionary: Iby.
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Eksamensopgivelser

Dansk
Illa: Litteraturhistorie efter Jensenius: Dansk Litteraturhistorie. — Hovedværker:
Erasmus Montanus (Dif.), Sankt Hansaften-Spil (Dlf.), Brudstykker af en Landsby
degns Dagbog (Falkenstjerne II, 10. udg.). — Litteraturprøver efter Falkenstjerne I
(13. udg.): Bjarkemål,Thrymskvadet, Havbor og Signelil, Tor af Havsgaard, Germand
Gladensvend, Torbens Datter, Lave og Jon, Ebbe Skammelsøn, Sorrig og Glæde, Far
Verden far vel, Samfundsforholdene på Anholt, Disputats paa Universitetet, Om sel
somme Ægteskab, Op! all den ting, Den yndigste Rose, Her vil ties, Den kiedsom
Vinter, Rungsteds Lyksaligheder, Til Sjelen, Gaffelen, Vaaren, Morgen-Vandring,
Strandbakken ved Egeløkke, Den signede Dag, Velkommen igjen, Guds Engle smaa.
— Falkenstjerne II (10. udg.): Lysets Engel, En gammel Pedant, En rekonvalescent,
Hans og Trine, Æsthetisk Moral, Gjenganger-Breve, Distraction, Angst, En Middag,
Paa Sneen, Tidlig Skilsmisse, Den grimme Ælling, Først Guds Rige. — Falkenstjerne
III (10. udg.): Det uendeligt Smaa og det uendeligt Store i Poesien, Indledn. til Fru
Marie Grubbe, To Verdener, Sakuntala, Ørneflugt, Hum Galgebakke, Indledn. til Ved
Vejen, Bekendelse (Johs. Jørgensen), Min Moder (Stuckenberg), Morgen i Skade
reden (Ditte Menneskebarn), Kirstens sidste rejse, De blaa Undulater. -—• Grammatik
efter Buchreitz og Lindgård: Dansk Grammatik, 3. udg. — Ferlov, Monrad Møller
og Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk Litteratur for Gymnasiet (1. udg.): Röda
rummet, Giftermål på besparing, Tal vid Nobelfesten 1909, Våran Prost, Skalden
Wennerbom, en kopp te, Det rätta barnesinnet, Hissen som gick ner i helvete, Den
befriade trälen, Kallocain, Till de folkhemska, Vad suckar leksakslådan, Dei gamle
Fjelli, Gutten og Fanden, Juleaften, Jeg ser, Du må ikke sove, Huset i mørket.
Hiß.- Litteraturhistorie som Illa. — Hovedværker: Et Dukkehjem (Dif.), Ved
Vejen (Dlf.), individuelt hovedværk (udvalgte digte af en lyriker efter 1920, bl. a.
modernisterne; tre elever opgiver dog Erasmus Montanus). — Litteraturprøver efter
Falkenstjerne I (12. udg.): Nial og hans sønner brændes inde, Germand Gladensvend,
Ebbe Skrammelsøn, Far Verden far vel, Samfundsforholdene på Anholt, Om at gruble
udi religionssager, Her vil ties, Til min Moltke, Perspektivkassemanden, Aladdin,
Strandbakken ved Egeløkke. — Falkenstjerne II (10. udg.): Valdemar den Store og
hans Mænd, Licentiaten, Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Klokken, Lige
vægten mellem det æstetiske og det etiske. Falkenstjerne III (10. udg.): Fru Marie
Grubbe, Niels Lyhne, Lykke-Per, Johs. Jørgensen: Bekendelse, Stuckenberg: Be
kendelse, Fusijama, De blå undulater. — Ferlov m. fl.: Familien på Gilje. — Gramma
tik: som Illa. — Ferlov m. fl.: (3. opl): Fjäriln vingad, Landshövdingen, Dressyren
börjar, Skolexamen, Skeppet, En kopp te, Timmerdalen, Hissen som gick ner i hel
vete, En olycksdag, Vad suckar leksakslådan, En middag, Knudaheibrev, Falken
stjerne III: 17. mai 1940.
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nix: som Illa.
Illy: som Hiß.
IIIz: Litteraturhistorie som Illa. — Hovedværker: Erasmus Montanus (Dlf.), Vild
anden (Dlf.), Ved Vejen (Dlf.). — Litteraturprøver efter Falkenstjerne I (12. udg.):
Den høies ord, Sønnetabet, Aage og Else, Torbens datter, Ebbe Skrammelsøn, Hver
har sin skæbne, af Peder Paars: Anholt, Om mig selv, Den yndigste Rose, Den kiedsom Vinter, Til Sielen, Gaffelen, Manheim, Hakon Jarls død, Morgenvandring,
Strandbakken ved Egeløkke, De levendes land, I kvæld blev der banket, At sige verden
ret farvel. — Falkenstjerne II (10. udg.): Bekiendelse, Kunstneren mellem oprørerne,
Hosekræmmeren, Tidlig skilsmisse, Adam tager sit parti, Nattergalen, Lilierne på
marken, Først Guds rige. Fra H. C. Andersen: Eventyr og historier i udvalg (Dlf.):
Skyggen. — Falkenstjerne III (12. udg.): Marie Grubbe: Indledning, Engelske
socialister, Ørneflugt, Symbolisme, Bekendelse, Confiteor, Stuckenberg: Bekendelse,
Den druknede, Røg, Kirstens sidste rejse, På Memphis station, Tom Kristensen:
Morgen, De blå undulater. — Grammatik: som Illa. — Ferlov m. fl.: Fredmans
epistlar nr. 6, sanger nr. 64, af Epilog vid magisterpromotionen i Lund, af Det går
an, Dressyren börjar, Skalden Wennerbom, Orgier, af Ångest, af Kaos, Hissen som
gick ner i helvete, af Kallocain, af Vad suckar leksakslådan, af Ormen, Dei gamle
fjelli, af Ferdaminni, af Mit livs historie, af Huset i mørkret.
3r: Litteraturprøver: Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog III, s. 7—11,
22—38, 40—53, 65—68, 98—108, 110—111, 118—122, 148—154, 163—173, 176—
194, 214—222, 235—237, 238—255, 268—274. — Houken og Sørensen: Svensk og
Norsk, s. 33—35, 61—64, 106—108, 113—115, 151—155. — Større værker: Knud
Sønderby: Midt i en jazztid. Johs. V. Jensen: Kongens Fald. — Hansen og Kruhøffer:
Dansk Sproglære.

Engelsk
Illa: Shakespeare: Macbeth (v. Krabbe), act III, sc. 1, 2, 4, 5, act V, sc. 1, 3,
5, 8. E. L. Masters: Spoon River Anthology (v. Skovgaard), nr. 1, 6, 15, 29, 33, 41,
59, 61. Two Centuries of English Poetry (2nd impression), s. 10—11m, 14—15,
23—24, 39, 56—58, 71—73, 79—81, 84—87, 97—99, 105—106, 119n—1200,
123n—124ø, 124n—128m, 145n—147m. A Hundred English Poems (v. Østerberg)
(5. udg.), s. 29, 64—66, 86—88, 123—124. The Dickens Reader (v. Stigaard)
(7. udg,). s. 68—88. Arthur Miller: Death of a Salesman (v. P. Engell Christensen),
s. 68.16—73.22, 101.22—106.26, 110.23—124. Aspects of British Life and Thought,
s. 36—43, 55—68, 103—108. English Essays, vol. II (v. Helweg-Møller), s. 8—11,
29—36, 71—73.
Hiß: Shakespeare: Julius Cæsar (v. Skovgaard) (4. opl.), III. akt, sc. 1 og 2. Å.
Hundred English Poems (v. Østerberg) (7. udg.), s. 3—5, 11m—13, 23, 35—38,
51-—52, 53—55, 74—76, 88—91. Two Centuries of English Poetry, s. 40—53, E. L.
Masters: Spoon River Anthology (v. Skovgaard), nr. 1, 9, 15, 50, 54. The Dickens
Reader (v. Stigaard) (7. udg.), s. 1—20, 57—68. Aspects of British Life and
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Thought, s. 28—35, 36—43, 55—68, 109—120. A. Miller: Death of a Salesman
(Gyldendal), Act II s. 61—99m.
IIx: On England and America (v. Ring Hansen og Mouridsen) (7. udg.), s.
61—73, 229—240, 254—262. Facts and Fiction II (v. Kjeldsen og Dahlmann-Hansen), s. 43—60, 71—95, 144—152.
Ily: On England and America (udg. som IIx), s. 87—103, 197—210. Facts and
Fiction II (udg. som IIx), s. 52—60, 71—95, 144—152. John Wain: Hurry on
Down (Penguin), s. 133—140, 182—187.
IIz: On England and America (udg. som IIx), s. 124—-130, 141—151, 197—210.
Facts and Fiction II (udg. som IIx), s. 13—19. Four Modern Writers (v. Hunosøe
og Mouridsen), s. 9—60.
IIu: Facts and Fiction II (udg. som IIx), s. 13—19, 43—95, 133—152, 168—180.
3r: Brier & Young: The Tortoise 5 (1960): The Arch-deceiver, Colder than
Charity, Local Boy Makes Good, The Screever, The Secret Life of Walter Mitty.
Tysk
Illa: Schiller: Maria Stuart (v. J. Hendriksen) (2. udg.), I 6, II 3, 5, 6, 9, III 4,
IV 6, 9, 10, V 7. Goethe: Faust (v. J. Hendriksen) (3. udg.), v. 243—353, 354—605,
1635—1867, 2677—2804, 3413—3543, 4404—4613. Deutsche Poesie (v. Hertig og
Kr. Kristensen): Goethedigte nr. 5, 17, 25. Tyske digte (v. Ostergaard): Schillerdigte
nr. 9. Kulturgeschichtliche Lesestücke (v. Ring Hansen og Stærmose) (3. udg.), nr.
10, 30, 31, 32.
Hiß; Goethe: Faust (v. J. Hendriksen), v. 243—605, 1530—1867, 2678—2804,
4405—4612. Schiller: Maria Stuart (v. J. Hendriksen), I 1, 6, II 3, III 1, 4. Deutsche
Klassiker (v. Branner og Stærmose) (4. udg.): Nathan der Weise, Dichtung und
Wahrheit. Deutsche Poesie (v. Hertig og Kryger Kristensen): Goethedigte nr. 2, 3, 4,
24, Schillerdigte nr. 1, 2, Heinedigte nr. 1, 7, Kästner: Brief an meinen Sohn. Kultur
geschichtliche Lesestücke (v. Ring Hansen og Stærmose) (3. udg.): nr. 12, 13, 17, 35.
Ile: Se „Årets arbejde“.
II-J-u: Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung (1957): Der Hautmann von
Köpenick. Gad: Moderne tyske Noveller (1961): Der blinde Geronimo. Hauptmann:
Bahnwärter Thiel (Reclam Verlag 6617), s. 35—49.
3r: Rud. Lave: Deutsch für die Jugend 4, stk. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 22, 29-

Fransk
Illg: Se „Årets arbejde“.
3r: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk for realklassen og lignende
undervisningstrin (1962), s. 98—141, 150—152.

Latin
Illa: Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog (3. udg.), Cicero: Pro S. Roscio, s. 54—
60, linje 15, In Verrem IV, stk. 1—84, s. 77, In Catilinam I, In Catilinam III indtil
stk. 11, Breve, der begynder s. 151, 152, 153, 154, 160, 160, 165, 166, Monumentum
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Ancyranum, s. 224—230, stk. 22. Krarup: Romersk Poesi (2. udg.): Pyramus og
Thisbe.
Hiß; Cæsar (udv. v. Saxild og Østergaard) (1950), 6. bog. Nielsen og Krarup:
Latinsk Læsebog (3. udg.), Cicero: In Catilinam I, Breve, s. 147, 150—154,
165—167, 170—171, Sueton: Divus Julius, Monumentum Ancyranum (-H kapp.
27—33 ind.). Krarup: Romersk Poesi (2.udg.), Ovid: 2, 5, 6.
2r: Mikkelsen: Latinsk Læsebog (18. udg.), s. 27—48.
Oldtidskundskab

Illa: Iliaden (v. Fox Maule og Hjortsø) (1959), I 1—611, VI 119—536. Odysseen
(oversat til prosa af Otto Gelsted) (1959), kap. 6, 12, 13, 18, 23. Platons skrifter i
udvalg (v. Foss og Krarup) (6. udg.): Forsvarstalen, Kriton, Faidon. Kragelund:
Græske historikere (4. opl.), Herodot: Polykrates' ring, Thukydid: Perikles’ mindetale,
Krigens indflydelse på moralen, Athen og Melos. Sofokles: Antigone (v. Niels Møl
ler). Bundgaard: Den græske kunsts historie (4. udg.): Kretisk-mykensk kunst, Dorisk
stil. Bygningsskulptur ca. 600, Delfi. Friskulptur ca. 600—500, Olympia, Feidias.
Akropolis, Parthenon, Akropolis, jonisk stil med de billeder, der findes i bogen.

Hiß.’ Iliaden (v. Østergaard) (11. opl.), I, XXIV. Odysseen (v. Østergaard)
(8. opl.), I 1—10, VI, XXIII 85—140. Græske historikere (v. Kragelund) (1951),
Slaget ved Salamis forfra til 53.3, Athens fald. Platons skrifter i udvalg (v. Foss og
Krarup) (1957): Sokrates' forsvarstale, Kriton, brudstykket af Faidon, brudstykket af
Menon forfra til 120.15. Euripides: Elektra (v. Garff og Hjortsø) (1963). Bundgaard:
Den græske kunsts historie (4. udg.): billederne s. 12, 15, 16, 32, 43, 44, 52, 53, 55,
56, 57, 62, 66, 67, 69, 72, 76—77, 79, 91, 92, 94, 95, 96, 103.
IIIx: Iliaden (v. Østergaard) (9- opl.), I, XXII. Odysseen (v. Østergaard)
(4. udg.), VI. Græske historikere (v. Kragelund) (4. opl.), s. 9—27 (Hærens op
brud), 46—63 (Polykrates’ ring). Sokrates’ domfældelse og død (v. Hartvig Frisch)
(4. opl.): Forsvarstalen, Kriton. Sofokles: Antigone (v. Niels Møller) (12. udg.).
Bundgaard: Den græske kunsts historie (5. udg.), billederne s. 10, 15, 16, 18, 21, 38,
44,45,47,110. Bruhn og Hjortsø: Klassisk Kunst (5. udg.), nr. 5,13,20,30—31,
37—39, 41—43, 50—70, 76, 92, 106.
Illy: Som Hiß.

IIIz: Som Illa, dog opgives Sofokles: Ødipus (v. Garff og Hjortsø) (1958) i stedet
for Antigone.
Historie
Illa: P. Munch: Verdenshistorie I—IV: Romerriget, 1600—1789, 1914—1960
(petitstof medregnet). Kierkegaard og Winding: Nordens Historie: Danmarks historie
1660—1814, 1901—1957, Sønderjylland 1864—1920. Kierkegaard m. fl.: Danmark
i dag (5. udg.), s. 20—250, 28—39, 42—47, 61—70, 80—105, 120—125, 141—143,
148—152 (petitstoffet s. 21—22, 24, 25, 29, 33, 43—44, 46, 47, 88—90, 103, 150—152
medregnes). Speciale: FN, med særligt henblik på dens fredsbevarende virksomhed.
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Hiß: P. Munch: Verdenshistorie III, s. 47—83, 94—125. IV, s. 1—35, 41—94,
167—200, 209—215, 223—228, 237—244. Kierkegaard og Winding: Nordens
Historie, s. 110—123, 126—151, 164—-191, 226—248. Kierkegaard m. fl.: Danmark
i dag, s. 7—32, 43—60, 88—127. Barfod og Kruchow: Danmark under 2. Verdens
krig, s. 106—112, 201—219. Kilder til Danmarks historie efter 1660, bind V, s.
10—30. Nørlyng og Hans Jensen: Vort folks historie i billeder, 125—126, 193, 218.
Billeder efter Nordens Historie, s. 168—169. Rigaud: Ludvig XIV.
IIIx: P. Munch: Verdenshistorie I—IV: Det romerske rige til det romerske
verdensrige i den første kejsertid (-K petitstof), Tyskland fra: Kejser og pave ca.
900—1273 til 1939, England fra 829— ca. 1300 til 1939, Frankrig, Italien, Rusland
og U. S. A.: 1848—1914, 1920—1939. Kierkegaard og Winding: Nordens Historie
(5. udg.), s. 32—51, 111—163 samt Danmarkshistorien 1848—1914 og 1920—1945.
Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag (8. udg.): afsnittene om priser, penge og kredit
(-|- petitstof), borgerrettigheder og borgerpligter, folkestyrets opbygning (herunder
statsstyre og kommunestyre), lov og ret (alle H- petitstof) og skatter (-|- petitstof).
Kilder til Danmarks historie efter 1660, III (1848—1864) (4. udg.), s. 5—18 og
(26—33). Andrup m. fl.: Danmarks historie i billeder (5. udg.), nr. 52a, b, c, d og
53, 90 (91), 92, 107, 144, 150 (151), 170, 192, 193, 203 (204 og 206), 220, 221, 222,
225 (223), 243 (277), 256 (257), 284, 326 (323 og 324 og 328).
Illy: Som IIIx.
IIIz: Som Hiß, dog opgives følgende tekster i stedet for teksterne efter Kilder til
Danmarks historie V: Uddrag af Kongeloven, Casinomødets resolution, den provi
soriske regerings proklamation 1848, provisorisk finanslov 1885, midlertidig bevil
lingslov 1929.
3r: Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne 3 (1963), s. 46—127, 137—178.
Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen og Winding: Borger og Samfund (7. udg.), s.
10—36, 37—41, 45—55, 60—68, 68—74, 92—99, 100—104.
Geografi

Ha: Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium
(1963). Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen og højere skoler (v. Kell
ner) (1954 og senere udg.). Ekskursioner: St. Vildmose, Lønstrup klint, Nøvling
grusgrav, natur- og bebyggelsesgeografi i nogle sogne syd for Limfjorden, Vokslev
kalkværk, Ferslev kalkværk.
11b: Lærebog og atlas som Ila. Ekskursioner: Aalborgs sydlige omegn (bebyggelse,
overfladeformer og kridtundergrund) med besøg i Nøvling grusgrav og Vokslev kalk
værk. Vendsyssel (bebyggelse og overfladeformer); besøg bl. a. ved Lønstrup klint
og i St. Vildmose.
Ile: Som Ila.
lix: Hermod Andersen, Rikard Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi for mate
matisk gymnasium (1964) fra s. 161. Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets
mat.—nat. linie 1, til s. 167, 2, Erhvervsgeografi (1961), s. 49—55. W. F. Hellner:
Atlas 3 (1964). Valgfrit emne: Nigerfloden og Nigeria. Ekskursioner som Ila.

75

Ily: Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets mat.-nat. linie I, Fysisk geografi
(4. udg.), s. 1—167. Hermod Andersen, Rikard Frederiksen og W. F. Hellner:
Geografi for matematisk gymnasium (2. udg.), s. 145—■ ud. Hellner og Humlum:
Geografi II, Erhvervsgeografi (3. udg.), s. 22—27. Atlas som Ilb. Valgfrit emne:
Nigerfloden og Nigeria. Ekskursioner som Ilb.
Hz: Geologi efter Hellner og Humlum: Fysisk geografi (1958 el. I960). Hvede
efter samme: Erhvervsgeografi (1955). Hermod Andersen, Rikard Frederiksen og
W. F. Hellner: Geografi for matematisk gymnasium (1964). Hellner: Atlas 3. Valg
frit emne: Nigerfloden og Nigeria. Ekskursioner som Ila.
Hu: Som Hz.
3r: Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelingen 3, „Danmarks
geografi“, s. 1—50, 71—140, 151—180.
Naturhistorie (biologi)
Illa: Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet (3. udg.). Krogh og Brandt
Rehberg: Menneskets fysiologi (14. udg.). (Der er lagt mindre vægt på afsnittet
„Organismernes forhold til den omgivende natur“ (Biologien s. 82—88)). Øvelser:
1) Plantecellens bestanddele, plasmolyse, 2) Encellede organismer, 3) Stængelens
bygning, 4) Tarmkanal, bugspytkirtel, 5) Muskler og nyre eller bindevæv, 6) Vand
kulturforsøg, 7) Spirometerforsøg, 8) Gæringsforsøg, 9) Temperaturens indflydelse
på enzymaktiviteten, 10) Planternes farvestoffer, 11) Bevægelsesredskaber.
Hiß.- som Illa.
IIIx: Som Illa, idet dog øvelse 11) er erstattet af: Syremængdens indflydelse på
pepsinfordøjelsen.
Illy og IIIz: Som IIIx.
3r: Mogens B. Lange og Ingolf Leth: Biologi for realafdelingen 2.
Fysik
IIIx: Kobberø: Varmelære-Lyslære, s. 30—40, 42—44, 63—84, 100—104, 109—
118. Samme: Mekanisk Fysik, s. 44—88. Samme: Elektricitetslære, s. 21—31, 41—54,
63—66, 80—87, 91—98, 123—134. Eriksen og Pedersen: Astronomi (5. udg.), s.
9—30, 32—39. Klassen har deltaget i forsøgsundervisningen med opgaveregning. Fra
fysik- og kemiundervisningskommissionens standardhæfte opgives følgende numre:
1, 3, 4, 15, 16, 20, 23, 33, 57, 60, 66, 75, 76, 81, 85, 94, 99, 102, 110, 115,
124, 135, 136, 147, 156. Øvelser: 1) Isens smeltevarme, 2) Bestemmelse af petro
leums udvidelseskoefficient, 3) Måling af samlelinses brændvidde, 4) Optisk gitter,
5) Faldende plade og yo-yo, 6) Bestemmelse af lydhastighed, 7) Wheatstones bro,
8) Kompensationsmetoden, 9) Gauss’ hovedstilling og tangensboussole, 10) Faradays
love, 11) Triodens karakteristik, 12) Bestemmelse af e/m for elektroner.
Illy: Kobberø: Varmelære-Lyslære, s. 11—21, 25—34ø, 39—44, 55—62, 69—71,
100—1080. Samme: Mekanisk Fysik, s. 10—18, 39—43, 44—730, 77n—98. Samme:
Elektricitetslære, s. 16—32, 41n—60ø, 73—87, 110—1230, 134n—1410. Eriksen og
Pedersen: Astronomi, s. 9—27, 84—97. Øvelser: 1) Vands damptryk, 2) Petroleums
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rumudvidelseskoefficient, 3) Iltens normalmassefylde, 4) Linsesystemer, 5) Lysets
bølgelængde, 6) Overfladespænding, 7) Skråplanet og krumlinet bevægelse, 8)
Varmeenhedens mekaniske ækvivalent, 9) Faldende plade og yo-yo, 10) Wheatstones
bro, 11) Faradays elektrolytiske love, 12) Galvaniske elementer, 13) Gauss’ hoved
stilling og tangensboussolen, 14) Triodens karakteristik, 15) Absorption af ß- og ystråler.
IIIz: Som IIIx, dog med følgende ændringer inden for øvelserne: 1) Vands for
dampningsvarme v. 100°, 2) Væskers udvidelse ved opvarmning, 5) Maxwells skive
(yo-yo), 7) Modstandsmåling.
3r: Bo m. fl.: Realskolens fysik og kemi, 3. real,
røntgenstråler, tillæg og
opgaver.
Kemi
IIIx: Ring: Kemi for Gymnasiet (11. udg.), §§ 11, 17, 21—22, 24—30, 33, 37—45,
53—55, 57—69, 77—78.
Illy: Ring: Kemi for Gymnasiet (10. udg.), §§ 6—7, 13—15, 17—18, 23—28, 30,
33, 35—44, 52, 55—56, 59, 63, 67—69, 73.
IIIz: Som IIIx.

Matematik
IIIx: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I (4. udg.), §§ 11, 38—53, 89—90,
97—105, 122—125, 128—151, 154—155. II (5. udg.), §§ 1—28, 36—37, 52—57,
72—73, 75—83, 96—130. III (4. udg.), §§ 6—14, 27—45, 66—68, 73—104,
117—118.
Illy: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I (4. udg.), §§ 11—53, 97, 101—105,
122—125, 128—141. II (5. udg.), §§ 8—32, 39, 41—58, 75—117. III (4. udg.),
§§ 11—15, 23—39, 73—89, 96—104, 117—118.
IIIz: Som IIIx.
3r: C. C. Andersen m. fl.: Realskolens regning og matematik for 3. realklasse. Valg
frit emne: Nygaard og Risom Pedersen: Emnelæsning i matematik 3 for 3. realklasse,
2. afsnit: Rationale funktioner.
Ila: Poul Mogensen: Matematisk orientering I, §§ 1—22, 26—31, 36—37, 43—62.
II, §§ 9—26, 29—31, 33—35, 50—52, 54—57.
Ilb: Poul Mogensen: Matematisk orientering I, §§ 1—15, 23—31, 36—37, 43—60.
II, §§ 6—21, 24—26, 29—31, 33—36.
Ile: Som Ila.
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Studenterholdet 1960

Det er tanken i årene fremover at meddele oplysninger om påbegyndt
eller fuldendt videreuddannelse for 5-års-„jubilarerne“. Når skolen har
ment det rigtigst at indsamle sådanne oplysninger netop i femåret for
dimissionen, har det sin forklaring i, at på det tidspunkt kan det forventes,
at næsten alle dimittenderne har bestemt sig endeligt for, om de ønsker en
uddannelse og da hvilken; hvis man på den anden side ventede til 1 O-året
for dimissionen, risikerede man meget let, at det ville blive vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at indsamle de ønskede oplysninger.
Skolen beklager i øvrigt, hvis enkelte af de nedenfor meddelte oplysnin
ger ■— trods al anvendt umage — skulle være urigtige.
Ns.
Inga Andersen, g. m. lærer Kresten Anderdersen, lærerinde, Aalborg.
Inge Arentoft, g. m. bogholder Niels
Bjerregaard, Åbybro.
Birgit Christensen, g. m. stud. agro. Jørgen
Løgstrup, stud. mag. (historie), Køben
havn.
Grete Gellert, stud. mag. (historie),
Århus.
Karen Greve, stud, teol., Århus.
Ole Hansen, stud, jur., Århus.
Poul Hansen, lærer.
Inger Marie Hjørne, teknisk tegner,
Frederikshavn.
Kirsten Arndt Jensen, g. m. konstruktør
Kurt Barthelt, korrespondent, Dort
mund.
Margit Morsing Larsen, fysioterapeut,
København.
Sven Lundberg, lærerstuderende, Aalborg.
Birte Bindslev Nielsen, korrespondent,
København.
Birte Olesen, lærerinde, København.
Knud Reimers, p. t. sergent, Århus.
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Conny Sørensen, g. m. lærer Niels Oster
gaard, lærerinde, Sulsted.
Nina Aarby Sørensen, lærerstuderende,
Lyngby.
Bodil Toft, g. m. stud, scient, pol. Hans
Jørgen Nielsen, biblioteksstuderende,
Århus.
Anne Marie Trænk, stud. mag. (engelsk),
København.

Mn.
Jørgen Bech, stud, scient, (matematik),
Århus.
Alf Børgesen, stud, med., Århus.
Poul Carstensen, lærerstuderende, Aal
borg, gift.
Niels Otto Christiansen, stud, oecon.,
Århus.
Jette Dahl, stud, scient, (biologi),
København.
Kurt Gjerrild, lærer, Ellidshøj, gift.
Birthe Hansen, stud, med., Århus.
Ole Hessellund, stud, polyt., København,
gift.

Agner Hessner, stud, mag., (fransk),
København.
Børge Henri Jensen, stud, med., Århus,
gift.
Ib Frank Jensen, stud, oecon., Århus, gift.
Per Johansen, stud. mag. (historie,
dansk), Århus, gift.
Poul Georg Kristensen, stud, geom.,
København.
Palle Larsen, lærer, Frederikshavn.

Peter Ulf Møller, stud. mag. (russisk,
dansk), København.
Svend Erik Green Pedersen, stud. mag.
(historie), København.
Signe Vang Petersen, stud, scient, et mag.
(matematik, musik), Århus.
Peter Tang, stud, pharm., København,
gift.
Nielsjørgen Terp, stud, med., København,
gift.
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Ordensreglement

1. Eleverne møder om morgenen i god tid. Cykler og knallerter trækkes ned ad
rampen til kælderen, hvor knallerter anbringes nærmest indgangsporten. Kørsel på
rampen ikke tilladt. Opgangen til skolegården benyttes. Alle elever benytter om mor
genen skolens hovedindgangsdør og afleverer evt. opgavehæfter i opgavereolen. Har
man fri i første time, møder man til morgensang i første frikvarter.
2. I første frikvarter går man, straks efter at første time er endt, til festsalen, hvor
der synges morgensang. Sangbøger er fremlagt og skal afleveres igen ved samme ind
gangsdør. Anden skoletime begynder umiddelbart efter morgensangen.

3. I det store frikvarter spiser man sin mad i frokoststuen, hvor man kan få udleve
ret mælk ved aflevering af mælkemærker, som købes hos pedellen forinden. Ønsker
man at spise sin mad i skolegården, er dette tilladt. Skoleklokken giver besked om,
hvornår frokoststuen skal rømmes. Ordenspræfekterne har tilsyn med frokoststuen,
og de skal se efter, at enhver rydder op efter sig.
Ophold i skolens forhal er ikke tilladt.
Ingen elev må forlade skolens område i frikvartererne eller mellem timerne. Skulle
det blive nødvendigt, må tilladelse indhentes hos rektor eller indre inspektor.
Ældste klasse kan eventuelt tildeles frikvarter i nordre grønnegård.

4. Skal man i faglokale, skal hæfter og deslige lægges frem af eleverne og trans
porteres af ordensduksen i de dertil beregnede kasser. Eleverne går direkte til fag
lokale. Ingen elev må opholde sig i faglokalet, før læreren kommer (ordensduks og
fagduks evt. undtaget).
5. Første ordensduks er den elev, der står først på klasselisten. Næste elev er hjælpe
duks. Ordensduksen påser, at klasselokalet er i orden ved hver times begyndelse,
d. v. s., at kridt og klude forefindes, at tavlen er rengjort, og at i det hele orden
hersker. I regnvejrstilfælde må duksen sørge for, at markiserne er oprullet. Derimod
må der ikke stilles på persiennerne uden bistand af en lærer eller en af ordenspræfek
terne. Hvis vinduerne åbnes, skal de støttes af klodsen, og termostaten skal stilles på
0. Ordensduksen skal i hver time medbringe fraværelsesprotokollen og sørge for, at
den bliver ført af læreren ved første times begyndelse, og at eventuelle ændringer i
dagens løb bliver indført. Når sidste time er slut, skal ordensduksen se efter, at klasse
lokalet er i orden (markiserne skal være rullet op), og at termostaten står på 20, samt
bringe fraværelsesprotokollen til indre inspektor på kontoret. Eventuel beskadigelse
af inventar må straks meddeles indre inspektor. Hjælpeduksen træder i stedet for
ordensduksen, når denne er fraværende. Ordensduksens funktionstid er en uge. Næste
mandag er hjælpeduksen ordensduks o. s. v.
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6. Fagdukse kan udnævnes i hver klasse. Deres arbejde består i at hjælpe til i fag
lokaler med at uddele og samle fagbøger og i på anden måde at være behjælpelig i
faglokalerne.
7. I eventuelle fritimer, der ligger som mellemtimer, skal man enten opholde sig
i klasselokalet, hvor der skal være læsesalsro, eller i garderoben, hvor samtale er
tilladt, eller man kan læse aviser på avislæsegangen. Vandren på gangene i disse timer
er ikke tilladt.
8. Til at påse, at ro og orden hersker i frikvartererne, er der blandt præfekterne
udvalgt ordenspræfekter til hjælp for indre inspektor. Disse ordenspræfekter har
ligeledes tilsyn med, at ro og orden hersker i frokoststuen i det store frikvarter.

9. Alle elever får ved skoleårets begyndelse udleveret en meddelelsesbog, hvori med
delelser fra hjem til skole og fra skole til hjem skrives. Første mødedag efter for
sømmelse skal bogen vises i underskrevet stand til indre inspektor umiddelbart efter
morgensang. Bogen skal eleverne medbringe hver dag. Til udeblivelse fra skolen af
anden grund end sygdom må der i forvejen søges tilladelse hos rektor. Det henstilles
indtrængende til foraldrene kun at hede børnene fri i ganske sarlige tilfalde.
10. Enhver elev er ansvarlig for sin plads. Skån borde og stole mod ridser fra tasker
og lignende! Hvis skader forvoldes ved grov uforsigtighed, medfører det erstatnings
pligt.

Forsømmelser
Oplysninger om enhver form for forsømmelser skal af hjemmene skrives i elevens
meddelelsesbog (se ordensreglementet). Hvis eleven ikke har kunnet forberede sig,
bedes dette bemærket. Efter smitsomme sygdomme, ligesom i tilfælde, hvor der i
elevens hjem er udbrudt tyfus, paratyfus, paradysenteri, skarlagensfeber, smitsom
hjernerygmarvsbetændelse, difteri eller polio, kræves lægeattest for, at eleven er smitte
fri. Hvis sygdommens varighed er over en uge, bedes skriftligt eller telefonisk givet
skolen besked om sygdommen.

Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan skolen tillade en elev at for
sømme, når der forud gives skriftlig anmodning derom. Men skolen anmoder ind
trængende hjemmene om kun at lade eleverne forsømme, når det er strengt nødven
digt. Skolearbejdet kræver elevens fulde indsats, og det er derfor vigtigt, at hjemmene
medvirker til at lære eleverne den fornødne stadighed i arbejdet, ligesom hjemmene
bør sørge for at eleverne får så god arbejdsro som muligt. Det må anses for en nød
vendighed, at eleverne normalt ikke påtager sig lønnet arbejde, medens de går i skole.
Fritagelse for gymnastik kan tilstås, når eleven medbringer skriftlig anmodning
herom. For fritagelse over 8 dages varighed kræves lægeattest, hvortil blanket fås på
skolen. Forældrene anmodes dog om, kun hvor det er strengt nødvendigt, at lade deres
børn fritage for gymnastik.
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Indre inspektion
Indre inspektions arbejde er væsentligst at påse, at der hersker orden i bygningen,
og at lokalerne udnyttes hensigtsmæssigt både til daglig og ved eksaminer og prøver.
Det ordensmæssige kan forme sig som en kontakt mellem hjem og skole gennem
meddelelsesbogen, som hver elev i skolen får udleveret. Heri skrives tidspunkter for
elevens fravær fra skolen og årsag dertil. Det er betryggende både for hjem og skole,
at meddelelsesbogen benyttes. Det ordensmæssige gælder også elevernes færden
i skolen, hvor der nødvendigvis må herske en vis orden både af praktiske og æstetiske
grunde. Det er i skolens ånd, at denne orden skabes ved samarbejde uden anvendelse
af trusler og straf, men dette er kun muligt ved loyal medvirken fra alle elevers
side. Præfekturet er her en stor hjælp, idet præfekterne dels udfører praktiske opgaver,
dels bringer deres kammeraters synspunkter frem, således at ordensreglerne er til
konstant revision. I det nye gymnasium må nødvendigvis også ordensregler revideres,
ikke mindst fordi eleverne gennemsnitligt er ældre og mere modne, efter at mellem
skolen er erstattet af de få realklasser.

Undervisningsmateriel
Bøger og hæfter og diverse andet materiel, f. eks. regnestokke, udlånes gratis til
eleverne, som til gengæld må overholde følgende regler:
1. Bøgerne skal skånes mest muligt, bl. a. holdes forsynet med forsvarligt omslag.
2. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse.
3. Bortkomne eller beskadigede ting erstattes efter boginspektors afgørelse (også
hæfter, som kan købes i boghandelen).
4. Bøgerne må ikke forsynes med tilføjelser undtagen efter faglærernes udtrykkelige
anvisning.
Før eleverne forlader skolen efter bestået eksamen, har de mulighed for at købe
visse af de udlånte bøger til priser, der reduceres efter bogens alder. De ovennævnte
regler skal dog ubetinget overholdes, selv om man har bestemt sig til at købe en eller
flere af bøgerne.
Også ordbøger udlånes til de elever, der udtrykker ønske derom. Disse kan dog
ikke købes.
Nye hæfter udleveres af bogpræfekterne hver dag i 1 O-frikvarteret i bogdepotet
i kælderen under vestfløjen. Det udskrevne hæfte skal medbringes til stempling.
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Meddelelse om de mundtlige afgangs- og årsprøver er udsendt særskilt.
Forældre, værger samt alle, der interesserer sig for skolen, indbydes til at
overvære disse.

Til dimissions- og translokationshøjtideligheden, der finder sted i skolens
festsal torsdag den 24. juni kl. 10, er der kun adgang for pårørende med
adgangskort. Disse vil blive udstedt efter nærmere bekendtgørelse.

Det nye skoleår begynder torsdag den 12. august kl. 10. Af hensyn til
bogudlevering bedes eleverne medbringe tasker.

Aalborg, maj 1965.
C. Willum Hansen.
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