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Maleren
fik sit musæum og blev æresborger i sin hjemegns hovedstad.

I en lang årrække færdiggjorde J. F. Willumsen på sin fødselsdag 7. september 
et selvportræt. Ovenstående, som blev færdig på hans 91-årige fødselsdag 1954, 

blev den gamle kunstners sidste. Det er i privateje.
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J. F. Willumsen-musæet er placeret netop på det sted i Frederikssund, 
hvor den store kunstner i et profetisk syn havde set det ligesom gro op 
af fædrelandets muld, nemlig på vestsiden af Jenriksbakke, hvor den 
såkaldte omfartsvej (burde hedde J. F. Willumsens vej!) krummer let 
mod Kronprins Frederiks Bro, der knytter Frederikssundegnen sammen. 
Placeret på den jord, der tilhørte hans farbror og navne Jens Ferdi
nand Willumsen, traktørstedet »Bi-lidt«. Og med udsigt til Jægerspris
skovene, bag hvilke det særprægede skovfolk har levet gennem år
hundreder, det folk, han følte sig rodfæstet i.

Musæet indviedes 15. april 1957, men da var J. F. Willumsen plaget 
af forkølelse, så han ikke kunne foretage rejsen fra Cannes til indvielses
festen, der samlede kunstvenner fra hele Norden. Den urkraft, der hav
de næret hans vilje og evne til kamp for den anerkendelse, der lå i at 
få eget musæum, ligesom den af ham så beundrede Thorvaldsen, tære
des nu hurtigt, efter' at målet, sejren, var nået. 4. april 1958 døde han 
i sin bolig, les Chardons i Cannes, 94 år. Hans båre førtes til Frederiks
sund. Efter en højtidelighed 17. april i musæets reliefsal fandt gravsæt
ningen sted i J. F. Willumsen-parken. I grønsværen under en eg beret
ter en granitsten - en skuresten fra istiden, fundet ved Kulhuse — med 
en enkelt inskription, at her fandt den gamle viking den hvile, han 
aldrig i sit lange livsløb havde nået — ej heller søgt.

Eget musæum havde i mere end en menneskealder været J. F. Wil- 
lumsens kongstanke. I 30-erne modnedes tanken, og han udarbejdede 
selv tegning til en bygning, der skulle rumme hans mest betydende ar
bejder med »Det store relief« som et midtpunkt. Fremtrædende kunst
nere fra hele Norden sluttede op om tanken. Maleren Erick Struck
mann var primus motor. Kunstnere skænkede egne arbejder til fordel 
for planen. Så kom krigen og standsede arbejdet. Men - den gamle 
kunstner og hans kongstanke overlevede. 1. sept. 1947 offentliggjorde 
J. F. Willumsen sit gavebrev til sit fædreland. Gaven ansloges til 8 
mill. kr. Dokumentet prydes da også af stempelmærker til en værdi af 
1600 kr.

Gaven omfattede »en stor samling af egne arbejder tilligemed de af 
kunstneren i årenes løb erhvervede kunstgenstande (den såkaldte gamle 
samling)«. Modtagelsen af gaven betingedes af, at der opføres (respek
tive indrettes) en bygning, der kan rumme alle genstande.
Hvordan kom så Frederikssund ind i billedet?
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Den kritiske sans var fremherskende hos J. F. Willumsen, og det er noget ganske 
usædvanligt at finde et brev fra ham, hvor den ikke kommer til udfoldelse. Bre- 

'vet, hvor han takker for udnævnelse til æresborger i Frederikssund, er den store 
undtagelse

Jens Ferdinand Willumsen var født i København 7. sept. 1863. For
ældrene boede i en lille ejendom i Gothersgade ganske nær ved Nørre
vold, der blev hans legeplads. Faderen var væver af fag, men ernærede 
sig dels som marskandiser og dels som beværter. Moderen var »ud af en 
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solid bondeslægt på Roskildeegnen«. Faderen, Hans Willumsen, var 
født i Skovsognet som søn af væver Willum Vallentinsen, der boede i 
et af de såkaldte soldaterhuse ved Barakkerne mellem Kulhuse og Sko
ven. Oldefaderen hed Valentin Olsen. Derefter fortaber J. F. Willum- 
sens slægtsforskning sig i en person, der bærer navnet Nicola, men 
ellers kaldtes »den fremmede«. Han skulle være bjerget fra et strandet 
skib, og stamme fra de store bjerge i Sydfrankrig. Dette indslag af 
sydlandsk blod skulle have givet slægten dens temperament, ham selv 
den utæmmelige længsel, mod og kærlighed til bjergene og det gigan
tiske i det hele taget. Måske er der noget om det. Dog er der mere 
bund i det, når han eftersporer sine aner tilbage i de kendte skovsogns
slægter: Bryderne, Stæhr-flokken og på den anden side af fjorden i 
Sundby-slægten Willumsen.

I disse slægter havde den gamle eg sin rod. Men trygheden i denne 
rodfæstethed anfægtedes i perioder af et formodet »brud på linien« 
tilbage til skovfolket. Han havde som ungt menneske lagt øre — som 
han selv udtrykte det — til et rygte om, at hans rigtige fader var billed
huggeren, professor J. A. Jerichau (1816-1883). Årsag til rygtet kunne 
søges i, at moderen rent faktisk havde været model hos Jerichau. Og så 
var der det, at livet i barndomshjemmet skæmmedes af dramatiske 
skænderier. J. F. Willumsen har i raderingen »Ægteskab« givet en for
færdende skildring af et sådant skænderi mellem forældrene. På bag
grund heraf er det måske, at ferieophold hos bedstefaderen i skovsog
net står i en gylden glans hos ham.

Under mit besøg hos J. F. Willumsen i 1954 kom han også ind på 
»den brudte linie«. Han havde, fortalte han, spurgt moderen, om de^ 
var sandt eller løgn? Moderen havde bare svaret: Har du også hørt 
den historie! Og så gik hun ud af stuen. Hun var, føjede han til, en 
blufærdig almuekvinde! Vor samtale fortsatte, idet han nærmest eksa
minerede mig om hans jævnaldrende slægtninge, hvoraf jeg havde 
kendt flere meget markante.

Var de stejle, kantede og egenrådige og - lod sig drille? spurgte han.
Et bekræftende svar fremkaldte en buldrende latter og en erklæring- 

om, at det var ham en stor glæde at høre det. Man fornam, at det var 
et spørgsmål, der lå ham alvorligt på sinde. Endnu et bevis på, at dette 
med linien optog ham, fik jeg gennem et brev, som jeg i 1954 fik fra fru 
Gyda Nielsen, Kolding, datter af en af Willumsens slægtninge, brofoged 
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Oluf Jensen, (»Oluf på Broen«), Hun anfører i dette brev, at hendes 
fader i 1949 havde besøg af J. F. Willumsen, og at de med varme 
drøftede slægtsskabet. Fru G. N. skriver: Der var fremtrædende slægts
lighed mellem dem. Der er ingen »brud på linien«!

Derfor Frederikssund!
Der skal ikke her gives en levnedsskildring af J. F. Willumsen eller 

en vurdering af hans kunstneriske indsats gennem »flere generationer« 
- som han selv sagde det. Bare en påpegning af hans tilknytning til 
Frederikssund og egnen her. Altså en detalje. Ejheller i nogen fordy
belse af, hvad han karakteriserede som sine »tvende ulykkelige ægte
skaber og mange års lykkelige samliv med min muse«. (»Min muse« 
var danserinde, da hun i 1928 blev hans elev, og holdt gennem 30 år 
med rørende omsorg liv i den gamle kunstner). Willumsens kunstne
riske livsbane strakte sig fra 1883 med et maleri (Riddersalen på Chr. 
Vil’s palæ på Amalienborg) på Charlottenborg til kort før døden 4. 
april 1958 tog pensel, billedskærerkniv og billedhuggerhammeren ud af 
hans hånd. I hans både festlige og dystre maleri »Tizian døende« for
nemmer man J. F. Willumsens egen dødsscene.

Sommeren 1949 gæstede J. F. Willumsen for sidste gang Danmark. 
Han aflagde da flere besøg i Frederikssund og »beskuede med behag 
Jenriksbakke, som besad en landskabelig uberørthed«. Et indtryk, han 
bevarede og gav udtryk for under mit besøg hos ham fem år senere.

I Frederikssund vågnede vikingeånden i sommeren 1952, og om ef
teråret etableredes kontakt mellem Undervisningsministeriet og Frede
rikssund kommune om den praktiske løsning af musæumsopgaven, lige
som arkitekt Tyge Hvass gik i gang med at udarbejde tegning til et 
J. F. Willumsen-musæum i Frederikssund.

Byen markerede kunstnerens 90-årige fødselsdag 7. sept. 1953 med 
en udstilling på Falkenborgskolen af en del af de arbejder, gaven rum
mer. Denne udstilling gav mig den første kontakt med den gamle 
kunstner. I et brev til mig tog han udstillingen som udtryk for, at hans 
musæum ville blive placeret i Frederikssund. Han håbede på »et frugt
bart og glædeligt samarbejde med byens styre«.

Mellem Undervisningsministeriet og Frederikssund byråd opnåedes 
enighed om sammen at opføre musæet på de vilkår, at staten indtræder 
med 2/3, bven med 1/3, og at denne bliver eneejer af musæumsbygnin- 
gen. Undervisningsminister J. Bornholt gik varmt ind for tanken. I sin 
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forelæggelsestale i Folketinget, sagde han bl. a.: »Det må siges at være 
glædeligt, at en kunstsamling af så høj karat kan finde plads i provin
sen, der jo ikke i forvejen har særlig let adgang til vore bedste kunst
værker. I denne forstand finder jeg den nu foreslåede løsning af sam
lingens problemer lykkelig«. Og den særlige Willumsen-lov fik det høje 
tings godkendelse. I loven fastsættes, at der nedsættes en særlig besty
relse, hvortil kommunen vælger 2 medlemmer, den ene skal være for
mand. De først valgte var borgmester G. Bruun (fmd.) og folketings
mand E. Retoft. Undervisningsministeriet repræsenteredes af maleren 
Erik Struckmann og departementschef Agnete Vøhtz. Musæets første 
direktør blev maleren Aksel Jørgensen, og da han døde, blev det tidl. 
musæumsdirektør ved Thorvaldsens musæum, Sigurd Schultz.

I Frederikssund byråds møde 14. sept. 1953 vedtoges det enstemmigt 
at modtage J. F. Willumsens gave. Vedtagelsen blev altså den før 
nævnte udstillings apoteose! Overenskomsten mellem staten og Frede
rikssund kommune vedtoges ligeledes enstemmigt i et byrådsmøde den 
22. februar 1954. Allerede 3. marts bekræftede J. F. Willumsen »gave
brevet til fordel for Frederikssund kommune, såfremt denne inden 1. 
jan. 1955 afgiver endelig erklæring om at ville modtage gaven på de i 
gavebrevet indeholdte betingelser«. Det var sket!

At Frederikssund sammen med (storebror) staten påtog sig at opføre 
et Willumsen-musæum vakte opmærksomhed i hele Norden. Der blev 
overalt »kippet med flaget for den lille fjordby«, og der blev udtrykt 
respekt for dens vikingeånd.

Frederikssund var besjælet af vikingeånden, men . . . tænkte også på 
pengekassen. Man kunne derfor tænke sig opgaven løst i to tempi. Det 
lykkedes ikke hos Willumsen at opnå en sådan accept skriftligt, men 
derimod ved personlig kontakt at få ham til, som det hedder, at »tåle 
den tilstand«. Og det skyldtes, at han havde fået en klippetro til Frede- 
rikssunds redelige hensigter. Derfor blev byggeriet delt. Men forplig
tigelsen overfor gavebrevet er der fremdeles.

I Frederikssunds byråd 13. december 1954 gav et enigt råd tilslut
ning til, at byen, som tak for den store gave, udnævnte J. F. Willumsen 
til æresborger. Da jeg umiddelbart efter mødet pr. telefon underrettede 
ham om udnævnelsen, gav han udtryk for en ubeskrivelig lykke.

- Kan det være rigtigt med den store ære, spurgte han, H. C. Ander
sen blev æresborger i Odense, men han var født der. Jeg er bare en 
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københavner, har levet helt i udlændighed. Nu har jeg hjemme i Dan
mark igen!

Borgmester G. Bruun, ledsaget af tre vikinger, overrakte lørdag den 
21. maj 1955 æresborgerbrevet, kunstnerisk udfærdiget, til J. F. Wil
lumsen på hans bolig i Cannes: - Frederikssund takker for Deres store 
gave, som vi skal vide at fon-al te med omhu, — vi beundrer Deres strå
lende indsats på et vidtstrakt kunstnerisk område, Deres ildhu og høje 
stræben. Vi er stolte af Dem! sagde borgmesteren.

- Jeg er nu en lykkelig mand, svarede J. F. Willumsen, jeg får mit 
musæum, er blevet æresborger i min hjemegns hovedstad og har min 
borgmester hos mig.

Ved afskeden erklærede den gamle, at han også følte sig ophøjet i 
vikingestanden.

På Jenriksbakkes vestskråning voksede i løbet af 1956 musæet op af 
mulden. Arkitekt Tyge Hvass havde med lykkelig hånd og vistnok in
spireret af J. F. Willumsens egne tegninger løst sin opgave dygtigt. Den 
gamle i Cannes fulgte skiftevis lykkelig og skiftevis kritisk arbejdet. Nu 
og da stødte han i luren. I et brev krævede han »en ny og frisk arki
tekt«, og i et andet brev, han havde dikteret til madame Bourret, derfor 
på fransk, karakteriserede han bygningen som et savværk i Alperne 
(une scierie des alpes). Det vakte forfærdelse. Alt vendte sig dog til det 
gode, nemlig da han havde fået referat af indvielsen. Han var, erklære
de han, en lykkelig mand. Så gik det nedad med helbredet. Den store 
vikings saga sluttede året efter. Hans musæum står som et talende 
vidne om hans ånd og kunstneriske formåen, vidner også om hans ind
flydelse på tidsperiodens kunstneriske udvikling.

Men 2. etape, der skal afrunde J. F. Willumsens kongstanke, savnes 
stadig. Musæets kældre er sprængfyldt med kunst, egne værker og »den 
gamle samling«. Der er således rige muligheder for skiftende udstillin
ger. Fløjen mod øst med de fornødne lokaler (eller lokale) mangler. 
Her og nu kan der skabes det kulturcenter, som Frederikssund må 
undvære. Det færdigbyggede musæum bliver en festlig ramme om akti
viteter som udstillinger, koncerter, ballet (også jazz-), foredrag og teater 
(moderne teater kræver ingen scene).

Jeg vil lade en kunstner og ven af J. F. Willumsen få det sidste ord 
i denne skildring. I et brev til mig forud for musæets indvielse, skrev 
billedhuggeren Viggo Jarl, der også boede ved Middelhavet og ofte 
kom hos Willumsen, følgende:
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»Willumsen var beslægtet med de største indenfor kunstens område. 
Med en enestående viljestyrke havde han evnen til at udelukke alt, 
hvad der ikke vedkom hans arbejde med kunst. Trods sin udmærkede 
forstand holdt han sig borte fra dagens ydre begivenheder og interesse
rede sig aldrig for politik. Han var hævet over intriger og smålighed. 
Jeg må beundre hans smukke udseende og det liv, der tiltrods for hans 
høje alder og fysiske svaghed, udstråler fra ham. De, som har mødt 
Willumsen gennem årene og nu i hans livs aften, vil aldrig glemme 
netop hans udseende, der slående minder om en patriark eller profet - 
således som Michelangelo kunne have fremstillet ham i marmor eller 
som Fresco i det sixtinske kapel«.

Tor Jørgensen.
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Undervisningen
Gymnasiets linier og grene

Gymnasiet er en skole, der på grundlag af 9 eller 10 års undervisning 
i folkeskolen giver en fortsat 3-årig, almendannende undervisning, der 
tillige skal give et godt grundlag for videregående uddannelse. Ved op
tagelse i gymnasiet skal man vælge mellem den sproglige og den mate
matiske linie. Efter de gældende bestemmelser kan de to linier efter l.g 
deles i følgende grene:

Den sproglige linie:

nysproglig gren (ns) 
klassisk-sproglig gren (ks) 
samfunds-sproglig gren (ss) 
musik-sproglig gren (ms)

matematisk-fysisk gren Imf)
Den matematiske linie: matematisk-naturfaglig gren (mn) 

samfundsmatematisk gren (sm)

Desuden er der visse valgmuligheder, f. eks. mellem fransk og russisk, 
mellem musik og formning, og for elever på den matematiske linie 
mellem tysk og engelsk.

Bestemmelserne kan kun praktiseres fuldt ud på meget få gymnasier. 
På Frederikssund Amtsgymnasium har der i skoleåret 1971-72 kun væ
ret mulighed for nysproglig og matematisk-fysisk gren. For skoleåret 
1972-73 vil de kommende 2g-elever få tilbudt nysproglig og klassisk
sproglig gren samt matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren. 
Det er dog en betingelse for oprettelse af en gren, at der melder sig 
mindst 10 elever.

Et overblik over fag- og timefordelingen på de aktuelle linier og 
grene kan fås ved hjælp af følgende skematiske opstilling:
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3g!g I 2g

S m ns ks mf mn ns ks mf nr
Religion........................ 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Dansk........................... 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Engelsk......................... 4 £ 4 0 0 0 6 0 0 0
Tysk............................. 3 3 0 0 0 5 0 0 0
Fransk (russisk) . . . . 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Latin............................. 4 0 4 5 o o 0 5 0 o
Græsk m/oldtidskundsk. 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0
Oldtidskundskab . . . . 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0
Hist, og samfundskundsk. 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
Geografi...................... 9 0 0 0 3 3 0 0 0! 2
Biologi.......................... 0 0 0 0 0 3 3 3 3 7
Kemi............................ 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0
Fysik............................ 0 3 0 0 3 2 0 0 5 2
Matematik................... 2 5 3 3 5 3 0 0 6 3
Gymnastik................... 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik........................... 2 9
Formning.................... 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1

Sum.............................. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Højere forberedelseseksamen
Fra august 1972 oprettes et kursus til Højere Forberedelseseksamen - 
HF - ved Frederikssund Amtsgymnasium. Der vil i skoleåret 1972-73 
blive 2 klasser, hvori der ialt kan optages 48 elever.

HF-kursus omfatter en række fællesfag, der suppleres med et antal 
tilvalgsfag. Hvert tilvalgsfag er tillagt en pointværdi, som findes anført 
i nedennævnte fag- og timetalsskema. Hver studerende skal sammen
sætte sig en fagkreds således, at alle fællesfagene indgår med de anførte 
timetal og tilvalgsfagene repræsenterer mindst 17 point. Såfremt til
valgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet adderes til fæl
lesfagstimetallet.

Der kommer dog visse bånd på tilvalgsmulighederne. Det samlede 
timetal skal helst ikke være meget over 30, dels på grund af det deraf 
følgende store arbejdspres og dels på grund af undervisningstimernes 
placering. Man må dog påregne undervisningstimer efter kl. 14. Der er 
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også nogle fastlagte bånd på tilvalgsmulighederne. Valg af hovedkursus 
i fysik og udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges kemi. Valg 
af kemi og hovedkursus i fysik kræver et supplerende forkursus i fysik. 
Endvidere er det en betingelse for oprettelse af et hold i et tilvalgsfag, 
at faget ønskes af mindst 5 deltagere.

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig 
over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Fællesfag
Dansk.................................
Kristendomskundskab .... 
Historie..............................  
Biologi...............................  
Geografi............................ 
Matematik......................... 
1. fremmedsprog.............  
2. fremmedsprog.............. 
Samfundsfag..................... 
Sang..................................  
Formning..........................  
Legemsøvelser...................

Ialt.....................................

Tilvalgsfag
Biologi...............................
Matematik.........................
1. fremmedsprog.............. 
2. fremmedsprog..............  
Samfundsfag.....................  
Sang og musik...............  
Formning........................... 
Legemsøvelser...................  
3. fremmedsprog..............  
Fysik, forkursus...............  
Fysik, hovedkursus . .
Kemi.................................
Psykologi...........................

Timetal
3 3 3 5
0 2 3 0
3 3 3 3
3 2 0 0
0 0 2 3
3 2 3 3
3 3 3 3
4 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

27 26 17 17

Timetal Pointtal
0 0 4 4 8
3 2 2 3 10
0 2 5 4 11
0 0 3 3 6
0 0 2 3 5
0 0 3 4 7
0 0 4 3 7
0 0 4 3 7
3 2 3 3 11
0 2 0 0
0 0 5 5
0 3 4 0 7
0 2 2 0 4
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Optagelse på et HF-kursus er betinget af bestemte forkundskaber i visse 
fag (matematik, engelsk og tysk). Der er imidlertid ingen betingelser 
for, hvorledes disse er erhvervet. Der er fra lovgivernes side lagt vægt 
på, at kurset skal være åbent for enhver, der skønnes at have tilstræk
keligt fagligt grundlag og fornøden personlig modenhed til at få det 
forventede udbytte af undervisningen. Det eneste formelle krav, ansøge
ren skal opfylde, er et alderskrav. Man skal være fyldt 18 år inden den 
1. februar i det år, man indstiller sig til eksamen ■ d. v. s. man skal 
være fyldt 16 år inden 1. februar i det år, man indmeldes på kursus.

Endelig skal det anføres, at undervisningen er gratis, og at lærebøger 
udlånes vederlagsfrit.

Studieteknik og erhvervsorientering
Studieteknik.
I Ig har der været afholdt 6 timer i studieteknik. Indholdet af disse 
timer har været en orientering om nogle vigtige indlæringspsykologiske 
og studietekniske principper samt lektielæsningens tilrettelæggelse. I 
timerne er der indgået nogle praktiske øvelser i forbindelse med oven
nævnte emner, og der er sket en klassedrøftelse af anvendelsen af disse 
i arbejdet i timerne og i elevernes individuelle arbejde. Samtlige elever 
har fået udleveret V. Bjernums »Kortfattet Studieteknik for FIF og 
gymnasiet«, som de kan benytte i hele deres gymnasietid.

Erhvervsorientering.
Ig har haft 1 time i forbindelse med grenvalget. I denne er de blevet 
orienteret om deres valgmuligheder, fagfordelingen på de enkelte grene 
samt grenvalgets betydning for valget af videre uddannelse og erhverv. 
Orienteringen om det faglige indhold på de forskellige grene er givet af 
de respektive faglærere. Hver elev har fået »Grenvalget i Gymnasiet«, 
som udgives af Arbejdsdirektoratet.

Formålet med undervisningen i erhvervsorientering er at give den 
enkelte elev bedre forudsætninger for at vælge videregående uddannelse 
og erhverv.

2g har haft 10 timer. I disse har man med udgangspunkt i »Studie- 
og erhvervsorientering for FIF og gymnasiet« udgivet af Arbejdsdirek
toratet, drøftet nogle relevante studie- og erhvervsproblemer samt pro
blemer indenfor anlægsorientering. Efter at have diskuteret, hvorledes 
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man han undersøge en uddannelse og et erhverv, har eleverne arbejdet 
individuelt med erhvervskartotek, studievejledninger og andet oriente
ringsmateriale, der er let tilgængeligt for eleverne og kan lånes med 
hjem.

2g har desuden i januar måned deltaget i et studieorienterende møde 
ved en gruppe bestående af en erhvervsvejleder og 9 studenter, som 
orienterede om de forskellige uddannelser samt de praktiske problemer 
i forbindelse med påbegyndelsen af en uddannelse. Gruppen var ud
sendt af Arbejdsdirektoratet.

Brita Pilegaarcl Hansen.

Specialer, forsøgsundervisning m. m.
Samfundsengageret litteratur som tema i dansk.
»Den lille gymnasiereform«, som kom ud af RUGU-arbejdet, var slet 
ikke så lille endda for faget dansks vedkommende.

Tidligere skulle der til studentereksamen dokumenteres et kendskab 
til alle de betydeligste danske digtere, og alle vigtigere litteraturperioder 
skulle være gennemgået.

Nu opretholdes disse krav kun for perioden 1920 til i dag.
Til gengæld kan man røre sig meget frit i litteraturen før 1920, og 

selve litteraturbegrebet er blevet udvidet stærkt. Kort sagt giver den 
nye bekendtgørelse meget større frihed til at bevæge sig på kryds og 
tværs af genrer, nationallitteraturer og perioder.

Således har følgende projekt været prøvet i flere klasser i forskelligt 
omfang, I Isa + Imx således:

Med udgangspunkt i Pontoppidans lille roman »Nattevagt« drøftedes 
kunstnerens stilling i samfundet og hans opfattelse af sin rolle. Som 
modsætning læstes Poul Martin Møllers »Kunstneren mellem Oprører
ne«. Herefter læstes flg. tekster: Nexø: Idioten, Jørgen Nielsen: Lavt 
land, Eyvind Johnson: Här har du ditt liv, Jan Fridegård: Lars Hård, 
Hans Kirk: Boel Hans, Fiskerne, Scherfig: Idealister, Lidman: Gruva, 
Enqvist: Legionärena, Sven Delblane: Åsnebrygga + Selvsyn 1971, 3, 
Gelsted: Reklameskibet, PFI: Kubismens politiske indhold, en præsen
tation af Kritisk Revy, Brecht digte + af Det tredie riges frygt og elen
dighed, Erik Knudsen: Blomsten og sværdet + Frihed er det bedste 
guld, Ernst Bruun Olsen: Teenagerlove.
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Arbejdsformen har været skiftende: klasseundervisning, gruppe
arbejde, diskussion, enkeltopgaver, aflytning af grammofonplader og 
bånd, film, episkopbilleder, lærergennemgang. Herefter fulgte et labo
ratoriearbejde (primær- og sekundærgrupper).

Som materiale brugtes citater fra Borup Jensens: Digterne og Digt
ningen 1 og 2, tidsskrifter som »Taarnet«, »Kritisk Revy«, »Heretica«, 
og programartikler af Johs. Jørgensen, Tom Kristensen, Otto Gelsted, 
Poul la Gour, Martin A. Hansen, Thorkild Bjørnvig, Plans Kirk m. fl.

De 6 lidt groft udvalgte holdninger til tendenslitteraturen hed: 
1) Naturalismen, 2) Antinaturalismen i 90’erne op til 1914, 3) Marxis
men i 20’erne og 30’erne, 4) Hereticanismen, 5) Eksistentialismen,
6) Nyrealismen. Flemming Palle Hansen og Anne Sørensen.

I 2sa +2sb har der været arbejdet med samme emne, dog således at 
teksterne for det meste valgtes af eleverne selv. I begge klasser arbejde
des der gruppevis med de selvvalgte værker, som derefter i 2sa blev 
forelagt for og diskuteret med klassen. I 2sb forsøgte vi os med en va
riation, idet vi arbejdede samtidigt med et selvvalgt værk og et fælles
værk Pontoppidan: Nattevagt). - Piver gruppe fik en time til at fore
lægge det selvvalgte værk for mig i enrum, medens de øvrige grupper 
udarbejdede en rapport over fællesværket, som derefter blev diskuteret 
in plenum. Fordelen ved den sidste arbejdsform er, at man sidder sam
men 5-6 mennesker og kan drøfte problemerne på mere »privat« basis 
end i en hel klasse. Ulempen er, at det kun er mig, der får at høre, 
hvad de enkelte grupper har arbejdet med. — I begge klasser blev der 
fulgt op med laboratoriearbejde som beskrevet for Ig.

Som eksempler på selvvalgte værker kan nævnes:

2sa:
Pontoppidan: Ørneflugt, Lykke-Per. Nexø: Pelle Erobreren. Kirk: Fi
skerne (læst af hele klassen). Aalbæk Jensen: Perleporten. Sally Salmi
nen: Katrine. Jørgen F. Jacobsen: Barbara. Richard Wright: Vidnet. 
Brecht: Svejk i 2. verdenskrig (læst af hele klassen). Panduro: Rend 
mig i traditionerne (læst af hele klassen). Ernst Bruun Olsen: Brudens 
bror, suppleret med Teenagerlove.

2sb:
H. G. Branner: Isaksen. »Krig gennem tiderne« (udvalg af digte). 
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Brecht: Af Det 3. riges frygt og elendighed. Bruun Olsen: Teenagerlove. 
Branner: Ingen kender natten. Scherfig: Idealister.

Anne Sørensen.

Specialelæsning i astronomi.
Ifølge de nye læseplaner for gymnasiet skal man i fysik på den mate- 
matisk-fy siske gren benytte mindst 1/4 af undervisningstiden til valgfrit 
emne. I 2mx læstes i august og september et teoretisk stof fra astro
nomien.

I grupper behandledes forskellige astronomiske emner, dels som en 
indføring i astronomi og dels som en forberedelse til det følgende spe
ciale. Emnerne blev afsluttet med en mundtlig fremlægning af resul
taterne (med anvendelse af lysbilleder) og udlevering af dispositioner 
for det behandlede stof. De behandlede emner var: Observatorier og 
astronomiske instrumenter, Månen, Planeterne, Kometer og Meteorer, 
Solen, Variable stjerner, Mælkevejen, Galakser, Stjernehobe, Interstel
lart stof og tåger, Størrelsesklasser samt Spektralklassifikation.

Derefter gik klassen over til i fællesskab at behandle et specielt emne: 
Messier 15 - en kugleformet stjernehob. Elertil anvendtes et hæfte af 
Knud Jepsen: Messier 15, hvor man ud fra otte fotografiske optagelser 
kan foretage en række måle- og beregningsopgaver og derved fornem
me astronomiens praktiske arbejdsbetingelser og -metoder.

]ens Pile guard Hansen.

»Olie« som tværfaglig specialelæsning.
Formålet med specialet var et forsøg på tværfaglig emnelæsning i geo
grafi og kemi i 2my med det sigte at koordinere fagene, så emnets geo
grafiske og kemiske aspekter kunne støtte hinanden i så stor udstræk
ning som mulig. Emnet er blevet behandlet på følgende måde:

1) Jordoliens dannelse. Behandling af de foreliggende teorier om jord
oliens dannelse, suppleret med film.

2) Jordoliens bestanddele. Undersøgelse (ud fra talmateriale) af for
skellige olietypers bestanddele ved teori og øvelser (indtegning af 
diagrammer og fordelingskurver).

3) Oliegeologi. Behandling af de strukturer i jorden, hvor olien findes 
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i dag, samt de metoder man anvender til at finde frem til olien 
(suppleret med film og dias).

4) Raffinaderiprocesser. Destillationsprocessen og de forskellige frak
tioners anvendelsesområde. Teoretisk og eksperimentel behandling af 
krakning og reforming. Følgende emner blev behandlet i grupper: 
Benzin, Reforming af benzin, Fjernelse af svovl, Termisk krakning, 
Katalytisk krakning og Hydrokrakning.

5) Behandlingen af de ovennævnte emner blev markeret ved udstilling 
i to af afdelingens udstillingsskabe.

6) Den petrokemiske industri. Gennemgang af petrokemikaliernes an
vendelsesområder i industrien.

7) En kulturgeografisk behandling af olie indenfor udvalgte regioner. 
I grupper arbejdedes med følgende områder: USA, USSR, Mellem
østen, Vesteuropa samt Venezuela, Indonesien, Nigeria, Libyen og 
Algeriet. Disse grupper behandlede følgende emner: Oliefelternes 
beliggenhed, produktionens og reservernes størrelse, handel med rå
olie, raffinaderiernes beliggenhed, kapacitet og produktion af de for
skellige fraktioner, handel med olieprodukter, den petrokemiske in
dustri, oliens økonomiske betydning for produktionslandet samt en 
historisk, økonomisk og politisk belysning af landets olieproduktion. 
En sidste gruppe foretog en behandling af olie på global basis og på 
grundlag af dette en analyse af de store olieselskaber. Arbejderne 
blev afsluttet med såvel et mundtligt som et skriftligt gruppe
fremlæg.

8) Højpolymere stoffer. Teori for fremstilling af plast-stoffer ved poly- 
kondensation og -addition, disse stoffers struktur og de dermed for
bundne fysiske egenskaber.

9) Behandling af højpolymere stoffer i grupper. Seks grupper behand
lede hver en vigtig kreds af højpolymere stoffer ved en historisk 
oversigt, egenskaber og anvendelsesmuligheder samt laboratoriear
bejde med fremstilling af enkelte produkter. Hver gruppe lavede i 
forbindelse hermed selv en udstilling, der beskrev de ovennævnte 
emner i udstillingsskabe. De seks grupper behandlede følgende: 
Acrylglas (perspex), Polyamid (nylon), Syntetisk gummi (thiokol), 
Polyester (glyptal resin), Fenoplast (bakelit) og Aminoplast (car- 
bamidplast).
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Specialet strakte sig over ca. 2 måneder. I tilknytning til emnet blev 
der foretaget en heldagsekskursion til olieraffinaderiet i Kalundborg 
samt et besøg på en lokal plastikfabrik.

]ens og Brita Pilegaard Hansen.

Fællestimer
I dette skoleår har der indtil 1. april været afholdt følgende fællestimer: 

»Militær værnepligt contra militærnægtelse«. Foredrag med 
diskussion. Indledere var kaptajn P. C. Høegh-Guldberg og Jør
gen Bøgeløv Jensen.
Foredrag om Grønland med oplæsning af egne værker ved for
fatteren Franz Berliner.
Foredrag om negerproblemet i USA ved Ernest E. Goodmann 
(på engelsk).
Optræden af sangerinden Birgitte Grimstad.

Endvidere er der planlagt:
Forevisning af film med gruppediskussioner.
Foredrag af redaktør Jens Nauntofte om Mellemøsten.

Studiekreds
Studiekreds i oldgræsk startede efter oktoberferien (2x 10 timer). Del
tagerne har fået en kort gennemgang af morfologien, herunder er lig
heden med latin pointeret. Med udgangspunkt i lettere evangelietekster 
med paralleloversættelse har vi diskuteret indholdet af de enkelte gloser 
og påvist, hvorledes mange fremmedord har græsk oprindelse. Egentlig 
læsefærdighed har ikke været tilstræbt.

Marianne Møller.

Ekskursioner og lejrskoler
Den 15.-22. februar var 2sa og 2sb på lejrskoleophold i Rom. Af lærere 
deltog Marianne Møller (leder), Henning Due-Hansen samt rektor. 
Der var lagt et stort program, der ikke desto mindre blev afviklet (næ
sten) efter planen.

Formålet med rejsen var at give et så alsidigt billede af Rom som 
muligt, således at vi ikke bare fik et indtryk af det antikke Rom, men 
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også af byens udvikling gennem tiderne, og af en levende storby, hvor 
det gamle er inkorporeret som en naturlig bestanddel. Hovedvægten 
var lagt på følgende emner:

a) Roms historie i kejsertiden (Forum Romanum, Kejserfora, Trajan- 
søjlen, triumfbuer, Ara Pacis, mitræer - samt heldagstur til Ostia 
Antica, Roms gamle havneby).

b) Renæssance og barok (Peterskirken, »Barok-vandring« (Berninis og 
Borrominis vigtigste værker) — heldagsudflugt til Monte Cimino: 
renæssance-paladser og -haver i Caprarola (Palazzo Farnese) og 
Bagnaia (Villa Lånte)).

Desuden besøg i Villa Giulia (græske vaser), Termemuseet (skulp
tur), Capitol (kejserportrætter), Katakomberne. Byvandring.

Til de fleste af emnerne arbejdede eleverne gruppevis med opgaver.

Resultatet af anstrengelserne blev for hver enkelts vedkommende en 
rapport, indeholdende dels besvarelsen af opgaverne, dels en »dagbog« 
over turen som helhed.

Endvidere har følgende klasser været på lejrskole:

21.-27. april: 2mx og 2my i Holland (geografi, historie).
1 .-5. maj: Isa og Isb på Djursland (geografi, historie).
Den 14. april var Imx og Imy på ekskursion til Vikingeskibs
hallen i Roskilde og Nationalmuseet i København.

Henning Due-Hansen.

Anvendte lærebøger i 1971-72
Dansk:

Andersen & Eli asen: 123 digte i vor tid.
Brodersen & Møller Kristensen: Litteraturudvalg I-HI.
Conrad & Rømhild: Poesi og Prosa, Bind III.
Digterne og digtningen 1-2.
Garff, Hastrup & Henriques: Vor Verdens Litteratur.
Hansen & Steensig: Dansk er mange ting.
Hansen & Steensig: Studiehæfte til Dansk er mange ting 1-3.
Hansen: Sprogets mekanisme.
Kofoed: Hovedlinier i dansk litteratur.
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Munch-Petersen: Romantisk Underholdning.
Møller Kristensen: En mosaik af moderne dansk litteratur.
Roikjer: Svensk Antologi.
Swan: Svensk Antologi.
Blixen: Udvalg.
Branner: Rytteren.
Brecht: Svejk i 2. verdenskrig.
Comics: Verdens bedste tegneserier 1-2.
Ewald: Levned og Meninger.
Martin A. Hansen: Løgneren.
Hamsun: Sult.
Hemingway: Og solen går sin gang.
Hoel: Møte ved milepelen.
Huxley: Favre nye verden.
Kirk: Fiskerne.
Tom Kristensen: Hærværk.
Panduro: Rend mig i traditionerne.
Pontoppidan: Borgmester Hoeck og hustru.
Pontoppidan: Nattevagt og andre fortællinger.
Rifbjerg: Den kroniske uskyld.
Solsjenitsyn: En dag i Ivan Denisovitjs liv.

Engelsk:
The Advanced Learner’s Dictionary.
Gyldendals røde ordbøger.
Brier: Engelske Stiløvelser I-II.
Bredsdorff & Tang: Engelsk Grammatik.
Engelske Studentereksamensopgaver.
Herløv: Engelsk Grammatik.
Mackin: Excercise in English Patterns and Usage 1-3.
Individualized English.
The English Song Book.
Andersen & Bay: Modern British and American Short Stories.
Bisgaard: The Mirror.
Bodelsen: A Dickens Reader.
Braine: Room at the Top.
O’Brien: The Country Girls.
Davies & Widen: The American Theatre.
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Golding: Lord of the Flies.
Greene: The Quiet American.
Kjeldsen: Seven British Short Stories.
Kjeldsen & Dahlmann-Hansen: Facts & Fiction.
Miller: Death of a Salesman.
Orwell: Animal Farm.
Ring Hansen & Mouridsen: On England and America.
Salinger: The Catcher in the Rye.
Steinbeck: The Pearl.
Tolkien: The Hobbit.
Two Centuries of English Poetry.

Tysk:
Gyldendals røde ordbøger.
Houken & Stenbjerre: Elementær tysk Grammatik.
Kaper: Kortfattet tysk sproglære.
Rossen: Elementær tysk sproglære. Øvebog.
Tyske Realeksamensopgaver. Tyske Studentereksamensopgaver.
Wahrig: Wörterbuch der deutschen Aussprache.
Deutsche Liederbuch.
Bertelsen: Historisches Lesebuch.
Brecht: Mutter Courage.
Büchner: Wogzek.
Deutche Gedichte. Erste Sammlung.
Deutsche Gedichte: Zweite Sammlung.
Deutsche Prosa.
Dürrenmatt: Der besuch der Alten Dame.
Neven-du-Mont: Zum Beispiel 21 Deutsche.
Larsen: Der Spiegel.
Neuere Deutsche Erzähler.

Fransk:
Gyldendals røde ordbøger.
Hellström & Johansson: On parle francais I-II.
Heurlin: En francais s’il vous plait.
Høybye: De franske verber.
Sten & Hyllested: Fransk Grammatik.
Ring-Hansen & Husum: Choix de contes modernes.
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Hellström m. fl.: Choisi pour vous.
Dalgård: 30 franske viser.
Moderne franske viser.
Hæfter fra skoleradioen.
Dargaud: Astérix en Hispaine.
Laugesen: Lectures faciles.
Prevert: Paroles.
Sempé Goscinny: Le petit Nicolas.
Jules Verne: Michel Strogoff.

Latin:
Hastrup & Krarup: Graecia Gapta.
Hyllested & Østergaard: Latinsk Grammatik.
Krarup: Romersk poesi i udvalg.
Nielsen & Krarup: Latinsk Læsebog.
Saxild & Østergaard: Caesar.
Cavallin & Niklasson: Urbi et orbi I-IL
Hartby: Cantiones Latinae.
Gyldendal: Latin-Dansk ordbog.
Jensen & Goldschmidt: Latinsk-Dansk ordbog.

Oldtidskundskab:
Bruhn & Hjortsø: Klassisk Kunst. Hellas.
Bruhn & Hjortsø: Klassisk Kunst. Tekst og billeder.
Bundgaard: Den græske kunsts historie.
Euripides: Medea.
Herodot: Udvalg.
Hertig: Antikkens Mytologi.
Hjortsø: Olympia.
Hjortsø & Poulsen: Klassisk Kunst. Rom.
Homers Iliade og Odysse m/ indledning og kommentar.
Hynding: Kort oversigt over Athens statsforfatning.
Platon: Protagoras.
Platon: Symposium.
Platons skrifter v/ Foss og Krarup.
Sofokles: Antigone. Terra Graeca.
Med Pausianias gennem Grækenland.
Thukydid: Verdensklassikere.
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Religion:
Bay: Fremmede religioner i nutiden.
Norrild & Salomonsen: Religionspsykologisk tekstbog.
Ochsner: Afrikansk livsforståelse.
Verdens religioner (Politikens forlag).

Historie:
Andrup, Ilsøe & Nørlund: Danmarks historie i billeder.
Gads historie for gymnasiet 1-3.
Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder.
Kierkegaard & Winding: Nordens Historie I-II.
Politikens Historiske Atlas.
Rudi Thomsen: Verdenshistorie I-III.
Bach: Ludvig XIV.
Barfod: Merkantilismen.
Bay: Det romerske kejserdømme indtil 180 e. v. t.
Bjernum: Kilder til Vikingetidens historie.
Bundgård: Athen i storhedstiden.
Damgård-Madsen: Det athenske demokrati.
Eriksson: Hedeby.
Jessen & Lomholt Thomsen:
Kilder til Danmarks Historie efter 1660, IV.
Karlsson: Kilder til Danmarks Historie efter 1660, VIL
Kjersgaard: Vore bedsteforældres tid.
Klassisk Kunst. Rom.
Lund: Tekster til Verdenshistorie.
Nørlund: Trelleborg.
Steenberg: Kilder til Danmarks Historie i det 12. årh.
Westermans Atlas zur Weltgeschichte.
Hynding: Athens Statsforfatning.

Geografi:
Diercke: Weltatlas.
Frederiksen og Larsen: HF-geografi.
Helner: Atlas 3.
Nielsen & Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium.
Nielsen & Tscherning: Geografi for det matematiske gym. 1-2.
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Hastrup m. fl.: 232 klimastationer.
Nygård: Ceylon.
Nørgård: Bornholm.
Odell: Oil and World Power.
Skrive- og Rejsekalender 1971.
Statistisk Årbog 1970 & 1971.
Tscherning: Nederlandene.
Viby Mogensen: Økonomiske problemer i udviklingslandene.
U-landenes ernærings- og landbrugsproblemer.
Vi og udviklingslandene.

Fysik:
Andersen, Bostrup m. fl.: Fysik for Gymnasiet 1-2A.
Andersen, Bostrup m. fl.: Håndbog i fysik og kemi.
Andersen, Bostrup m. fl.: Fysisk Formelsamling.
Ballisager: Opgaver i fysik.
Gyldenkerne og Lorensen: Astronomi.
Juel & Vollset: Fysikk-opgaver for gymnasiet.
Bergstein: Speciel relativitetsteori.
Jepsen: Messier 15.

Kemi:
Andersen, Bostrup m. fl.: Kemi for gymnasiet 1 og 2A.
Andersen, Bostrup m. fl.: Håndbog i fysik og kemi.
Andersen, Bostrup m. fl.: Kemiske opgaver.

Matematik:
Bülow, Handest in. fl.: Matematik for sproglige gymnasium I-II.
Erlang: Matematiske Tabeller C.
Matematisk Formelsamling (Undervisningsministeriets).
Matematiklærerforeningens Opgavesamling.
Kristensen & Rindung: Matematik I & II.
Kristensen & Rindung: Opgaver til Matematik I & II.

Opgivelser til studentereksamen 1972
Latin:
2sa Saxild og Ostergaard: Caesar 5. bog, kap. 1-14, 26-35.
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Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog, 
Cicero: In Catilinam kap. 1-18.
Nielsen og Krarup: Monumentum Ancyranum.
Per Krarup: Romersk poesi i udvalg:
Catul nr. 1, 2, 3, 4, 5. Horats nr. 3, 10, 11.
Catul (Oxfordudgaven) nr. 70 og 86.

2sb Saxild og Østergaard: Caesar i udvalg: 1. bog, kap. 1-6, 21-29. 
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog:
In Verrem IV, kap. 1-7, 30-32, 38-42, 60-67, 84-87.
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog:
Monumentum Ancyranum 8, 15, 27.
Per Krarup: Romersk poesi i udvalg:
Horats nr. 16. Homerlæsning.
Ovidi Artis Amatoriae liber I, 
vv. 1-8, 25-50, 59-66, 89-164, 263-287.

Engelsk:
Imx On England and America:

Leader of the People.
The Fastest Runner.
The Mirror:
Uncle Ernest.
The Pearl:
Ch. 6 p. 70 - p. 84 (Kino edged. . .) 
p. 84 (Kino edged) - p. 90.
Animal Farm:
Ch. 4.
Ch. 10.
Death of a Salesman:
Act 1, p. 8 (Linda (hearing Willy)) - p. 18 (Happy: Hell, no!) 

Imy On England and America:
Saturday Afternoon.
Leader of the People.
The Mirror:
Jack would be a Gentleman: p. 77 (Jack Prosser) — 90.
The Pearl:
Ch. 6: p. 70 - p. 84 (Kino edged).
p. 84 (Kino edged) - p. 90.
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Animal Farm:
Ch. 4 + 10.
Death of a Salesman:
Act. 1: p. 8 (Linda (hearing Willy)) - p. 27 (Willy (kisses Biff)).

Oldtidskundskab:
2sa Euripides: Medea.

Homer: Iliaden, 1. sang.
Homer: Odysseen, 6. og 22. sang.
Platon: Symposion, v/Per Krarup 188b-223b (p. 37 - p. 86). 
Herodot ved Thure Hastrup og Leo Hjortsø, 
p. 7-34, p. 39-43, p. 49-59.

2sb Aristofanes: Acharnerne.
Homer: Iliaden, 1. sang.
Homer: Odysseen, 6. og 22. sang.
Platon: Symposion, v/Per Krarup 188b-223b (p. 37-86).
Herodot ved Thure Hastrup og Leo Hjortsø, 
p.7-34, p. 39-43, p. 49-59.

2mx Aristophanes: Acharnerne.
Homer: Iliaden, 1. sang.
Odysseen, 6. sang, 22. sang.
Herodot ved Thure Hastrup og Leo Hjortsø:
p. 7-34, p. 39-43, p. 49-74.
Platon (ved Otto Foss og Per Krarup):
Socrates’ forsvarstale og Kriton.

2my Euripides: Medea.
Homer: Iliaden, 1. sang.
Odysseen, 6. sang, 22. sang.
Herodot i udvalg ved Thure Flastrup og Leo Hjortsø:
p. 7-34, p. 39-43, p. 49-74.
Platon: Protagoras, ved Thure Hastrup p. 21 - p. 53 medio.

Geografi:
Isa Indien er anvendt til belysning af befolkningsforholdene i et 
og U-land fortrinsvis gennem sammenligninger med Danmark. Her- 
Isb udfra er befolkningsforholdene på global basis behandlet. I Indien 

er desuden følgende emner behandlet: Klima, den naturlige plan
tevækst, jordbunden og landbruget samt udenrigshandelen.
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Japan: Befolkningsforhold, økonomiske udvikling, terræn, klima, 
naturlige plantevækst, minedrift, energi, industri, transport og 
handel.
Erhvervskulturens hovedformer.
Fiskeriet: Analyse og beskrivelse af fiskeriet i forskellige lande 
efter de enkelte elevgruppers valg.
Djursland som region med særlig henblik på geomorfologien, 
befolkningsforholdene samt arealudnyttelsen i by og på land. 
HF- geografi red. af Richard Frederiksen og K. Werner Larsen. 
Martin O. Nielsen og C. Tscherning, Geografi for det sproglige 
gymnasium. W. F. Hellner, Atlas 3. Diercke Weltatlas. Topogra
fiske kort over Djursland.

2mx Regioner: Ceylon, Bornholm, Holland.
Emner: Befolkningsfordeling og -forskydning på global basis.
Selvvalgt emne: 7 elever: U-landsproblemer.
Resten af klassen: Energigeografi: Olie, vandkraft, kul, atom
kraft, tidevands-, thermal- og solenergi.
Litteratur: M. O. Nielsen og Carl Tscherning, Geografi for det 
matematiske gymnasium 1 og 2. Knud Nygård, Ceylon (Gad 
1970). Poul Nørgård, Bornholm (Gad 1970), C. Tscherning, Ne
derland (Gad 1970). Humlum Kulturgeografisk atlas I og II. 
Diercke Weltatlas, Topografiske kort over Bornholm og Holland. 
De elever der arbejder med U-landsproblemer arbejder med 
følgende litteratur som udgangspunkt: G. Viby Mogensen, Øko
nomiske problemer i Udviklingslandene (Mellemfolkeligt Sam
virke) samt Vi og Udviklingslandene (Radiogrundbog, Fdm 
1967).

2my Regioner: Ceylon, Holland, Bornholm.
Emner: Befolkningsfordeling og -forskydning på global basis.
Selvvalgt emne: Olie. Emnet er behandlet tværfagligt, idet klas
sen i samme periode har beskæftiget sig med olie og den petro
kemiske industri i kemi. Vi har så vidt muligt søgt at behandle 
de samme problemer ud fra såvel geografiske som kemiske syns
punkter.
Litteratur: M. O. Nielsen og C. Tscherning, Geografi for det 
matematiske gymnasium 1 og 2. Knud Nygård, Ceylon (Gad 
1970). Poul Nørgaard, Bornholm (Gad 1970). Carl Tscherning: 
Nederland (Gad 1970). Humlum Kulturgeografisk Atlas I og II.
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Peter R. Odell: Oil and World Power, A Geographical interpre
tation (Penquin Books 1970). Diercke Weltatlas, Topografiske 
kort over Bornholm og Holland.

Kemi:
2mx Andersen, Bostrup m. fl.: Kemi, bind I, (2. udgave, 3. oplag): 

p. 18-29, 40-49, 72-78, 81-95, 102-112.
Andersen, Bostrup m. fl.: Kemi, bind 2A (3. oplag): p. 9-22, 
27-33, 41-51, 86-89, 91-94, 144-151, 163-173, 196-204.
Noter: Den klassiske atombeskrivelse, Bjerrumdiagrammer, 
Komplextitrering.

2my Andersen, Bostrup m. fl.: Kemi 1, s. 40-51, 59-63, 71-77, 80-111. 
Andersen, Bostrup m. fl.: Kemi 2A, s. 9-22, 27-33, 36-51, 
70-79, 86-101.
Noter: Atomstruktur og kemisk binding s. 6-14 (Ionisering og 
ionbinding).
Noter: Oliekemi og højpolymere stoffer s. 17-22 + egen øvelse. 
Øvelser: Bestemmelse af opløselighedsprodukt for Ca(OH)a.

Bestemmelse af pKs for eddikesyre.
Oxidation af propanol.

Matematik:
2sa Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium I 

(1. udg.): Paragrafnr. 14-18, 20-22, 24-25, 30-30.12, 30.47-31. 
Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium 2 
(1. udg.): Paragrafnr. 5-9, 13-14.14, 23-25, 27-28, (nævnte pa
ragraffer er incl.).

2sb Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium (1. 
udg.), bind 1: Paragrafnr. 14-18, 20-22, 24-25, 27, 30-30.12, 
30.47-31.
Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium (1. 
udg.), bind 2: Paragrafnr. 5-6, 13-14.14, 23-25, 27-28, (nævnte 
paragraffer er incl.).
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Skolens lærere
Fastansatte lærere og timelærere

Andersen, Preben, studielektor, cand.mag. Dansk i Isb, Imy og 2my. 
Tysk i Isa.

Balle, Erling, rektor, cand.mag. Matematik i 2mx.
Due-Hansen, Henning, adjunkt, cand.mag. Historie i Isa, Imx, Imy, 

2sa, 2sb, 2mx og 2my. Oldtidskundskab i Isb, Imx og Imy. Reli
gion i 2sa, 2sb, 2mx og 2my.

Garde, Susanne, adjunkt, cand.mag. Fransk i Isb og 2my.

Hansen, Brita Pilegaard, adjunkt, cand.scient. Geografi i Isa, Isb, 2mx 
og 2my. Erhvervsorientering i samtlige klasser.

Hansen, Flemming Palle, lektor, cand.mag. Dansk i Isa og 2mx. En
gelsk i 2sa og 2sb.

Hansen, Jens Pilegaard, adjunkt, cand.mag. Matematik i Isa, Imx, 2sa, 
2sb og 2my. Fysik i 2mx. Kemi i 2my.

Jansø, Søren, timelærer. Gymnastik i Iby og 2by.

Kjeldmand, Birgit, timelærer. Formning i 2sa, 2sb, 2mx og 2my.

Madsen, Else Toft, adjunkt, cand.mag. Tysk i 2sa og 2sb. Fransk i Isa, 
Imy, 2sb og 2mx.

Møller, Marianne, adjunkt, cand.mag. Latin i Isa, Isb, 2sa og 2sb. 
Oldtidskundskab i Isa, 2sa, 2sb, 2mx og 2my.

Nielsen, Erik, adjunkt, cand.mag. Matematik i Isb og Imy. Fysik i Imx, 
Imy og 2my. Kemi i Imx, Imy og 2mx.

Pedersen, Uffe Gravers, adjunkt, cand.mag. Engelsk i Isa, Isb, Imx 
og Imy. Historie i Isb.

Præstekjær, Per, adjunkt, cand.mag. Tysk i Isb. Fransk i Imx og 2sa.

Sørensen, Anne, adjunkt, cand. mag. Dansk i Imx, 2sa og 2sb. Gymna
stik i lax, Iby, 2ax og 2by.

Sørensen, Knud Sten, timelærer. Musik i Isa, Isb, Imx og Imy.
Weiss, Jan, timelærer. Gymnastik i lax og 2ax.
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Vikarer
Under Else Toft Madsens fravær i efteråret har Lotte Prassé vikarieret 
i tysk i 2sa og 2sb, medens Susanne Garde vikarierede i fransk i Isa, 
lmy, 2sb og 2mx.

Lærerkandidater
Adjunkt Per Præstekjær blev ansat som adjunkt på prøve 1. august 
1971. I løbet af skoleåret har han været lærerkandidat på Set. Jørgens 
Gymnasium, Frederiksberg.
På Frederikssund Amtsgymnasium har John Vasa Jensen været lærer
kandidat i dansk hos Preben Andersen og Flemming Palle Hansen og 
Kaj Oldager i fysik og matematik hos Erik Nielsen og Jens Pilegaard 
Hansen.

Efteruddannelseskurser
Studielektor Preben Andersen deltog i begyndelsen af september i sprog
laboratoriekursus i Randers; i sidste uge før efterårsferien i et kursus på 
Hindsgavl, hvor man behandlede tyskundervisning i Ig efter de nye 
læseplaner; den 10.-12. februar igen på Hindsgavl vedrørende litteratur; 
på Vallensbæk Statsskole den 26. februar angående dansk stil efter de 
nye læseplaner og den 5.-8. marts på HF-kursus på Hindsgavl.
Rektor Erling Balle deltog den 15.-21. august i et matematikkursus 
»Cours internationaux post - universitaires« i Liege; den 17.-20. janu
ar i et administrationskursus på Scanticon ved Århus og på Hindsgavl 
den 5.-8. marts på HF-kursus.
Adjunkt Susanne Garde: Fransklærerforeningens efterårsmøder og kol
lokvier.
Adjunkt Brita Pilegaard Flansen deltog den 18.-20. oktober i et kursus 
om handel med U-landene (København); den 6.-7. november på Ny
borg Strand om studieteknik og erhvervsorientering i gymnasiet; igen i 
København den 17.-19. februar i regionalmøde om geografi efter de 
nye læseplaner og den 5.-8. marts i HF-kursus på Hindsgavl.
Lektor Flemming Palle Hansen deltog på Nordens Folkelige Akademi 
i Kungälv den 23.-27. juni i et seminar i American Studies; den 18.-20. 
november på Hindsgavl i et kursus i marxistisk litteraturanalyse; den 
10.-11. december et kursus i internt TV i København og igen på Hinds
gavl den 15.-17. maj en konference arrangeret af Danmarks Biblioteks
forening.
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Adjunkt Jens Pilegaard Hansen deltog den 26. juli - 6. august i et kur
sus om kemisk binding, arrangeret af Fysik- og kemilærerforeningen på 
Københavns Universitet, Laboratorium III; den 17.-20. januar i et 
administrationskursus på Scanticon ved Århus og på Vallensbæk Stats
skole den 20.-23. marts i et vejlederkursus arrangeret af Direktoratet 
for Gymnasieskolerne og HF.
Adjunkt Else Toft Madsen deltog i efteråret den 4. oktober til 19. de
cember på Sorbonne, I.P.F.E. i et kursus i forskellige pædagogiske me
toder for fransklærere.

Adjunkt Marianne Møller deltog i 3 dage i slutningen af juni i Klas
sikerforeningens sommermøde på Odense Universitet og i Klassiker
foreningens efterårsmøde.

Adjunkt Uffe Gravers Pedersen deltog i begyndelsen af september i 
sproglaboratoriekursus på Randers Statsskole og på Hindsgavl den 
5.-8. marts i HF-kursus.

Adjunkt Per Præstekjær deltog i de af direktoratet arrangerede faglige 
pædagogiske kurser i tysk og fransk.

Adjunkt Anne Sørensen deltog den 21.-26. maj i et kursus på Dan
marks Højskole for legemsøvelser; på Hindsgavl den 18.-20. november 
i et kursus om marxistisk litteraturanalyse; den 22. februar i Gilleleje- 
hallen i jazzgymnastik og på 'Vallensbæk Statsskole den 26. februar 
angående dansk stil efter de nye læseplaner.

Inspektion, tilsyn med samlinger m. m.
Administrativ inspektion: Jens Pilegaard Hansen.

Studievejledning for FIF: Brita Pilegaard Hansen.

Ydre og indre inspektion: Else Toft Madsen.

Kvindelig inspektion: Anne Sørensen.
Tilsyn med fysisk-kemisk samling: Erik Nielsen og Jens Pilegaard 
Hansen.

Tilsyn med biologisk-geografisk samling: Brita Pilegaard Flansen.
Skolebibliotekar: Flemming Palle Hansen.

Sekretær: Lise Hansen.
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Skolens elever
Elevantallet

Fordelingen af eleverne på klasserne (pr. 1.-2. 1972):

Klasse Drenge Piger Ialt
Isa 4 17 21
Isb 6 15 21
Imx 17 5 22
Imy 15 7 22
2sa 10 13 23
2sb 5 21 26
2mx 17 6 23
2my 14 9 23

Ialt 88 93 181

Fordelingen af eleverne på kommunerne:

Hundested kommune.................... 0 elever
Jægerspris kommune.................... 14 elever
Frederikssund kommune.............. 79 elever
Frederiksværk kommune.............. 34 elever
Skibby kommune.......................... 10 elever
Skævinge kommune..................... 3 elever
Slangerup kommune.................... 15 elever
Stenløse kommune........................ 11 elever
Ølstykke kommune........................ 11 elever
Andre.............................................. 4 elever
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Forskellige meddelelser
Karakterer og vidnesbyrd

Gymnasiet:
For eleverne udfærdiges periodevis karakterer og vidnesbyrd. Karak
terer gives normalt i december, marts og maj. Vidnesbyrd gives efter be
hov i december og marts.

For elever under 18 år underskrives karakterbogen af forældrene. 
Elever over 18 år eller elever, der har indgået ægteskab, kan selv' 
skrive under.

Sammen med karaktererne i marts tilkendegives det, hvis en elevs 
standpunkt er så svagt, at den mulighed må forudses, at vedkommende 
må gå klassen om. Såfremt en sådan meddelelse ikke er tilgået hjemmet 
i forbindelse med karaktergivningen i marts, kan skolen kun undlade 
oprykning, hvis elevens standpunkt ved fastsættelse af karaktererne i 
maj er forringet væsentligt, samtidig med at oprykningsprøven giver et 
dårligt resultat, eller hvis eleven siden karaktergivningen i marts har 
forsømt usædvanlig meget.

Ved skoleårets slutning afholdes et møde i lærerforsamlingen, hvor 
der træffes endelig afgørelse om elevernes oprykning. Forhandlingerne 
på dette møde, der indkaldes og ledes af rektor, foregår efter de af 
undervisningsministeriet herom fastsatte regler. Hvis der på mødet ikke 
er fuld enighed om en elevs oprykning eller ikke oprykning, skal afgørel
sen træffes på grundlag af en dobbeltafstemning (først en vejledende 
afstemning, derpå eventuelt ny forhandling og endelig en bindende 
afstemning). I de tilfælde, hvor rektors stemme giver udslaget, skal 
han træffe sin afgørelse på selve mødet.

Som følge af ovenstående kan den afgørelse, der træffes på mødet, 
ikke ændres ved forhandling mellem hjemmet og rektor.

Højere Forberedelseseksamen:
Ved HF gives der ikke karakterer under kurset, men ved afslutningen 
af hvert semester kan læreren give en standpunktskarakter, såfremt 
kursisten fremsætter ønske derom.

Når der ikke lægges megen vægt på, om standpunktsvurderingerne 
kommer til kursisternes kundskab, skyldes det, at disse karakterer ikke 
har nogen betydning for eksamensresultatet.
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Karakterskala
Enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet og HF skal udtrykkes ved 
en af følgende karakterer: 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 -5-03-00.

13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

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

middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00 gives for den helt uantagelige præstation.

Ved en afsluttende prøve stilles følgende betingelser for, at prøven er 
bestået:

a) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 
karakterernes antal.

b) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de 
resterende karakterer skal være mindst 13.

Studentereksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt for såvel 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
Ved FIF, hvor der ikke gives årskarakterer, skal kravene være opfyldt 
for eksamenskaraktererne.

Forsømmelser og fritagelser
Hvis en elev har måttet forsømme undervisningen på grund af sygdom, 
afleverer eleven første skoledag efter fraværelsen på skolens kontor 
en skriftlig redegørelse for forsømmelsens varighed og årsag.

Denne redegørelse skal, hvis eleven er under 18 år, skrives og under
skrives af en af elevens forældre/værger. Er eleven over 18 år, kan 
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han/hun selv skrive og underskrive den pågældende erklæring på blan
ketter, der er fremlagt i skolens forkontor.

Ønsker en elev på grund af sygdom at tage hjem i skoletiden, må 
eleven henvende sig på skolens kontor, inden skolen forlades.

Fritagelser for undervisning i enkelte timer eller en eller flere dage 
kan gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymnasiet eller på 
HF-kursus, har pligt til at følge undervisningen, bevilges fritagelse kun 
i ganske særlige tilfælde. F. eks. bør lægebesøg, tandlægebesøg og køre
prøver lægges uden for skoletiden, og kun særligt store familiebegiven
heder i elevens familie kan give anledning til fritagelse.

Ønskes fritagelse for en elev under 18 år, afleverer denne senest dagen 
før fritagelsen en ansøgning på skolens kontor skrevet og underskrevet 
af en af elevens forældre/værger. Ønsker en elev over 18 år fritagelse, 
kan han/hun selv skrive og underskrive en ansøgning herom.

Skolen vil gerne have lov til at regne med, at når en ansøgning om 
fritagelse foreligger, har forældre/værger og elever foretaget en så kri
tisk vurdering af nødvendigheden af denne fritagelse, at bevillingen af 
tilladelsen kun behøver at være en formalitet.

Forældremøder
Mandag den 20. marts afholdtes forældremøde for forældre til elever 
i Isa og Isb. Tirsdag den 21. marts afholdtes forældremøde for forældre 
til elever i Imx og Imy.

Ved begge møderne, hvortil eleverne også var inviteret, blev der 
givet korte orienteringer af rektor og adjunkt fru Brita Pilegaard Han
sen om henholdsvis almene spørgsmål vedrørende elevernes skolegang 
og undervisningen i studieteknik og erhvervsvejledningen, herunder om 
grenvalget ved overgang fra Ig til 2g. Derefter havde hver enkelt for
ældrepar + elev lejlighed til at tale med hver enkelt lærer. Under den 
sidste del af mødet var der adgang til at bese skolen og til at indtage 
forfriskninger i skolens kantine.

I øvrigt er alle forældre velkomne til når som helst at henvende sig 
til skolen i spørgsmål vedrørende deres børns skolegang. Ønskes en per
sonlig samtale med rektor eller en af skolens lærere tilrådes det at 
aftale tid i forvejen.
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Statens Uddannelsesstøtte
Efter de gældende regler for Statens Uddannelsesstøtte modtog skolen 
for skoleåret 1971-72 kr. 84.721 til fordeling blandt 26 elever.

Stipendienævnet ved Frederikssund Amtsgymnasium har i skoleåret 
1971-72 bestået af rektor (formand), Jens Pilegaard Flansen, Else Toft 
Madsen, Birgitte Thume Nielsen 2sa og Irene Hendriksen 2sb.

Skolelæge
Træffetid: Torsdag kl. 9-14, Marienlystskolens lægeværelse.
Tlf. 31 17 15.
Den 15. februar 1972 blev læge Jacob Nissen ansat som skolelæge som 
efterfølger for læge Inge Kisling.
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Nævn, råd, udvalg og foreninger
Skolenævn

(Vedr. skolenævnets sammensætning se side 5)

Indtil 1. april 1972 har der i dette skoleår været afholdt 2 møder, hvor
under bl. a. følgende sager er blevet behandlet:

Tillægsbevilling på kr. 112.800 til undervisningsmidler i finans
året 1971-72.

Oprettelse af 120 læsepladser i anledning af oprettelse af HF- 
kursus ved skolen pr. 1. august 1972.

Driftsbudgettet for 1972-73 for Frederikssund Amtsgymnasium.

Indstilling af lærere til ansættelse pr. 1. august 1972.

Normering af 14 lærerstillinger, en pedelmedhjælperstilling og 
en stilling som halvdags kontordame pr. 1. august 1972.

Inden skoleårets udgang skal der efter planen holdes yderligere to 
møder, hvor bl. a. indstilling af lærere til ansættelse pr. 1. august 1972 
skal foretages.

Endvidere kan nævnes, at skolenævnet tirsdag den 2. november 1971 
afholdt en frokost for skolens lærerkollegium. I denne frokost deltog 
også amtsborgmester Hans Andersen.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen og 
har som sine vigtigste opgaver følgende:

1) at behandle spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres 
standpunkt.

2) på passende tidspunkter, navnlig ved skoleårets begyndelse, at 
drøfte elevernes arbejdsbyrde med henblik på at opnå en jævn 
fordeling såvel på ugens forskellige dage som skoleåret.

3) at behandle spørgsmål om elevernes opflytning i en højere klasse 
(mere herom under »Karakterer og vidnesbyrd«, side 38).

Lærerforsamlingen indkaldes af og ledes af rektor.
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Lærerråd
I det forløbne år har lærerrådet haft faste månedlige møder. I skole
årets begyndelse valgtes Preben Andersen som ny næstformand; øvrige 
valg var genvalg.

Der har været mange afgørelser at træffe med hensyn til byggeriet 
og indkøb - lige fra farven på tavlerne til sproglaboratorieanlæg. Det 
sidste krævede behandling i et særligt udvalg, som efter studier i mar
ken anbefalede et schweizisk anlæg.

Lærerrådet har haft en principiel debat om »introduktionsuger«, men 
er foreløbig endt med en »vent og se« beslutning, idet begyndelsen på 
skoleåret 72-73 vil give en række indflytningsproblemer.

Man har endvidere drøftet oprettelse af grene og deltagelse i forsøg 
med nye grene og tilvalg. Lærerrådet har anbefalet oprettelse af klas- 
sisk-sproglig og matematisk-naturfaglig gren fra næste skoleår. Længere 
har man ikke turdet gå med det grundlag (4 spor), vi har i øjeblikket.

Samarbejdet fungerer stadig upåklageligt, selvom rådet er blevet 
dobbelt så stort. Møderne har kunnet afvikles på 2 å 3 timer under 
hyggelige former.

Næste år indebærer en ny fordobling. Kan vi klare den hurdle lige 
så godt, kan alle være glade.

Fl. Palle Hansen.

Elevråd
Medlemmer af elevrådet 1971-72: Henrik Olafsson Isa, Henning Carl
sen Isb, Lis Petersen Imx, Bent Olsen lmy, Christian Liave 2sa, Ulla 
Henriksen 2sb, Peter Nielsen 2mx (formand), Ege Friis 2my.

Efter valget til det nye elevråd samledes i alt 8 repræsentanter (1 fra 
hver klasse) til et orienterende møde. De 4 repræsentanter fra de nye 
Ig’er blev budt velkommen. Det besluttedes ikke at ændre elevrådets 
struktur, fastsat året før.

Grundet en ret prekær pladsmangel med hensyn til samling af samt
lige skolens elever har behovet for elevfester været ret stort. I alt er der 
blevet afholdt 8 fester. Disse har ved et alsidigt program forhåbentlig 
været for enhver smag.

Endvidere besluttede elevrådet på opfordring at iværksætte »Opera
tion Dagsværk« (en u-landsindsamling). Det indkomne beløb blev ca. 
1000 kr.
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I indeværende år blev fastsat et elevkontingent på 2 kr. pr. elev. Dette 
beløb påtænkes på nuværende tidspunkt brugt til indkøb af båndopta
ger. Skolen betaler til denne halvdelen, elevrådet en fjerdedel og elever
ne en fjerdedel.

Elevrådet har i lighed med sidste år været repræsenteret ved samtlige 
skolenævnsmøder.

Sluttelig vil vi rette en tak til rektor, lærere og elever for godt sam
arbejde.

P. e. v.
Peter Nielsen.

Samarbej dsudvalg
Samarbejdsudvalgets medlemmer i 1971-72: Rektor (formand), Flem
ming Palle Hansen, Henning Due-Hansen, Susanne Garde, Peter Niel
sen 2mx, Ege Friis 2my og Lis Petersen Imx.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Af sager, der har været til behandling, kan nævnes: Regler for afhol
delse af elevfester, spørgsmål i forbindelse med overtagelsen af 1. fløj af 
det nye gymnasium til undervisningsbrug, udgåede elevers adgang til at 
købe deres lærebøger, fællestimer og forslag om forskellige inventar
anskaffelser.

Morgensamlingsudvalg
Af lokalemæssige årsager har der ikke i dette skoleår været afholdt 
morgensamlinger.

Kunstudvalg
Kunstudvalgets medlemmer i 1971-72: Ege Lau Frandsen 2my (for
mand), Anders Bo Jakobsen Imx (sekretær), Søren Knudsen 2sb, ad
junkt Marianne Møller, adjunkt Uffe Gravers Pedersen.

I forbindelse med de tyske gymnasieelevers besøg på skolen efteråret 
1971 holdt Manfred Thom en udstilling af sine grafiske værker.
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Den 13. oktober afholdt kunstudvalget en foredragsaften, hvor kunst
historikeren Claus Olsen talte over emnet: Thorvaldsen og Dansk 
guldalder (skulptur og maleri). Foruden lysbilleder vistes Dreyers 
Thorvaldsenfilm. Aftenen sluttede med en hyggelig diskussion om em
net.

I november blev en plakatudstilling stablet på benene.
Kommende udstillinger: African Art, hvor der blandt andet bliver 

udstilling af skulpturer fra Nationalmuseets afrikanske afdeling. Garde: 
Stentøj.

Ege Lau Frandsen.

Skakklubben
I dette skoleår har der ialt været 12 medlemmer, hvoraf de 11 var 
drenge. Er der virkelig kun én pige, der kan spille skak, eller er der 
kun én pige, der tør tage kampen op med drengene?

Den 6. februar deltog vi i den indledende runde til Danmarksmester
skabet for gymnasier. Vi opnåede kun 2 point ud af 6 mulige, men det 
må vel siges at være et godt resultat, eftersom det var første gang vi 
var med.

Vi håber stadig at blive flere medlemmer. Vi ved jo, at der er flere, 
der kan spille skak. I kantinen er der daglig stor aktivitet i frikvarte
rerne, og Imy har bl. a. afholdt en klasseturnering.

Erik Nick Hansen, 2mx.
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Skolens Dagbog
August:

9. Første skoledag.
27. Elevfest.

September:
13. Skolen deltager med et hold i gymnasieskolernes regionsstævne i 

atletik i Lyngby.
13. -19. En kiasse fra Königin Mathildes Gymnasium, Herford, Tysk

land, besøger skolen.
16. -17. Kunstudstilling af kunstneren, oberstudienrat Manfred Thom, 

Herford.
24. Elevfest.

Oktober.
5. Fællestime (dobbelttime): Militærpligt contra militærnægtelse. Ind

ledere til diskussionen: Kaptajn P. C. Høegh-Guldberg og Jørgen 
Bøgeløv Jensen.

9. To pigehold i håndbold deltog i håndboldstævne i Holte. Resulta
ter: Frederikssund A — Bagsværd: 1-0, Frederikssund A - Fiol te: 
5-6, Frederikssund B - Holte: 1-3, Frederikssund B — Bagsværd: 
3-1.

14. Foredragsaften ved kunsthistoriker Claus Olsen: Thorvaldsen. 
Dansk guldalder.

18. -22. Efterårsferie.
24. Elevfest.

November:
18. Fagkonsulenterne, lektor Hans Hartsteen (formning og kunstfor

ståelse) og lektor Jørgen Holst-Jensen (erhvervsorientering), be
søger skolen.

19. En del af skolens elever deltager i »Operation Dagsværk«.
22. Skolen må aflyse undervisningen på grund af snestorm.

December:
2. Fællestime: Forfatteren Franz Berliner fortæller og læser op af 

egne værker.
3. Elevhyggeaften.
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13. Lucia-optog under instruktion af lærerinde fru Else Clausen, Fre
derikssund private Realskole.

21. Elevfest.
22. Juleafslutning.
23. -4. jan. Juleferie.

Januar:
13. Orientering for forældre og elever om optagelse i Ig pr. 1. august 

1972.
17. Fællestime: Mr. E. Goodmann: On the Negro Problem in U.S. 

To-day.
20. Orienteringsmøde for forældre og elever om optagelse på HF- 

kursus pr. 1. august 1972.
28. Elevfest.
Februar:

6. Skolens skakklub deltager i stævne i Hillerød.
15 .-22. Lejrskole i Rom. 2sa + b.
23 . Fællestime: Birgitte Grimstad spiller og synger.

Marts:
9. Fagkonsulenterne, lektor Hans Greve (biologi), lektor Erik Munk 

Nielsen (fysik/kemi) og lektor Ralf Nielsen (fysik/kemi) besøger 
skolen.

20. Forældremøde for Isa + b.
21. Forældremøde for Imx + y.
24 . Elevfest.
27 .-4. april. Påskeferie.

April:
14 . Ekskursion til Roskilde og København. Imx + y.
21 .-27. Lejrskole i Holland. 2mx + y.

Maj:
1 .-5. Lejrskole på Djursland. Isa + b.
3. Skema over de mundtlige prøver til studentereksamen i maj-juni 

1972 tilgår skolen.
17 . Sidste normale skoledag.
19 .-25. Skriftlig årsprøve.
29 .-15. juni. Mundtlig årsprøve.
16. juni. Årsafslutning. Optagelsesprøve.
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Ferier og fridage
(de nævnte dage medregnet) 

1972:
Mandag den 19. juni - fredag den 4. august: Sommerferie.
Mandag den 16. oktober - fredag den 20. oktober: Efterårsferie.
Lørdag den 23. december - fredag den 5. januar: Juleferie.

1973:
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 16. april - tirsdag den 24. april: Påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 25. juni - fredag den 10. august: Sommerferie.

Årsafslutning:
Finder sted på Frederikssund Amtsgymnasium fredag den 16. juni 
1972 kl. 9.

Skoleåret 1972-1973:
Begynder mandag den 7. august 1972 kl. 9. Mødested: Kantinen i 
det nybyggede Frederikssund Amtsgymnasium.
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Skolens lokaler
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Skolens beliggenhed
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