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1. Oplysninger om Holstebro Gymnasium 1968-69
Afdelinger, linjer, grene og valgfri fag

Holstebro Gymnasium består af en 3-årig tosporet realafdeling og 
en 3-årig linje- og grendelt gymnasieafdeling samt fra august 1969 et 
2-årigt HF-kursus. Skolen påbegyndte undervisningen august 1963 og 
har i skoleåret 1968-69 2 realspor, 3 matematiske og 3 sproglige 1. 
g’er, 3 matematisk-fysiske, 1 matematisk-naturfaglig og 2 nysproglige 
2. g’er, 2 matematisk-fysiske, 1 matematisk-naturfaglig og 2 nysprog
lige 3. g’er.

Realafdelingen giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår gen
nem 3 etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, der 
slutter med realeksamen. Eleverne kan i 2. real vælge latin. Ikke-latin- 
elever får sang og musik, formning og en ekstra dansktime. Elever i 
3. real kan vælge fransk. Ikke-franskelever får evt. formning, sang og 
musik.

HF-kurset oprettes august 1969. Det er 2-årigt og giver undervis
ning til højere forberedelseseksamen. Man skal være fyldt 18 år inden 
den 1. februar i det år, man indstiller sig til eksamen, d. v. s. 16 år 
inden den 1. februar i det år, man optages på kurset. Også ældre, som 
efter endt skolegang er kommet ud i erhvervslivet og opdager, at de 
har evner og lyst til at gå i gang med en anden — ofte boglig — uddan
nelse, kan optages. Der er ingen øvre aldersgrænse. Undervisningen 
omfatter en række fag, der er fælles for alle, og nogle tilvalgsfag.

Fællesfagene er dansk, kristendomskundskab, historie, biologi, geo
grafi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, sang, formning og le
gemsøvelser. Eksaminander, som ikke tilhører folkekirken, fritages 
efter anmodning for undervisning og prøve i kristendomskundskab.

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra 
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til mindst 
19 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene mere ind
gående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal:
Udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk eller tysk 

11, udvidet samfundsfag 5, udvidet sang og musik 8, udvidet form
ning 8, 3. fremmedsprog (fransk) 12, fysik 13, kemi i forbindelse 
med valg af udvidet biologi eller fysik 8, kemi med forkursus i fysik 
10, psykologi 3.

Valg af fysik eller udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges 
kemi.

Der aflægges eksamen i alle fællesfag og de tilvalgsfag, man vælger. 
HF-eksamen giver adgang til uddannelser, hvor der stilles særlige 
krav om forkundskaber og evne til selvstændigt at arbejde med teore
tisk stof. Der er også mulighed for at indstille sig til HF-eksamen på 
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3. sb (Holger Votborg Nielsen). Der er søgt om forberedelsestid til 
eksamen. Særopgivelser for Kaj Frich Jensen: Enevældens tid 1648- 
1750. Gad III: s. 9-71, 105-156.

Lærebøger i historie
Gads historie for gymnasier og seminarier bd. I-IV, 1963-66.

Lærebog i samfundslære
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 60’erne.

Tekst- og billedsamlinger samt andet materiale
Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks historie i billeder. Ilsøe, Jonsen: 
Verdenshistoriske billeder (stor udg.). Rudi Thomsen: Det augustæ- 
iske principat, 1963. Rosenberg: Udvalg af den yngre Plinius' brev
veksling. J. Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. årh., 1965. 
Fussing og Knudsen: Kilder til Danmarks historie efter 1660, V, 6. 
udg. (Landbruget og bonden). G. Larsen: Kilder til Danmarks histo
rie efter 1660, VI, 1946. (Danmarks neutralitetspolitik). Bøge
bjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie, 1965. Lund, 
Sløk, Pihl: De europæiske ideers historie, 1964. Tidens Stemme 1966- 
69. Lysbilleder fra skolens samling.

Ekskursioner, museumsbesøg, lejrskole m. v.
Ekskursion til Thy (kirker, oldtidsminder), 1 dag. Ekskursion til Syd
sjælland (herregårde, oldtidsminder, kirker), 2 dage. Ekskursion til 
Nordsjælland og København (kirker, slotte, museumsbesøg, folke
tingsbesøg), 4 dage.

Særligt behandlede afsnit il. og 2. gymnasieklasse
Roms historie. Danmarks historie 1060-1241. Reformationen. Ene
vældens tid 1648-1750. Nordens historie 1750-1848.

Til eksamen opgives. Før 1900
Roms historie. Gad I: s. 191-193, 208-252. Kilder: Det augustæiske 
principat. Monumentum: Ancyranum nr. 1-18, nr. 22-31, nr. 34. 
Udv. af den yngre Plinius brevveksling, 9. udg. s. 28-34. Billeder: 
Verdenshistoriske billeder nr. 66, nr. 79. Danmarks historie 1060- 
1241. Gad II: s. 111-137. Kilder: Kilder til Danmarks hist, i 12. årh., 
s. 14—16, 21-34, 36—47, 51-59, 83-87. Billeder: Danmarks historie i 
billeder, nr. 79, nr. 82, nr. 88. Danmarks historie 1750-1848. Gad 
III: 256-275, 298-300, 350-365. Kilder: Kilder til Danmarks hist, 
efter 1660, V, nr. 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17, 21, 22, 25. Kilder til Dan
marks historie efter 1660, VI, s. 5—8, 14—19, 31-43, 51-58. Billeder: 
Danmarks hist, i billeder, nr. 193, nr. 230, nr. 231, nr. 234, nr. 235, 
nr. 236.

60



Efter 1900
Europas historie 1914-39. Gad IV: s. 150-217, 238-258, 274-307. 
Mellemøsten. Gad IV: s. 439-451, 631-639. Nordens historie 1914- 
45. Gad IV: s. 218-238, 258-274, 313-320, 326, 329, 340-349, 405- 
406. Kilder: Kilder til mellemkrigstidens historie, s. 35-46, 50-55, 
62-66, 73-75, 78-93, 94-99, 101-103, 109-117.

Samfundsliere
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 60’erne. Den lovgivende 
magt, den udøvende magt, den dømmende magt, det kommunale 
styre, Grønland, nordisk samarbejde, europæisk samarbejde, internatio
nalt samarbejde, arbejdsmarkedet, penge og økonomi, offentlige finan
ser og skatter.

3. my (Holger Votborg Nielsen). Der er søgt om forberedelsestid til 
eksamen. Særopgivelser for Jørgen Jakobsen: Gyldendals verdenshi
storie 1. 1963. Rom historie s. 114-174. Gyldendals verdenshistorie 
2. 1964. Enevældens tid s. 86-172. Kierkegaard, Winding: Nordens 
historie. 1964. Danmarks historie 1050-1380 s. 36-74. Nordens hi
storie 1523-1660 s. 110—141.

Lcerebøger i historie
Gads historie for gymnasier og seminarier bl. I-IV, 1963-66.

Lcerebog i samfundslære
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 60’erne.

Tekst- og billedsamling samt andet materiale
Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks historie i billeder. Ilsøe, Jonsen: 
Verdenshistoriske billeder (stor udg.). Rudi Thomsen: Det augu- 
stæiske principat. 1963. Rosenberg: Udvalg af den yngre Plinius’ brev
veksling. J. Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. årh. 1965. 
Fussing og Knudsen: Kilder til Danmarks historie efter 1660, V, 6. 
udg. (Landbruget og bonden). G. Larsen: Kilder til Danmarks histo
rie efter 1660, VI, 1946. (Danmarks neutralitetspolitik). Bøgebjerg 
og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie. 1965. Lund, Sløk, 
Pihl: De europæiske ideers historie. 1964. Tidens Stemme 1966—69. 
Lysbilleder fra skolens samling.

Ekskursioner, museumsbesøg, lejrskole m. v.
Ekskursion til Thy (kirker, oldtidsminder), 1 dag. Ekskursion til 
Sydsjælland (herregårde, oldtidsminder, kirker), 2 dage. Ekskursion 
til Nordsjælland og København (kirker, slotte, museumsbesøg, folke
tingsbesøg), 4 dage.
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Sarligt behandlede afsnit il. og 2. gymnasieklasse
Roms historie. Danmarks historie 1060-1241. Reformationen. Ene
vældens tid 1648-1750. Nordens historie 1750-1848.

Til eksamen opgives. Før 1900
Danmarks historie 1060-1241. Gad II: s. 111-137. Kilder: Kilder til 
Danmarks hist, i 12. årh. s. 14—16, 21-34, 36-47, 51-59, 83-87. Bil
leder: Danmarks hist, i billeder nr. 79, nr. 82, nr. 88. Enevældens tid 
1648-1750. Gad III: s. 9-71, 105—156. Danmarks historie 1750- 
1848. Gad III: s. 256-275, 298-300, 350-365. Kilder: Kilder til 
Danmarks hist, efter 1660, V, nr. 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17, 21, 22, 25. 
Kilder til Danm. hist, efter 1660, VI, s. 5-8, 14—19, 31-43, 51-58. 
Billeder: Danm. hist i billeder nr. 193, nr. 230, nr. 231, nr. 234, nr. 
235, nr. 236.

Efter 1900
Europas historie 1914-39. Gad IV: s. 150-217, 238-258, 274-307. 
Mellemøsten. Gad IV: s. 439-451, 631-639. Nordens historie 1914- 
1945. Gad IV: s. 218-238, 258-274, 313-320, 326, 329, 340-349, 
405-406. Kilder til mellemkrigstidens historie: s. 35-46, 50-55, 62- 
66, 73-75, 78-93, 94-99, 101-103, 109-117.

Samfundslære
Askgaard, Barfod, Kauffeldt: Danmark i 60’erne. Den lovgivende 
magt, den udøvende magt, den dømmende magt, det kommunale 
styre, Grønland, nordisk samarbejde, europæisk samarbejde, interna
tionalt samarbejde, arbejdsmarkedet, penge og økonomi, offentlige 
finanser og skatter.

GEOGRAFI
3. mnxy (B. Gullach).
Lærebøger og atlas
Første emne: Aage Aagesen: Handelsgeografi, 1964. Udvalgte afsnit 
er gennemgået.
Andet emne: H. Jonassen og Mogens B. Lange: Biogeografi, 1966. 
Bogen er nærmest anvendt som håndbog og i forbindelse med afsnit
tet om pattedyrenes udbredelseshistorie er særlige regioners og dyrs 
biogeografi behandlet.
Tredje emne: V. Hansen: Danmarks kulturgeografi, 1965. Bogen er 
blevet brugt som håndbog i forbindelse med Dispositionsplan for 
Holstebro, 1962, idet emnet Danmarks kulturgeografi er søgt belyst 
nærmere gennem en undersøgelse af en enkelt regions kulturgeografi.

Lokaliteter for ekskursioner
Studier „i marken“ i tilknytning til tredje emne.
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2. sa (Holger Votborg Nielsen).
Lærebøger og atlas
W. F. Hell ner: Geografi for sprogligt gymnasium, 1964. Diercke: 
Weltatlas. Humlum og Nygård: Danmark Atlas 1961. En handels
vare: Kul.

Lokaliteter for ekskursioner
Ekskursion i maj 68 (1 dag): Mønsted — Dollerup — Søby — Timring 
— Trehøje - Sture sande.
Ekskursion til Nordjylland sept 1968 (2 dage): Kås - Sandmosen - 
Fosdalen — Janum Kjøt — Klim - Bulbjerg - Store Vildmose - An
delscementfabrikken i Nørresundby - Lønstrup Klint.

2. nsb (B. Gullach).
Lærebøger og atlas
W. F. Hellner: Geografi f. sprogligt gymnasium, 1964. Læst pensum: 
Hele bogen. Humlum og Nygård: Danmarks-atlas, 1961. Dierckes 
Weltatlas, 1957. Verdenshandelsvare: Kul.

Lokaliteter for ekskursioner
Følgende lokaliteter er besøgt på 1-dags ekskursioner m. Holstebro 
som udgangspunkt: Bulbjerg, Vesløs vejle, Hanklit, Helligsø og 
Draget.
På en flerdags ekskursion til Vadehavet er følgende lokaliteter besøgt: 
Rømø strand, Rømødæmningen m. slikgårde og loer, Ballum og Højer 
sluser m. kogene, Mandø samt Gram teglværk, Jels søerne og indsan- 
derne ved Stensbæk.

2. mfx (B. Gullach).
Lærebøger og atlas
H. Andersen, R. Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi f. matema
tisk gymnasium, 1963. Læst pensum: Hele bogen. Humlum og Ny
gård: Danmarks-atlas, 1961. Dierckes Weltatlas, 1957.

Valgfrit emne
India. Af litteratur er bl. a. anvendt: Alsdorf: Vorderindien, 1954. 
Spate: India and Pakistan, 1955. India yearbook, 1967. Statistic 
annual, 1967. Harms Erdkunde: Asien. Dudley Stamp: A Regional 
Geography: Asia. Humlum og Hostrup: Klimastationer. Vor Klode. 
Humlum: Kulturgeografisk atlas, samt diverse internationale stati
stikker og atlas.

Lokaliteter for ekskursioner
Følgende lokaliteter er besøgt på 1-dags ekskursion m. Holstebro som 
udgangspunkt: Karup hedeslette med smeltevandsdal, Mønsted, Dol
lerup, Søby, Timring, Trehøje og Sture sande.
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På en flerdags ekskursion til Vadehavet er følgende lokaliteter besøgt: 
Rømø strand, Rømødæmning m. slikgårde og loer, Ballum og Højer 
sluser m. kogene, Mandø samt Gram teglværk, Jelssøerne og indsan- 
derne ved Stensbæk.

2. my (Holger Votborg Nielsen).
Leer eb øger og atlas
Diercke: Weltatlas. Humlum og Nygård: Danmark Atlas, 1961. An
dersen, Frederiksen, Hellner: Geografi for matematisk gymnasium, 
1964.

Valgfrit emne
Sydamerikas kulturgeografi. Lit.: Aage Aagesen: Sydamerika. Preston 
E. James: Latin America, Schou m. fl.: Vor Klode. J. Humlum: Kul
turgeografisk Atlas. Ahlman: Latinamerika. Aage H. Kampp: Hvor 
fror det og hvorfor. Statesmans Yearbook. FN statistik. FAO statistik.

Lokaliteter for ekskursioner
Ekskursion i maj 68 (1 dag): Mønsted - Dollerup - Søby - Timring 
- Trehøje — Sture sande.
Ekskursion til Nordjylland sept. 1968 (2 dage): Kås - Sandmosen - 
Fosdalen — Janum Kjøt - Klim - Bulbjerg - Store Vildmose - Andels
cementfabrikken i Nørresundby - Lønstrup Klint.

2. mz (Holger Votborg Nielsen).
Leerebøger og atlas
W. F. Hellner: Geografi for matematisk gymnasium, 1964. Diercke: 
Weltatlas. Humlum og Nygård: Danmark Atlas, 1961.

Valgfrit emne
Nordens kulturgeografi. Lit.: J. Humlum: Kulturgeogr. Atlas. S. 
Swedberg: Våra grannländers näringsliv. Sømme: A Geography of 
Norden. H. W. Ahlmann: Norge, Natur og næringsliv. J. Furuskog: 
Vårt land. Th. Nørlyng: Landene mod nord. Schou m. fl.: Vor Klode. 
Statesmans Yearbook. FN statistik. FAO statistik.

Lokaliteter for ekskursioner
Ekskursion i maj 68 (1 dag): Mønsted - Dollerup - Søby - Timring 
— Trehøje — Sture sande.
Ekskursion til Nordjylland sept. 1968 (2 dage): Kås - Sandmosen - 
Fosdalen — Janum Kjøt - Klim - Bulbjerg - Store Vildmose — Andels
cementfabrikken i Nørresundby - Lønstrup Klint.

1. sa og 1. sb (B. Gullach).
Leerebøger og atlas
W. F. Hellner: Geografi f. sprogligt gymnasium, 1964. Læst pensum: 
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Udvalgte afsnit i overensstemmelse med de nye forordninger. Ny
gård og Humlum: Danmarks-atlas, 1961. Dierckes Weltatlas, 1957.

Lokaliteter jor ekskursioner
På to endags ekskursioner m. Holstebro som udgangspunkt er føl
gende lokaliteter besøgt: Bulbjerg, Vesløs vejle, Hanklit, Helligsø og 
Draget, Mønsted, Karup smeltevandsdal, Hald sø, Søby, Timring, 
Trehøje, Sture sande.

1. sc (Holger Votborg Nielsen).
Lærebøger og atlas
W. F. Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium, 1964, s. 3-79, 
89-95, 119-155, 164-192, 206-212. Diercke: Weltatlas. Humlum 
og Nygaard: Danmark Atlas, 1961. En verdenshandelsvare: Hvede.

Lokaliteter jor ekskursioner
Der er planlagt 2 dages ekskursioner til Midt- og Østjylland i april 
1969.

BIOLOGI
3. nsa og 3. nsb (B. Gullach).
Lærebøger
A. Munk: Biologi f. sprogligt gymnasium, 1964. Læst pensum: Hele 
bogen, følgende afsnit dog mere kursorisk: side 59—61, 143-147 
samt dele af det systematiske afsn. Øvelser: Mikroskopering af encel
lede organismer, mitosestudier, planteanatomi og -histologi (selvfrem
stillede og -farvede præparater), dyreanatomi og -histologi (spec, 
mennesket), dissektion af okseøje, -hoved (spec, hjerneafsnittene), 
-hjerte, -lunge og nyre, små fysiologiske øvelser i forb. med gennem
gang af kredsløbet, undersøgelse af egenskaben „smager-ikke smager“, 
simple organisk-kemiske forsøg til påvisning af sukkerstof, fedtstof og 
æggehvidestof.

Lokaliteter jor ekskursioner
Besøg på Landbohøjskolens institutter for plantefysiologi og mikro
biologi.

3. mjx og 3- mfy (Henning Gjeller od).
Lærebøger
A. Munk: Biologi for matematisk gymnasium, 1964. Læst pensum: 
Hele bogen undtagen side 51-59. Øvelser: Mikroskopering af encel
lede organismer. Planteanatomi og -histologi studeret på selvfremstil
lede præparater. Humananatomiske og -histologiske færdigpræparater. 
Dissektion af oksehjerte, okselunge og okseøje. Undersøgelse af egen
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skaben „smager-ikke smager“. Simple organisk-kemiske forsøg til på
visning af sukkerstof, æggehvidestof og fedtstof. Som demonstration 
er vist bestemmelse af hvilestofskifte (O2-optagelse) v. hj. a. Kroghs 
vippespirometer, samt bestemmelse af CO2-udskillelse i spirende 
ærter.

Lokaliteter for ekskursioner
Ekskursioner til områder omkring Vandkraftsøen.

3. mnxy (B. Gullach).
Lærebøger
A. Munk: Biologi f. matematisk gymnasium, 1964. Læst pensum: 
Hele bogen. P. Schiøler: Biokemi for gymnasiet, 1964, Læst pensum: 
side 1-55; 66-81 (mere kursorisk); 92-103; 103-120 (mere kurso
risk); 120-144; 161-214. Seidelin og Hoff-Jørgensen: Vejledning i 
biokemiske øvelser, 1965.
Almene biologiske øvelser: Organisk-kemisk stofidentification, en
zymforsøg, gæring, encellede organismer, mitosestudier, bakteriekul
turforsøg, planteanatomi, studier af okseblod, dissektion af okseøje, 
-hoved (spec, hjerneafsnittene), -hjerte, -lunge og -nyre, histologiske 
præparater (spec, mennesket), respirationsforsøg m. spirometer, un
dersøgelse af egenskaben „smager-ikke smager“.
Speciale: Plantefysiologi. G. Hygen: Trekk fra plantefysiologiens ut
vikling, 1961 (specielt afsnittene om ånding og fotosyntese). Dupli
keret øvelsesvejledning.
Øvelser: Blæretælling, Sachs jodprøve, ånding hos spirende ærter, 
Scheeles forsøg, alkoholgæring, smørsyregæring, transpirationsforsøg 
m. kartoffel, do. m. ærter, udbulningsforsøg m. ærter (i gips og glas), 
grænseplasmolyse, osmoseforsøg, vandkulturforsøg, længdevækst hos 
ærter, farvestofundersøgelser, papirkromatografi.

Lokaliteter for ekskursioner
To planteøkologiske ekskursioner i omegnen: 1. Hedens økologi. 2. 
Nåleskovens økologi. Besøg i Danmarks akvarium og Hav- og fiskeri
biologisk museum i Charlottenlund.

KEMI
3. mx (Carl førgen Carlsen).
Anvendte lærebøger
F. Andersen, O. Bostrup, E. Halkjær, K. G. Hansen: Kemi for gym
nasiet bind 1 (1963) og kemi for gymnasiet bind 2 A (1964).

Af ovennævnte bøger er læst
Af bind 1: Hele bogen (97 sider). Af bind 2: Hele bogen (213). 
Endv. noter vedr. pH-metret samt titreringer (10). Ialt 320 sider.
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Til eksamen opgives
Af bind 1: 54 - 58, 72-103 (34 sider). Af bind 2: 9-22, 27-65, 
70-82, 86-121, 125-130, 163-173, 196-204, 206, 209-210 (121). 
Ialt 155 sider.

3. my (Jobs. Tb. Dahl).
Anvendte lærebøger
F. Andersen, O. Bostrup m. fl.: „Kemi 1 og kemi 2 for gymn.“ (1. 
udg. - begge).

AJ ovennævnte bøger er læst
Kemi 1: s. 9-102 (93 sider). Kemi 2: s. 9-80, 86-121, 125-130 og 
138-217 (190). Ialt 283 sider.

Til eksamen opgives
Kemi 1. Grundstofferne s. 26—31 (5 sider). Galvanisk element, 
redoxpr. m. m. s. 63—71 (8). Halogenerne, protonoverførelsespr., 
svovl m. m. s. 74-102 (28). Kemi 2. Femte hovedgruppe (nitogen) 
s. 9-22 (13). Reaktionskinetik og ligevægtslære, carbonforb. m. m. 
s. 27—65 (38). Carbonhydrider s. 70-80 (10). Alkoholer, ethere, 
aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere m. m. s. 86—104 (18). Frem
stilling af metalforbindelser s. 163-172 (9). Coordinationsforbindel- 
ser s. 196-210 (14). Ialt 143 sider.

FYSIK
3. mjx (Carl Jørgen Carlsen).
Anvendte lærebøger
F. Andersen, O. Bostrup, E. Halkjær, K. G. Hansen: Fysik 1 for gym
nasiet 1. udg. (1963) - endv. Fysik 2 A for gymnasiet 1. udg. (1964) 
samt Fysik 3 for gymnasiet 1. udg. (1965). Af samme forfattere des
uden fys. øvelser og opgaver, bind 1, 2 og 3.

AJ ovennævnte bøger er læst
Fysik 1: Hele bogen (116 sider). Fysik 2: Hele bogen (s. 189-204 
ekstensivt) (197). Fysik 3: Hele bogen med følgende overspringelser: 
98-102, 143-155, 184-189, 194-196, 208-225 (fra s. 190 og ud 
ekstensivt) (222). Hertil kommer maskinskrevne noter vedr. følgende 
emner: Potentiel energi, mekanikens energisætning. Värmeteori (2. 
hovedsætn., Carnot, nyttevirkn., div. proc. m. idealgas) Kuglesymm. 
kraftfelt, satellitbevægelse. Bølger (gruppehastighed, interferens). 
Coulombs lov, elektrisk felt. Induktion. Elektriske svingninger. Det 
skønnes, at den reelle forøgelse af stoffet herved andrager 25 sider 
(25). Der opgives ikke valgfrit emne. Ialt 560 sider.
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Til eksamen opgives
Fysik 1: s. 36-41, 57-61, 64-68, 84-92, 117-124 (24 sider). Fysik 2: 
s. 42-92, 98-104, 109-111, 116-120, 121-126, 129-139, 169- 
175, 179-183, endv. fra noter vedr. pot. energi, värmeteori, kugle- 
symm. kraftfelt og satellitbevægelse (97). Fysik 3: s. 13-22, 25—30, 
36, 43, 51-58, 62-65, 76-97, 103-106, 109-110, 126-134, 155-159, 
160-171, 174—178, endv. fra noter vedr. Coulombs lov, elektrisk felt, 
induktion og elektriske svingninger (84). Ialt 205 sider.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser
Luftarters massefylde — vands fordampningsvarme — elektrokemiske 
ækvivalenter — målinger af elektromotorisk kraft - resistans i elektro
lytter — Atwoods faldmaskine — varmens mekaniske ækvivalent - fy
sisk pendul - lydens hastighed - faldende plade og rotationsenergi - 
forholdet mellem elektronens ladning og masse — magnetisk flux - 
elektriske filtre — optiske gitre — radioaktivitet.

Følgende praktiske øvelser er udført ud over de til eksamen opgivne 
Faste stoffers varmeudvidelse - væskers varmeudvidelse - luftarters 
varmeudvidelse — faste stoffers varmefylde — isens smeltevarme - af
kølingskurver - substitutionsmetoden - Wheatstones bro - glødetrå
dens resistans - brydning i glasklods — brydning i prisme — samlelin
ser — spredelinse — sfærometer — væskers massefylde — Avogros tal 
- tempografen - impulssætningen — jævn cirkelbevægelse - mat. 
pendul — varmens elektriske ækvivalent - Prytz svingningsapp. — elek- 
tromoteren - triodens karakteristiker - vexelstrømsmål inger — pH- 
metret.

3. mfy (Jobs. Tb. Dahl).
Anvendte lærebøger
Kjeld Gyldenkerne og Erik Lorensen: „Astronomi for gymnasiet“, 
1964. J. K. Eriksen og Søren Sikjær: „Fysik for gymnasiet I, II og 
III“ (5. udg., 5. udg. og 4. udg.).

Af ovennævnte bøger er læst
Astronomi: s. 7—65 og 101—104 (heraf er siderne 13—29 og 46—51 
læst kursorisk (61 sider). Fysik I: s. 9-18, 20-27, 29-34, 36-50, 55- 
72, 74-84, 88-98, 105-107, 108-114, 116-123 og 124-131 (94). 
Fysik II: s. 7-14, 15-16, 17-35, 39-51, 54-67, 73-83, 88-105, 113- 
118, 123-133, 137-145, 148-171, 174-184 og 187-200 (147). Fysik 
III: s. 7-41, 48-62, 66-81, 83-116, 121-140, 143-152, 165-181, 
183-212 og 214-228 (193). Ialt ca. 495 sider.

Til eksamen opgives
Fysik I. Luftarternes tilstandslign, og tilstandsformer s. 40-47 (7 
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sider). Joules lov, modst., Ohms lov s. 76-77 (1). Elektromot. kraft 
m. m. s. 88-93 (5). Optisk instr, s. 124-131 (7). Fysik II. Bevægelse 
s. 17-35 (18). Newtons love s. 40-51 (13). Arbejde-energi s. 54-67 
(13). Den harm. sv. og jævn cirkelbev. s. 77-83 (6). Impulsmoment
sætn. m. m. s. 88-97 (9). Massemidtpunkt m. m. s. 99-102 (3). Pen
dul s. 104-106ø (1). Mekanikkens impulssætn. (stød) s. 113—118 
(5). Fysik III. Elektrostat. felter m. m. s. 13-41 (28). Magn. felt s. 
48-62 (14). Induktion m. m. s. 83-97 (14). Vekselstrøm s. 99-111 
(12). Atomfysikkens gennembrud s. 190—204 (14). Astronomi. 
Astronomiske retningsbestemmelser s. 30-41 (11). Tidsmålinger s. 
101-104 (3). Ialt 174 sider.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser
Vands fordampningsvarme v. 100° - Lufttermometret - Wheatstones 
bro - Jævn cirkelbevægelse - Faldende plade og yo-yo - Elastiske 
svingninger - Varmeenhedens mekaniske ækv. - Pendulsvingninger — 
Lydens hastighed i glas, luft og CO2 - Ballistisk galvanometer — Vek
selstrøm — Lysets bøjning — udmåling af spektre — Måling af forhol
det mellem elektronens ladning og masse - Trioden - Radioaktivitet.

Følgende praktiske øvelser er udført ud over de til eksamen opgivne 
Længdeudvidelse — Væskes udvidelseskoefficient v. dilatomer — Væ
skes udvidelseskoefficient v. pyknometer — Isens smeltevarme — Faste 
stoffers varmefylde — Mættede dampes tryk — Afkølingskurver — 
Luftarters normalmassefylde — Lysets tilbagekastning fra plane spejle 
- Faradays elektrolytiske love - Måling af samlelinses brændvidde - 
Linsesystemer - Måling af modstand v. Ohms lov - Joules lov - 
Timeren-Newtons 2. lov - Atwoods faldmaskine — Torsion - Impuls
sætningen - Elektromotoren - Måling af magn. induktion m. tangens- 
boussole.

3. mnxy (Joks. Th. Dahl).
Anvendte lærebøger
y-klassen: J. K. Eriksen og Søren Sikjær: „Fysik for gymnasiet I, II 
og III“ (5. udg., 5. udg. og 4. udg.).
x-klassen har i stedet for Eriksen og Sikjær: „Fysik I“ læst F. Ander
sen, O. Bostrup m. fl.: „Fysik 1 for gymn.“ (2. oplag).

Af ovennævnte bøger er læst
Fysik I (y-klasse): s. 9-18, 20-27, 29-34, 36-50, 55-72, 74-84, 
88-98, 105-107, 108-114, 116-123 og 124-131 (94 sider). Fysik 1 
(x-klasse): hele bogen (115). Fysik II: s. 7—14, 15—16, 17-35, 38-51, 
54—67, 73—83, enkelte dele af afsnittene s. 88—99, 99—101, teori for 
matematisk pendul behandlet og anvendt i øvelse, 113-118, 123-126, 
132-133, 137-144, 148-171, 176-184 og 187-198 (123). Fysik III: 
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s. 7-41, 48-62, 66-74, 75-78 (orienterende gennemgang), 83-95, 
96-97 (orienterende gennemgang), 99-107, orienterende gennem
gang af siderne 107-109, 121—123, samt 130-136, 143-146, 146- 
152, 165—181, 183-212 og 214—229 (sidstnævnte sider læst kurso
risk) (158). Ialt ca. 375 (396) sider.

Til eksamen opgives
Fysik I (y-klasse). Luftarternes tilstandslign, og tilstandsformer s. 
40—47 (7 sider). Joules lov, modst., Ohms lov s. 76-77 (1). Elek- 
tromot. kraft m. m. s. 88-93 (5). Optiske instr, s. 124-131 (l).Fysik 
l (x-klasse). S. 22-30, 57-61, 79-84, 117-124 (24). Fysik II. Hastig
hed og acc. m. m. s. 27—32 (5). Newtons love s, 40-51 (11). Arbejde 
og energi s. 54—67 (13). Bev. i hom. kraftfelt s. 73—77 (4). Harm, 
sv., jævn cirkelbev. m. m. s. 77-83 (6). Mekanikkens impulssætn. 
(stød) s. 113-118 (5). Fysik III. Elektrostat. felt, kapacitet m. m. s. 
13-40 (27). Magn. felt s. 48-60 (12). Atomare part. bev. i el. og 
magn. felter s. 66-74 (8). Vekselstrøm s. 99-107 (8). Atomfys. gen
nembrud s. 190-200 (10). Ialt ca. 129 (133) sider.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser
Lufttermometret (Gay-Lussacs 1. lov) — Varmeenhedens mekaniske 
ækvivalent - Elastiske svingninger - Impulssætningen - Ballistisk 
galvanometer - Vekselstrøm.

Følgende praktiske øvelser er udført ud over de til eksamen opgivne 
x-klasse: Faste stoffers varmeudvidelse - Væskers varmeudvidelse v. 
dilatometer - Væskers varmeudvidelse v. pyknometer — Mættet vand
damps tryk - Faste stoffers varmefylde - Isens smeltevarme - Vands 
fortætningsvarme - Afkølingskurver - Elektrokemiske ækvivalenter - 
Daniell-element — Glødetrådes resistans v. voltm.-amp. — Wheatstones 
bro — Resistans i elektrolytopløsninger — Måling af spændingsforskel 
v. kompensationsmetoden - Brydning i glasklods og prisme — Sprede
linse, samlelinse, linsesystemer og forsøg m. sfærometer.
y-klasse: Længdeudvidelse — Væskers varmeudv. v. dilatometer — Væ
skers varmeudv. v. pyknometer — Faste stoffers varmefylde — Vands 
fordampningsvarme v. 100° — Mættede dampes tryk - Afkølingskur
ver — Luftarters normalmassefylde - Lysets tilbagekastning fra plane 
spejle - Lysets brydning i glas - Faradays elektrolytiske love - Måling 
af samlelinses brændvidde — Linsesystemer - Wheatstones bro — Mod
standsmåling v. Ohms lov - Joules lov.
Fælles: Jævn cirkelbevægelse — Pendulsvingninger - Faldende plade 
og yo-yo - Monomolekylære lag — Lydens hast, i glas, luft og CO2 - 
Atwoods faldmaskine - Timeren — Lysets bøjning - udmåling af 
spektre - Trioden.
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MATEMATIK
3. mfx (Arne Jensen).
Anvendte lærebøger
Kristensen og Rindung: Matematik I, II og III (1964).

Ovennævnte bøger er læst med følgende overspringelser
Matematik I, hele bogen læst (334 sider). Matematik II, hele bogen 
læst (259). Matematik III, hele bogen læst (162). Valgfrit emne: 
Intet. Ialt 755 sider.

Til eksamen opgives
Mat. I: Kap. II, 3-8, 10-12 (8 sider). Kap. IV, 1-7 (8). Kap. V, 
10-15 (6). Kap. VI, 24-27.1 (6). Kap. X, 1-6 (6). Kap. XI, 8- 
16.2, 22-29 (22). Kap. XIII, 11-25 (18). Mat. II: Kap. IV, 1-5, 
18-20 (13). Kap. V, 1-9, 12-16 (25). Kap. VI, 4-9, 15-17.2 (10). 
Kap. VII, 1-3 (4). Kap. IX, 1-18 (28). Kap. X, 1-3 (10). Mat. 
III: Kap. II, 6-10 (6). Kap. III, 1-14 (22). Kap. IV, 2-37, 41-45 
(63). Ialt 255 sider.

3. mfy (Carl Jørgen Carlsen).
Anvendte lærebøger
Erik Kristensen og Ole Rindung: Matematik 1, G. E. C. Gad 1962. 
Matematik 2, G. E. C. Gad 1965. Matematik 3, G. E. C. Gad 1964.

Ovennævnte bøger er læst med følgende overspringelser
Matematik 1: Hele bogen (334 sider). Matematik 2: Hele bogen 
(259). Matematik 3: Hele bogen (162). Der opgives ikke valgfrit 
emne. Ialt 755 sider.

Til eksamen opgives
Matematik 1: II 1-12, IV 1-11, V 10-15, VII 8-10, X 1-6, XI 1-29 
(74 sider). Matematik II: IV 1-23, V 1-10, 12-20, VI 3-22, VII 1-9, 
IX 14-18 (114). Matematik 3: II 1-14, III 1-15, IV 2-25 (77). 
Ovennævnte romertal er kapitelnumre, de arabiske tegn paragrafnum
re, alle inclusive. Ialt 265 sider.

3. mnxy (Leif Hautop Sørensen).
Anvendte lærebøger
Kristensen og Rindung: Matematik I (1. udgave). Matematik II NG 
(2. udgave). Sandsynlighedsregning (1. udgave).

Ovennævnte bøger er læst med følgende overspringelser
Matematik I: Ingen overspringelser (334 sider). Matematik II NG: 
VIII §§ 1-6 (183). Sandsynlighedsregning: II §§ 27-29, III §§ 1-7, 
V §§ 1-6 (84). Ialt 601 sider.
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Til eksamen opgives
Matematik I:
III §§ 11-15, 21-41; IV §§ 1-13; V §§ 10-15; VI §§ 18-27; XI 
§§ 8-16, 18-21, 25.2-26.7, 26.10-29; XIII §§ 11-24 (95 sider). 
Matematik II: IV §§ 1-4, 8-13, 18-23; V §§ 1-2, 4, 6-9, 12-15, 
18-21.1; VI §§ 3-9, 11, 15-22; VII §§ 1-2 (70). Sandsynlighedsreg
ning: I §§ 1-5, II §§ 3-11, 15-16 (28). Ialt 193 sider.

2. sa (Tove Hautop Sørensen).
Anvendte lærebøger
Biilow, Handest m. fl.: Matematik for sproglig linie I og II. Forsøgs
tekst (dupi. udgave).

Ovennævnte bøger er læst med folgende overspringelser
Ingen overspringelser. Ialt 223 sider.

Heraf opgives til eksamen
Bog I: §§ 13-14, 17-18, 20-22, 24-25, 30 (h-3O.3°), 31. Bog II: 
§§ 4-10, 13-14.10°, 16.1-16.7, 17, 20. Ialt 103 sider.

2. sb (Leif Hautop Sørensen).
Anvendte lærebøger
Biilow, Handest m. fl.: Matematik for sproglig linje I-II. Forsøgs
tekst (dupi. udgave).

Ovennævnte bøger er læst med følgende overspringelser
Ingen overspringelser. Ialt 223 sider.

Heraf opgives til eksamen
I: §§ 13-14, 17-18, 20-22, 24-25, 30 (-h3O.3°), 31. II: §§ 4-10, 
13-14.10, 16.1-16.7, 17, 20. Ialt 103 sider.
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11. Eksamensopgivelser til realeksamen

DANSK

3. real a (Marius Møller). Eksamen med faste pensaopgivelser. Littera
turprøver: Ebbe Skammelsøn. Guldhornene. De tre helligaftener. 
Posthuset i Hirschholm. Tidlig skilsmisse. Gartneren og herskabet. Fru 
Fønss. Engelske socialister. Irene Holm. Hos fuglene. Agerhønen. 
Turen til Hamar. Jul i Sachsenhausen. Ialt ca. 73 normalsider prosa og 
ca. 18 normalsider poesi, tilsammen ca. 91 normalsider.
Større værker: Landsby degnen. Vildanden.
Den benyttede lærebog til sproglig forståelse: Leif Busk: Sproglig for
ståelse.
3. real b (Rita Sparle). Eksamen med faste pensaopgivelser. Litteratur
prøver: Aage og Else. Ebbe Skammelsøn. Ludv. Holberg: af Erasmus 
Montanus. A. Oehlenschläger: Guldhornene. Henrik Hertz: Posthuset 
i Hirschholm. Emil Aarestrup: Tidlig Skilsmisse. H. C. Andersen: 
Gartneren og Herskabet. J. P. Jacobsen: af Fru Fønss. Herman Bang: 
Irene Holm. H. Pontoppidan: Den første Gendarm. Johs. V. Jensen: 
Hos Fuglene. Ialt 73,5 normalsider prosa og 15,7 normalsider poesi, 
tilsammen 89,2 normalsider.
Større værker: Henrik Ibsen: Vildanden. Hans Kirk: Fiskerne.
Den benyttede lærebog til sproglig forståelse: Leif Busk: Sproglig 
Forståelse.

ENGELSK

3. real ab (Elly Sjølin). Intensivt opgives: Friis-Hansen & Chr. Niel
sen: Engelsk V: Stk. 1: Andy Lassen (11,5 ns). Stk. 4: The Blue Car
buncle p. 33-44 (11,0). Stk. 6: Tom Cutter (9,8). Stk. 10: Macbeth 
Retold (10,6 ns). Stk. 12: The Plague and the Fire (7,0). Stk. 24: 
The Third Day after Christmas (10,2). Ialt 60,l normalsider.
Ekstensivt er læst: 2. real: Gyde Poulsen & Hvid: The Lion’s Share.
3. real: Gyde Poulsen & Hvid: What a Life, samt de ikke-intens. læste 
stykker i Friis-Hansen & Chr. Nielsen V.
Eksaminationsmåden, der agtes benyttet: Oplæsning og samtale.

TYSK

3. real a (Henry Smidt). Intensivt opgives: Af Nydahl: Tysk for 
realskolen III: Zwei Männer (4,2 ns). Der unheimliche Autogast 
(5,6). Wenn die Äpfel reif sind (5,7). Ein geheimnisvolles Tele
gramm (8,4). Ojembo, der Urwaldschulmeister (7,1). Auch Kinder 
sind Zivilisten (3,4). Nachts schlafen die Ratten doch (4,1). Zwi
schen Himmel und Erde (4,5). Judith (7,7). Ialt 50,7 normalsider. 
Ekstensivt er læst: Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker (75,0). 
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Af Tysk for realskolen III: Goethe (6,3)- Schiller (4,0). Aus Offi
ziere gegen Hitler (2,1). Ein Jahrhundert deutsche Geschichte (6,9). 
Die Schweiz, ein Klein-Europa (3,2).
Eksaminationsmåden, der agtes benyttet: Oplæsning, oversættelse og 
samtale.
3. real b: Som 3. real a.

FRANSK
3. real a (Hans Hammer). Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært 
Fransk, 4. oplag.
Intensivt opgives: Side 98-117: Le vagabond, Une panne, Conversa
tion, La clef, Une vraie république. Un honnéte homme, Paris, Une 
promenade, Souvenir, L'irrésolu, L’épingle, Le tricycle. Side 123-141: 
Le galérien. Side 171-175: Quelques renseignements. Ialt 40 normal
sider.
3. real b (Bent Lantow). Intensivt opgives: Bruun, Holst-Jensen og 
Roskjær: Elementært fransk, side 123-141 (Le galérien) (24 ns).Dan
marks skoleradio: La famille Dupont, side 1-8 (Soirée familiale) 14— 
20 (Matinée historique), 25—31 (Tante Marie) (17). Ialt 41 normal
sider.

HISTORIE
3. real a (Carl-]ohan Severin). Til eksamen opgives (perioden fra 
1920 til vore dage): I henhold til tilladelse fra direktoratet for folke
skolerne og seminarierne (j. nr. 31 - 20 - 02 - 01/68) opgives reduce
ret pensum i historie og samfundslære. Reduktionerne erstattes af kil
demateriale og anvendelsen af Statistisk Årbog. Eksamen med forbe
redelsestid svarende til eksaminationens længde og med benyttelse af 
kilder, tabeller, årstalsliste og atlas. Der stilles kun 1 spørgsmål.
Historie: Kierkegaard og Lomholt-Thomsen: Flistorie for realafd. III. 
Hagerup 1963. P. 42-145, 147-185, 254-268. Bøgebjerg og Elme
lund: Kilder til mellemkrigstidens historie. Gyldendal 1965. Klassen 
har læst Tidens Stemme.
Samfundskundskab: Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: 
Borger og samfund, 8. udg. Hagerup: Familie og samfund, Priser og 
penge, Arbejdernes stilling i samfundet, Danmarks styre, Borgerret
tigheder og borgerpligter, Lov og ret, Skatter og afgifter. Anvendelse 
af Statistisk Årbog og lærebogens tabeller om disse emner.
3. real b (Holger Votborg Nielsen). Til eksamen opgives (perioden 
fra 1920 til vore dage): Kierkegaard, Lomholt-Thomsen: Historie for 
realafdelingen III, 1965, s. 20-86, 102-176, 186-205, 221-229.
Samfundskundskab: Kierkegaard, Lomholt-Thomsen, Winding: Bor
ger og samfund, 8. ændrede udgave, 1964, s. 9—30, 43—97, 105-120, 
136-142.
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GEOGRAFI
3. real ab (Jonna Sejg). Til eksamen opgives: Knud Nygaard og Vilh. 
Baltzer: Geografi for realafdelingen 2. Hele bogen -4- Indien.

BIOLOGI
3. real ab (Benedikt Gullach). Til eksamen opgives: Mogens B. Lange 
og I. Leth: Biologi for realafdelingen 2. Hele bogen.

NATURLÆRE
3. real a (Carl Jørgen Carlsen). Til eksamen opgives: S. A. Bo, Mo
gens Pihl, Poul Hanghøj, Karl Larsen og Poul Thomsen: Realskolens 
fysik og kemi for 3. real (1964), Gyld., s. 5-111.
3. real b (Johs. T hulesen Dahl). Til eksamen opgives: S. A. Bo, Mo
gens Pihl, Poul Hanghøj m. fl. „Realskolens fysik og kemi“ — 3. real 
(Gyldendal 1964). Siderne 8 til 111 - begge medregnede.

MATEMATIK
3. real a (Kirsten Severin). Til eksamen opgives: C. C. Andersen, 
S. A. Bo, Gunnar Nielsen og J. Damgård Sørensen: Realskolens reg
ning og matematik for 3. real. 1963. Minus 1. kapitel.
Som valgfrit emne opgives: G. Spelling Østergård: Hele rationale 
funktioner (fra side 7 til side 45).
Følgende logaritmetabel er benyttet: Erlangs fircifrede logaritmetabel
ler C.
3. real b: Som 3. real a.

LATIN
2. real a (Tage Bentzen). Fox Maule, Th. Roskjær og Erik Tidner: 
Liber Primus Latinus, stk. X-XLIV G = 20,7 ns.
2. real b (Marius Møller). Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog stk. 1-33.

12. Oversigt over årets arbejde 
i fag, hvori der ikke afholdes eksamen

RELIGION
3. nsa (Sevelsted): Udvalgte tekster fra N.T. (Mat., Joh., 1. Kor.).
3. nsb (Hvas): Kirkens historie fra 1600-tallet til vore dage.
3. mx: Som 3. nsa.
3. my: Som 3. nsb.
2. nsa (Monrad): Udvalgte tekster fra G.T. og N.T. i forbindelse med 

relevante afsnit af Lund, Pihl og Sløk: De europæiske ideers histo
rie.
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2. nsb (Hvas): Nytestamentlige tekster, bl. a. Markusevangeliet og 
Galaterbrevet.

2. mx (Sevelsted): Udvalgte afsnit af Lund, Pibl og Sløk: De euro
pæiske ideers historie.

2. my, 2. mz: Som 2. nsb.
3. ra (Sevelsted): Afsnit af religionshistorien: Islam, hinduisme, budd

hisme. Udvalgte tekster fra N.T.
3. rb (Monrad): Sv. Aage Bay: Fremmede religioner i nutiden.
1. ra (Sevelsted): Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
1. rb (Monrad): Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING
(Alle klasser: Sigurd Nielsen).
1. real a og b: Orientering om den lille latinprøve.
2. real a og b: Oversigt over uddannelser og erhverv, som henholdsvis 

realeksamen, højere forberedelseseksamen og studentereksamen gi
ver adgang til. Orientering om de krav, som de forskellige skole
uddannelser stiller. Orientering om de 3 gymnasieår ved Inge Marie 
Nørgaard Andersen (3. nsa) og Carsten Bent Hallstrøm Eriksen 
(3. mfx).

3. real a og b: Anlægsorientering. Oversigt over uddannelsesmulighe
der ved hjælp af lysbilleder. Elevforedrag om en række uddannel
ser og erhverv.

1. mx, 1. my og 1. mz: Drøftelse af grenvalget. Orientering om den 
naturfaglige gren ved adjunkt B. Gullach.

1. sa, 1. sb og 1. sc: Gennemgang af nogle afsnit i pjecen: „Grenval
get i gymnasiet“.

2. nsa, 2. nsb, 2. mx, 2. my og 2. mz: Indledning om det moderne 
samfunds struktur, drøftelse af mulighederne for at vurdere egne 
anlæg som forberedelse til valg af uddannelse og erhverv. Behand
ling af nogle specielle spørgsmål: Kvindernes særlige problemer, 
aftjenelse af værnepligt, økonomiske forhold under studiet m. v. 
Elevforedrag om en række erhverv.

3. nsa, 3- nsb, 3. mx og 3. my: Orientering om studie- og undervis
ningsformer ved universiteter og højere læreanstalter som oplæg til 
studieorienteringsdagen.

FORMNING
(Alle klasser: Jonna Sej g).
3. g: Arbejdet i 3. g er en fortsættelse af arbejdet fra året før, dog 

kommer ekstra: hugning i gasbeton og lettere keramikarbejde. Un
dervisningen i 3. g er i øvrigt lagt mere an på det rent individuelle.

2. g: Materialegennemgang. Kompositionsregler. Tegning efter mo
del, derefter stilisering og abstraktion af samme. Form og skygge 
(blyant, tusch og kul). De menneskelige proportioner med efterføl
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gende croquis. Linol-tryk, stofmaleri og emalielakarbejder. Sidst på 
året: oliemaleri og collage. Timernes manuelle arbejde følges op af 
teori og kunsthistorie belyst gennem reproduktioner, malerier o. 
lign., der diskuteres i fællesskab.

3. real ab: Hugning i gasbeton (figurer og hoveder). Træsnit og -tryk 
(sort-hvid samt flerfarvet). Perspektiv og farvelære. Sidst på året: 
oliemaleri og collage.

2. real ab: Komposition, linieføring og farvebehandling (akvarel, pa
stel, olie og emalielak). Fra „krimskrams“ til dekoration og abstrak
tion. Linolsnit og -tryk, stofmaleri og farveklip.

1. real ab: Grundregler for komposition (dekoration og abstraktion). 
Farveblanding og deres brug i oliekridt, pastel og vandfarve. Frie 
arbejder i ler, tusch og papmaleri. Meget enkel gennemgang af de 
menneskelige proportioner („tændstikmænd“). På slutningen af 
året stoftryk og linolsnit.

GYMNASTIK
Drenge:

Drengenes gymnastikdragt består af kornblå korte bukser og hvid 
trøje uden ærmer med skolens mærke påsyet på brystet 10 cm fra 
halsudskæringen. Eleverne anskaffer gymnastikdragten efter skolens 
nærmere anvisning.

3. ax, 2. axz, 2. by, 2. rab (Herbert Pieper):
Fra skoleårets begyndelse til efterårsferien: atletiktræning i de til 

skoleidrætsmærket gældende discipliner samt med sigte på de til re
gionsstævnet i atletik anvendte øvelser og til kravene i fem- og/eller 
sekskamp (se nedenunder).

Fra efterårsferien til påskeferien: Opvarmningsprogrammer dels 
med musikledsagelse, dels med sjippetov og bolde, styrketræning med 
vægtstænger, sandsække og medicinbolde. Animering og hjælp til 
selvtræningsprogrammer. Redskabsøvelser afpasset efter klassetrinet. 
Periodisk træning i basketball med boldøvelser, taktik, spil og dom
mervirksomhed.

En gang om ugen frivillig træning i basketball. Vi arrangerede re
gionsstævne i basketball den 11. november 1969.

3. by, 1. by, 1. ax, 1. rab (Mejdahl):
Fra skoleårets begyndelse til efterårsferien samt fra medio april til 

normal skolegangs ophør arbejdes udendørs på gymnasiets stadion
anlæg. Fra efterårsferien til medio april arbejdes indendørs i gymna
stiksalen.

Udendørs:
Atletik i de for regionsstævnet og skoleidrætsmærket gældende dis

cipliner samt basketball på to baner.
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Indendørs:
Legemsbrug: Opvarmningsprogrammer til musikledsagelse, styrke

træningsprogrammer, konditionsprogrammer. Øvelse og instruktion i 
løfte- og bæreteknik.

Derudover redskabs gymnastik, volleyball, basketball afpasset efter 
alderstrinet.

1. cz (Gjellerod):
I udendørssæsonen er trænet i atletik og basketball. I indendørs- 

sæsonen er trænet rytmisk gymnastik med musik. Der har været an
vendt tre forskellige musikprogrammer. Desuden træning med medi
cinbolde, tunge vægte, elementære øvelser i ringe, barre, bensvings- 
hest, bomme, indendørs højdespring samt spring over hest og på rulle
måtte. I to perioder ä 2—3 uger er trænet volleyball.

Konkurrence i fem- og sekskamp
Arrangement: Fem- og sekskamp er en individuel konkurrence i 

atletik mellem interesserede drenge fra Holstebro Gymnasium. Den 
afholdes mellem 2 og 3 uger efter regionsstævnet, men inden efter
årsferien på én eftermiddag efter skoletiden.

Øvelser: Gruppe I: Femkamp: 100 m løb, 1000 m løb, længde
spring, kuglestød med 4,5 kg kugle og spydkast (600 gr).

Sekskamp: Samme discipliner som femkamp -I- højdespring.
Gruppe II: Femkamp: 200 m løb, 1500 m løb, længdespring, kug

lestød med 5,5 kg kugle og spydkast (600 gr).
Sekskamp: Samme discipliner som femkamp + højdespring.

Pointstabel
1000 points:

Gruppe 1 Gruppe II + /-H + /h- points
100 m løb 12,1 sek. 1/10 20
200 m løb 23,5 1/10 10

1000 m løb 2 min. 55 sek. 1/10 1,5
1500 m løb 4 min. 15 sek. 1/10 1,0
Længdespring 5,50 m 6,00 m 1 cm 2,5
Højdespring 1,50 m 1,60 m 1 cm 10,0
Kugle 4,5 kg 10,00 m 1 cm 1,5
Kugle 5,5 kg 11,50 m 1 cm 1,5
Spyd 600 gr. 40,00 m 46,00 m 1 cm 0,3

Gruppe 1:16 år og derunder.
Gruppe II: 1'7 år og derover.
Der regnes med den alder, drengene har den 31/12 det år, femkam

pen resp. sekskampen afholdes. En dreng må ikke deltage hverken i 
en yngre eller en ældre aldersgruppe end den, han tilhører.

Reglerne er udarbejdet og vedtaget af en kreds atletikinteresserede 
elever.
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Resultater 1968/69 fra:
6-kamp i gruppe I

1. Karsten Frei Krogh 2 ra
2. Johs. Odgård 2 ra
3. Peter Hansen 3 ra

5504,9 points
4875,0 points
4443,0 points

5-kamp i gruppe II
1. Svend Østergård 3 mx 4091,2 points
2. Johs. Bjerre 2 mz 3546,9 points
3. Ole Johansen 2 mx 2501,0 points
Holstebro, den 12/10-68. Herbert Pieper.

Piger:
3. ax, 1. by, 3- real ab, 2. real ab (K. Bak):

Udendørssæsonen: Atletik og langbold.
Stævner: Gymnasieskolernes regionsstævne i Struer 20/9 1968. 2. og 

3. real deltog i det lokale skoleidrætsstævne i atletik og langbold 
24-26/9 1968.

Vintersæsonen: Opvarmningsøvelser og jazzballet samt redskabs
øvelser og basketball en gang om måneden.

Musikledsagelse: Grammofon.
Ca. 20 elever træner frivilligt med basketball en gang om ugen.

3. by, 2. axz, 2. by, 1. ax, 1. cz, 1. real ab (Fru Christgau):
Udendørssæson: Opvarmnings- og konditionstræning samt atletik

discipliner til skoleidrætsmærket. Holdtræning til stævner.
Følgende mærker blev erhvervet: 3 guldfakkel, 35 guldemalje, 14 

sølvemalje, 8 guld, 3 sølv.
Stævner: Gymnasieskolernes regionsstævne i atletik i Struer 20/9 

1968 for Gr. I og II. Vi vandt Gr. I og gik videre til finalestævne i 
Århus 28/9 1968, hvor vi holdt vor fjerdeplads.

Lokalt skoleidrætsstævne: 1. real deltog i atletik og langbold og 
vandt begge discipliner (24—26/9 1968).

Vintersæsonen: Gymnastikundervisningen omfatter holdningslære, 
opvarmnings- og konditionstræning samt rytme- og jazzgymnastik, 
dels som grundøvelser (bevægelseskultur), dels som kompositioner 
varieret på grundlag af musikkens karakter samt med legeredskaber 
(bolde, tøndebånd og rytmepinde). Desuden afspændingsøvelser på 
måtter.

Musikledsagelse: Pianistinde 1 time ugentlig + båndoptager.
Redskabsgymnastik: Der arbejdes frit i spring, hæveøvelser og be

hændighedsøvelser, der sammen med en rytmisk serie kan afsluttes 
med prøve til gymnastikmærket. Følgende erhvervedes i 1968: 7 guld
emalje, 17 guld, 11 sølv, 2 bronze.
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Stævner: Gymnasieskolernes landsgymnastikstævne i Holstebro 23- 
25/5 1968, hvor 1 hold 1. g deltog med et program rytmisk- og red
skabsgymnastik samt 1 hold i volleyballkampe.

Volleyball: Spilles regelmæssigt ca. 2 gange om måneden. 36 elever 
har trænet frivilligt fordelt på 2 ugentlige timer uden for skoletid.

Turnering: Vestjydsk Volleyballklubs vinterturnering, hvor 3 hold 
har deltaget (1 mesterrækkehold, 2 juniorhold). Turneringen ikke af
sluttet.

Gymnasieskolernes volleyballturnering: Distriktsstævne afvikledes i 
Fredericia 12/2 1969- Begge grupper placeredes som nr. 2.

Derudover inviterede Herning Seminarium 15/2 1969 en række 
midt- og vestjyske gymnasier til et stævne. Holstebro blev vinder i 
pigernes række.

HÅNDARBEJDE
1. real a (Fru Johansen): Eleverne har syet kjoler og puder. Kjole

stofferne var af samme kvalitet, og eleverne valgte selv deres farve 
og facon, som de selv tog mål til og klippede. Puderne blev syet 
med sammentrækssyning og hulsøm.

1. real b: Som 1. real a.

SLØJD
1. real a (Johs. Pedersen): Der har i sløjdundervisningen været arbej

det med forskellige konstruktioner samt beslåning. Hver elev frem
stiller en stol i japansk egetræ.

1. real b: Som 1. real a.

SANG OG MUSIK
(Alle klasser: Orla Madsen).
3. nsa: Sange og salmer i tilknytning til årstider og højtider. Sange på 

fremmede sprog. Flerstemmige sange. Gennemgang af stilretninger 
i det 20. århundredes musik, specielt værker af Per Nørgård og Ib 
Nørholm.

3. nsb, 3. xy: Som 3. nsa.
2. nsab: Formlære, harmonilære. Musikgennemgang: Romantisk mu

sik. En- og flerstemmige sange.
2. xyz: Som 2. nsab.
1. sa: Nodelære, hørelære, orkestrets instrumenter. Formlære (menuet, 

rondo, sonate, symfoni, koncert). Musikgennemgang: Barokmusik, 
Wienerklassik. Danske og udenlandske sange.

1. sb, 1. sc, 1. mx, 1. my, 1. mz: Som 1. sa.
3. real ab: Nodelære, hørelære, formlære. Musikgennemgang: Roman

tisk og nyere musik. Spil på Orff-instrumentarium.
2. real ab: Sange og salmer. Musikgennemgang: Romantisk musik. 

Nodelære og hørelære med anvendelse af Orff-instrumentarium.
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1. real a: Nodelære, hørelære, orkestrets instrumenter. Danske sange 
og salmer i tilknytning til morgensangsrepertoire. Musikgennem
gang: Programmusik.

1. real b: Som 1. real a.

FRIVILLIG SANG OG MUSIK
Korsang: 2. + 3. g. Flerstemmige sange af kirkelig og verdslig karak

ter. Arbejde med Carl Orff: Carmina Burana.
Korsang: 1. g. Flerstemmige danske og udenlandske sange.
Korsang: realklasserne. Som 1. g.

PROGRAM FOR FORÅRSKONCERT
19. april 1969

1. Gymnasiekoret:
Mendelssohn-Bartholdy: Lerchengesang.
Finn Mathiassen: Majsang.
Fransk folkesang: Compagnons de la Marjolaine.

2. Gymnasiekoret, orkester:
Diderich Buxtehude: Eders hele værk. Kantate for 4-st. kor og 
strygere.

3. Kor fra 1. g:
Melchior Franck: Kommt, ihr G’spielen.
Thomas Weelkes: Since Robin Hood.
Engelske sange: All in a garden green.

Here’s to the maiden.
The girl I left behind me.

4. Gymnasiekoret:
Leonard Bernstein: Melodier fra „West Side Story“.

5. Gymnasiekoret, kor fra l.g, orkester: 
Carl Nielsen: Kor af „Fynsk forår“. 
Skolesang: Her lå før kun eng og hede.

STUDIEKREDSE 
i de frie timer

Efterår 1968:
Hovedretninger inden for nyere europæisk filosofi (Lantow): På 

grundlag af Schelderup og Winsnes: Den europæiske filosofi samt 
Lund, Pihl og Sløk: De europæiske ideers historie er følgende emner 
blevet behandlet: Hvad er filosofi? Den nyere filosofis tilblivelse. 
Det 17. årh.s systemer. Engelsk empirisme. Kant. Hegelianisme. Po
sitivisme. Nietzsche. Schopenhauer. Pragmatisme. Fænomenologi. 
Eksistentialismen er drøftet med udgangspunkt i Jean Paul Sartres 
foredrag: Eksistentialisme er humanisme (1946).
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Lægekunstens historie (Helge Landsted): Med udgangspunkt i 
prof. Vilhelm Møller-Christensens bog „De store sygdomme“ har vi 
talt om sygdomsårsagsforklaringer, diagnose og behandling gennem 
tiderne. En enkelt time er anvendt til dissektion af svinefostre.

Universets opbygning (Arne Jensen): Som grundbog er anvendt 
Gyldenkerne og Lorensen: Astronomi. Efter en kort gennemgang af 
antikkens og middelalderens verdensbilleder behandledes problemet 
om stedsbestemmelse i verdensrummet. Af andre emner, der har været 
berørt, kan nævnes: planetsystemet, stjerner, stjernetåger, galakser og 
problemet om universets opståen.

Kurset har været tilrettelagt som en forelæsningsrække med diskus
sioner. For enkelte afgrænsede emner har eleverne selv udarbejdet 
foredraget, og et stort lysbilledmateriale har støttet forståelsen.

Uorganisk kvalitativ analyse (Carlsen): Følgende to håndbøger har 
været anvendt: S. Kühnel Hagen: Systematisk kvalitativ analyse. E. 
Rancke Madsen: Analytisk kemi.

Der er under kurset primært arbejdet med det teoretiske grundlag 
for de principper, der har været afgørende for den her relevante ind
deling af de forskellige grundstoffer i såkaldte analytiske hoved
grupper.

Videre har kursisterne ved praktisk laboratoriearbejde fået gennem
arbejdet enkelte af ovennævnte hovedgrupper. Der har herunder været 
lagt særlig vægt på en grundig behandling af svovlbrintefiltratets 
stoffer.

Kina (Sigurd Nielsen): Nogle hovedtræk i Kinas udvikling efter 
1949 blev gennemgået i en studiekreds, der strakte sig over 10 timer.

De første to timer blev anvendt til at give den historiske baggrund 
for magtskiftet i 1949. I de følgende 8 timer holdt studiekredsdelta
gerne på skift indledende foredrag, der blev efterfulgt af diskussion.

Flg. emner blev behandlet:
1. Den marxistiske ideologi.
2. Det politiske system.
3. Kinas industrialisering.
4. Kinas landbrug fra selveje til folkekommuner.
5. Kinas undervisningsvæsen.
6. Kulturrevolutionen.
7. Kinas forhold til de kapitalistiske lande.
8. Kinas forhold til de kommunistiske lande.

Charles Darwin: Arternes oprindelse (B. Gullach): Til forståelse 
af Darwins situation i forbindelse med værkets opståen er biologiens 
stade „før Darwin“ og „efter Darwin“, d. v. s. tidsrummet 1750- 
19OO, gennemgået ganske kort. Derefter er Darwins værk gennem 
behandling af væsentlige kapitler forsøgt analyseret og bedømt ud fra 
såvel samtidens som nutidens synsvinkel.
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Sovjetunionens udenrigspolitik efter 2. verdenskrig (rektor): På 
grund af en række møder i et af undervisningsministeren nedsat ud
valg kunne jeg kun deltage i enkelte af studiekredsens timer. Vi be
sluttede imidlertid forsøgsvis at gennemføre studiekredsen alligevel. 
Der blev udarbejdet en arbejdsplan, og i de timer, hvor jeg ikke var 
til stede, holdt eleverne efter tur korte indledende foredrag om Sov
jetunionens udenrigspolitiks forudsætninger og hovedtræk, som hele 
kredsen derefter diskuterede på grundlag af studiekredsens grundbog 
og elevoplægget. Tvivlsspørgsmål blev noteret ned og forelagt mig til 
besvarelse eller belysning i næste time, hvor jeg var til stede. Studie
kredsen sluttede med en time, hvor vi samlede stoffet sammen og op
gjorde erfaringerne.

Resultatet af dette nødtvungne forsøg med en studiekreds, hvor 
lederen ikke er til stede hver time, opmuntrer ikke til gentagelse, selv 
om man på forhånd skulle mene, at eleverne kunne diskutere friere 
og arbejde mere selvstændigt og aktivt. Emnet er imidlertid nok for 
svært til, at eleverne kan klare det selv, og den anvendte grundbog 
(Hans Hedelykke Pedersen: USA og Sovjet) egner sig heller ikke 
dertil.

Creative dramajcreative dance (Inger Landsted): Studiekredsarbej
det efteråret 68 har jeg kaldt „Creative drama/creative dance“. Jeg 
har forsøgt at give eleverne en fornemmelse af, hvad de 2 begreber 
indeholder ved at gennemgå □: lade eleverne udføre forskellige øvel
ser inden for de nævnte discipliner.

Det var formålet - men med resultatet var det så som så - først og 
fremmest fordi studiekredsformen med 10 timer spredt ud over 3-4 
måneder hindrer den absolut nødvendige kontinuitet i dette arbejde.

Psykologi (N. Kr. Lauridsen): Emnet: Gruppens og miljøets på
virkning af det enkelte individs muligheder i intellektuel og emotionel 
retning. Studiekredsens medlemmer var interesserede i emnet, men de 
mange afbrydelser på grund af ekskursioner m. m. bevirkede, at for 
mange af deltagerne havde huller i stoffet, der bevirkede, at de ikke 
helt vovede at deltage i den almindelige debat om emnet.

Moderne dansk lyrik (Lis Plaetner): Som grundbog anvendtes Stef
fen Heilskov Larsens bog „Om at læse moderne poesi“. Gennemgang 
af digte fra såvel efterkrigstidens Hereticaperiode som fra 50’ernes 
modernisme og fra 60’ernes konkretisme; af hovednavne kan nævnes 
Bjørnvig, Wivel, Erik Knudsen, Malinovski, Rifbjerg, Benny Ander
sen, Vagn Steen, Hans-Jørgen Nielsen.

Dramaturgi (Orla Madsen og Henry Smidt): Studiekredsen for
mede sig som en indstudering af Erik Knudsens revykomedie „Frihed 
— det bedste guld“ med musik af Finn Savery. Arbejdet var fordelt 
mellem studiekredslederne således, at Orla Madsen indstuderede de 
indlagte sange, mens Henry Smidt instruerede de optrædende. En 
række elever stod for de sceniske arrangementer: dekorationer, lyd og 
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lys. Der deltog 30 elever i studiekredsen, hvis formål det var at arbejde 
med dramaturgiske problemer i praksis.

Forår 1969:
Universets opbygning (Arne Jensen) samt Charles Darwin: Arter

nes oprindelse (B. G/dlach): Gentagelser af efterårets studiekredse 
om samme emner.

Det amerikanske samfund (S. Nielsen): Som grundlag for arbej
det har Haakon Berggreen: De forenede Staters historie, været an
vendt.

Følgende emner behandledes: Indvandringen, USA’s forfatning, 
forholdet mellem unionen og enkeltstaterne, USA’s erhvervsliv, pro
tektionisme og frihandel, amerikansk liberalisme, partierne, minori
tetsproblemer, skolevæsen, USA’s forhold til omverdenen.

13. Prisopgaver
De generelle bestemmelser vedrørende besvarelsen af prisopgaver 

ved Holstebro Gymnasium findes aftrykt i skolens årsberetning for 
1967-68. I 1968 blev hovedprisen på 300 kr. tildelt Hans Peder Niel
sen, 3. mx, for besvarelsen af opgaven i kemi. 100 kr. tildeltes føl
gende elever: Vagn Kristensen, 2. my (kemi), Erik Møller, 2. nsa 
(tysk), Bjarne Sandal, 2. nsa (tysk) samt Gunnar Olesen, 2. my 
(engelsk). En besvarelse i engelsk blev ikke belønnet.

For skoleåret 1968-69 er udskrevet følgende prisopgaver:

DANSK
Nogle karakteristiske mennesketyper i Jørgen Nielsens forfatterskab.

RUSSISK
Der ønskes en beskrivelse af det russiske lydsystem eller en del deraf.

BIOLOGI
Der ønskes en indgående redegørelse for kvælstoffets kredsløb i na
turen.

14. Skolelægens beretning
Den faste dag for lægeundersøgelsen på gymnasiet er torsdag for

middag, dog er også enkelte gange mandag eftermiddag brugt.
Eleverne har som tidligere år været interesserede og har stillet 

mange spørgsmål, der forhåbentlig er blevet besvaret tilfredsstillende. 
I hvert tilfælde har vi haft en del samtaler om fysiske, psykiske og 
hygiejniske emner. Også valg af erhverv er blevet drøftet set fra et 
lægeligt standpunkt. Ved de 2 forældremøder viste det sig, at også en 
del forældre havde problemer at drøfte.
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Alle elever er koppevaccinerede, 9 er ikke difteri-stivkrampevacc. 
og 4 ikke poliovacc. De er henvist til læge. Alle i afgangsklasserne er 
gennem tuberkulosestationen undersøgt i „røntgenvognen“. Der blev 
ikke fundet tilfælde af tuberkulose, ingen blev vaccineret. I hele gym
nasiet har kun 3 nægtet calmettevaccination. 1 er tub.+ efter tuber- 
culøs infektion.

Der er undersøgt 209 drenge og 244 piger, ialt 453 elever, 2 un
dersøges hos egen læge. Derved er samtlige elever undersøgt. 32 elever 
er kontrolundersøgt, og 40 er henvist til læge.

De henviste fordeler sig således:

Holdningsfejl, udtalt ...................................... 1
Platfod, udtalt ................................................. 2
Tragtbryst ......................................................... 1
Nedsat hørelse ................................................ 3
Nedsat syn ...................................................... 9
Nye briller ...................................................... 11
Andre ............................................................... 12

3 elever er nyanmeldt til revalideringen. Som sundhedsplejerske 
fungerer frk. E. Kiilerich. Under hendes sygdom i vinter vikarierede 
sygeplejerske fru Hedevig Hansen.

Holstebro, marts 1969- Inger Poulsen.

15. Dagbog 1968-69
Forår 1968

Marts. Piger junior blev nr. 2, damemester nr. 3 i Nordvestjysk vol
leyball turnering.

17. marts. Vort frivillige pigegymnastikhold deltog i Ungdoms- og 
Gymnastikforeningernes 3. hovedkredsopvisning i Holstebro- 
Hallen.

21. marts. 2 nye danske operaer opførtes i gymnasiets festsal ved et 
fællesarrangement for Nordvestjysk Musikkreds og Holstebro 
Gymnasium.

5. april. En ny svensk Kaj Munk-film blev vist for 1.-2. real, 1—2. g.
22. april. Engelskstuderende fra Københavns Universitet opførte Bar

bara Garson: Macbird for eleverne og andre interesserede.
April/maj. Historiske ekskursioner:

Holger Votborg Nielsen med 1. mz (Thy).
Sigurd Nielsen med 1. mx (Thy), 1. sb (Thy), 1. my (Ulfborg- 
området), (sammen med Jonna Sejg) 3. real ab (Aalborg).
Rektor, Henry Smidt, Åge Hansen og Jonna Sejg med 1. real a og 
1. real b (Ulfborgområdet).
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Ekskursion 1/9 - 6/9 1968, 2 nsb (Grænseovergangen ved Rudbøl)

Geologiske ekskursioner:
B. Gullach: 1. sb (Thy), 1. mx (Midtjylland), Holger Votborg 
Nielsen: 1. my, 1. sa, 1. mz (Midtjylland).

15. maj. En russisk journalist fra Moskva besøgte skolen.
21. maj. De skriftlige årsprøver begyndte. På grund af gymnasiegym- 

nastikstævnet lå de tidligere end normalt.
23 —26. maj. Gymnasieskolernes 19. gymnastik- og idrætsstævne afvik

ledes under høj sol med stor succes i Holstebro.
28. maj. Mundtlige eksamener og årsprøver begyndte.
18. juni. Kl. 11,30 afslørede formanden for Holstebro kommunes 

kunstudvalg, kommunaldirektør Jens Johansen, sammen med borg
mester Kaj K. Nielsen og kaptajn O. B. Olesen 2 kunstgaver til 
gymnasiet. Holstebro kommune forærede os en skulptur i bronze 
af Robert Jacobsen, og generalinde Kofoeds legat gennem kom
munen et maleri af Trampedach.
Rektor takkede og udtrykte håbet om, at gymnasiet fremover 
måtte modtage flere kunstgaver.

21. juni. Årets 92 studenter blev modtaget på rådhuset.
22. juni. Dimissions- og translokationsfest.
Juli/august. 3. mx på ekskursion til Wien under ledelse af adjunkt 

Arne Jensen og frue.
3. nsb på ekskursion til Rom under ledelse af adjunkterne Elly 
Sjølin og Holger Votborg Nielsen.

12. august. Skolen begyndte det nye skoleår med 458 elever og 34 
lærere, heraf 27 fastansatte og 7 timelærere.
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Foto: Boris AndersenRobert Jacobsen: Skulptur. Gave fra Holstebro byråd
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Historisk ekskursion 
1/9 - 6/9 1968, 2 nsb. 
(Hans Adolf Brorson 
foran Ribe Domkirke).

Ribe 1/9 - 6/9 1968.
2 nsb.
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3. g besøger Glyptoteket.

Geologisk ekskursion 
1/9 - 6/9 1968 2. nsb. 
(Diget mellem Bollum 
sluse og Ballum by).
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19. august. 3. mnxy på biologisk ekskursion på Holstebroegnen under 
ledelse af adjunkt B. Gullach.

1 .-6. sept. 2. mx og 2. nsb på geologisk-historisk lejrskole i Sønder
jylland under ledelse af adjunkterne Sigurd Nielsen, B. Gullach 
og Henry Smidt.

9. -14. september. 2. my og 2. nsa på geologisk-historisk lejrskole i 
Vendsyssel under ledelse af adjunkterne Holger Votborg Nielsen 
og Sigurd Nielsen.

9-13. sept. Sygeeksamen.
10. sept. 3. mnxy på biologisk ekskursion på Holstebroegnen under 

ledelse af adjunkt B. Gullach.
10. sept. Skuespiller Henry Jessen fortalte dele af St. St. Blicher „Æ 

Bindstouw“ og andre jyske stykker for 2.-3. g samt 3. real i den 
frie time.

20. sept. Det Nordvestjyske regionsstævne i atletik blev afholdt i 
Struer med deltagelse af gymnasierne i Struer, Thisted, Nykøbing 
M., Skive og Holstebro. Både drengenes og pigernes stævne blev 
vundet af Holstebro med henholdsvis 74 og 39 p. Vore drenge 
vandt gruppe 2 og 4, pigerne vandt gruppe 1 og havde i gruppe 
2 samme pointtal som Struer, der på grund af et større antal 1. 
pladser blev vinder af denne gruppe.
Stævnet efterfulgtes af nogle boldkampe i vor lokale turnering. I 
fodbold spillede vi uafgjort 2—2 mod Nykøbing, i langbold tab
te vi.

24. sept. Indledende idrætsstævne for de kommunale skoler i Holste
bro. Gymnasiets realafdeling deltog.

25. sept. 7 lærere fra Bøvling Hovedskole besøgte os og overværede 
undervisning i deres fag.

26. sept. Afsluttende idrætsstævne for de kommunale skoler i Holste
bro. Vi vandt atletik piger 8. skoleår, atletik drenge 9. skoleår, 
langbold 8. skoleår, fodbold 9. skoleår.

28. sept. Vort pigehold gruppe 1 blev nr. 4 ved finalestævnet i Århus, 
hvor gymnasiernes 10 regionsvindere i idræt for piger deltog.

1. okt. Lektor P. Kaunitz Ishøy talte for 2. og 3. g i den frie time: 
Indtryk fra et ophold i Moskva.

2. okt. Fodboldkamp med Thisted Gymnasium i Holstebro. Thisted 
vandt.

3. okt. Abbé Pierres klunsergruppe på gymnasiet afholdt efter skole
tid loppemarked og underholdningsarrangement for elever og 
lærere til fordel for S. O. S. tørmælk.
Overskud kr. 1070,—.

30. sept.-5. okt. 2. mz på geologisk-historisk lejrskole i Vendsyssel 
under ledelse af adj. H. Votborg Nielsen.

7. -11. okt. 2. rab på lejrskole på Lolland-Falster-Møn under ledelse 
af adj. Sigurd Nielsen, gymnasielærerinde Jonna Sejg og rektor.
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7. okt. Fodboldkamp mod Struer Gymnasium i Struer. Struer vandt 
2-1.

10. okt. Fællesarrangement for alle elever, hvor formanden for Dan
ske Gymnasieelevråds Sammenslutning, Hans Schiønnemann og 
bestyrelsesmedlem Per Fibæk Laursen orienterede om elevråds
arbejde.

11. okt. Fodboldkamp mod Skive Gymnasium i Skive. Vi vandt 5-2.
4.-9. nov. 3. g xyab på lejrskole på Den nordiske Lejrskole i Hille

rød under ledelse af adjunkterne Elly Sjølin, Johan Heje, B. Gul- 
lach, Henry Smidt, Holger Votborg Nielsen og rektor. Eleverne 
besøgte bl. a. Frederiksborg, Kronborg, Fredensborg, Karmelitter- 
klosteret i Helsingør, Kärnan og Mariakyrkan i Helsingborg, 
Picassoudstillingen på Louisiana, Folketinget og forskellige mu
seer og biologiske institutter i København. De var desuden i Det 
kgl. Teater (Holberg: Den Stundesløse) og Fiolteatret, hvor de 
diskuterede med instruktør og skuespillere om dokumentarspillet 
om militærpagter.

11. nov. Regionsbasketballstævne for jyske gymnasier i Holstebro.
12. nov. En fransk teatertrup opførte E. Ionesco: Victimes du Devoir 

for 2. og 3. g.
13-18. nov. Terminsprøver for 3. g.
19-22. nov. Terminsprøver for 2. og 3. real.
19. nov. 3. g’erne på studieorienteringsbesøg på forskellige højere 

læreanstalter.
26. nov. Teaterdirektør Henrik Bering, Svalegangen, Århus, talte om 

„De små teatre“ for 2. og 3. g.
December. 1. real ab blev orienteret om sparekasser og besøgte Hol

stebro Sparekasse.
9. dec. Forældremøde for 1. real. 83 forældre deltog.

16. dec. Forældremøde for 1. g’erne. 196 forældre deltog.
20. dec. Ca. halvdelen af skolens elever havde fri for at tjene penge 

til Biafra. Der indkom 5200 kr.
21. dec. Juleafslutning. Sognepræst Chr. Overgaard, Vedersø, talte, en 

elev læste juleevangeliet, og skolens kor fremførte forskellige 
værker.

1969
2. jan. Undervisningsministeriet tillader oprettelsen af 2 HF-klasser 

ved Holstebro Gymnasium.
14. jan. Pianisten Teddy Teirup, København, spillede for 2. og 3. g 

værker af Chopin, Liszt, Scriabine, Debussy og Bartok.
16. jan. Et hold studenter og 2 lokale erhvervsvejledere besøgte skolen 

og gav 2. og 3. g orientering om studier og andre uddannelser.
16. jan. Forældremøde for 2. og 3. real. 125 deltog.
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21. jan. Undervisningsministeriets repræsentant i sundhedsstyrelsens 
arbejdsgruppe om narkotika, lektor, mag. scient. Peter Schiøler, 
København, talte for 200 af skolens forældre samt indbudte læ
rere, politifolk og andre fra Holstebro og opland om narkotika. 
Mødet var arrangeret af gymnasiets skolenævn.

22. jan. Lektor Peter Schiøler talte for alle skolens elever om narko
tika. Struer Statsgymnasiums 3. g ere var inviteret.

23. jan. Orienteringsmøde om optagelse i 1. g, 1. HF og 1. real 
1969—70. Næsten 400 deltog i mødet, hvor rektor redegjorde for 
optagelsesbetingelser til og kravene i de tre afd. af skolen. Lek
tor P. Ishøy talte om faget russisk. Deltagerne i mødet kunne 
bese skolen og en udstilling af lærebøger.

24. jan. Kl. 12 holdt alle 2 minutters stilhed for den czekkiske student 
Jan Palack.

27. jan-1. feb. 3. real ab i erhvervspraktik.
29- jan. Cand. theol. Jens Schiørring, Århus, orienterede i religions

timerne 3. g’erne om det teologiske studium.
30. jan. Forældremøde for 2. og 3. g. Ca. 175 deltog.

Rektor talte om aktuelle skoleproblemer og adj. Sigurd Nielsen 
om studievalgsproblemer.

4. febr. Louis Hjulmands sekstet spillede blues for hele skolen.
5. febr. Den engelske skuespiller Roger Trafford fremførte Shakes

peare’s ,,The Merchant of Venice“ for 2. og 3. g’s sproglige klas
ser.

6. febr. Generalprøve på årets skolekomedie for byens pensionister. 
Ca. 100 til stede. Under instruktion af adjunkt Henry Smidt og 
gymnasielærer Orla Madsen opførte eleverne med stor succes 
Erik Knudsens revy „Frihed - Det bedste Guld“.

7. feb. Skolekomedien spilledes for indenbys elever. Ca. 350 til 
stede.

8. feb. Skolekomedien spilledes for udenbys elever. Ca. 400 til 
stede. Derefter skolebal for alle elever.

7. feb. Basketballstævne her med Års og Randers Statsgymnasium. 
Vi tabte.

12. feb. Gymnasieskolernes volleyballstævne i Fredericia.
14. feb. Prinsens Livregiments musikkorps, Viborg, gav koncert for 

1.-3. real og 1. g.
14. feb. Eleverne spillede årets skolekomedie til fordel for Odin- 

teatret. Ca. 60 tilskuere.
15. feb. Volleyballstævne i Herning. Vort pigehold besejrede Silke

borg Seminarium, Herning HF og Herning Seminarium — det sid
ste i finalekampen.

19-22. feb. Terminsprøver for 3. g.
25.-28. feb. Terminsprøver for 2.-3. real.
3.-8. marts. Sygeterminsprøver.
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Scene jra årets skolekomedie, 
Erik Knudsen: Frihed — Det bedste Guld

5. marts. Konsulent i dansk, lektor Hans Bang, København, besøgte 
skolen i anledning af pædagogikumkursus.

7. marts. Konsulent i russisk, lektor Helge Poulsen, København, 
besøgte skolen og overværede russiskundervisningen.

Marts. Tuberkuloseundersøgelse af elever i afgangsklasserne.
17. marts. Den norske rejselærer Finn Lindberg besøgte skolen og 

holdt foredrag for 1.-3. real om samerne og for 1. rb om lofot- 
fiskeri

26. marts. 3. nsb besøger om aftenen Jomfru Ane Teatret i Aalborg 
med adj. Johan Heje for at se Harold Pinters enakter „En lille 
Smerte“, som klassen opgiver til studentereksamen i engelsk.

30. marts. 165 elever på teatertur til Aarhus under ledelse af adj. 
Johan Heje, adj. Hans Henrik Monrad, adj. Holger Votborg 
Nielsen, adj. Leif Hautop Sørensen og adj. Tove Hautop Søren
sen. Man så „Livsens Ondskab“ efter Gustav Wieds roman. Turen 
var arrangeret gennem Nordvestjydsk Teaterkreds.

29 . marts-1. april. Optagelsesprøve til 1. real.
17 .-18. april. Den franske rejselektor Anne-Marie Blandin besøgte 

skolen og deltog i franskundervisningen.
21 .-24. april. 1. g’erne på historisk (mat.) og geologisk (spr.) 1 dags 

ekskursioner.
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22 .-23. april. Afgangsklassernes gymnastikopvisninger.
24 .-26. april. Den tyske rejselektor Studienrat dr. Johannes Jensen 

besøgte skolen og deltog i tyskundervisningen.
25 . april. Digteren Benny Andersen talte for gymnasieklasserne og 

læste op af sine værker.
29- april. 2. mnyz på biologisk ekskursion.
30. april. Konsulenten i dansk, lektor Hans Bang, København, be

søgte skolen i anledning af pædagogisk prøve.
Maj/juni. Eksamen og årsprøver.
18. juni. Optagelsesprøve til 1. g.
21. juni. Dimission og translokation.

16. Assisterende elever
Følgende elever har hjulpet skolens bibliotekar:

Kirsten Wennerberg, 2. nsb.
Kirsten Mousten Bak, 2. nsb.
Anne Mette Berg, 2. nsb.

Følgende elever har hjulpet indre inspektor med at holde orden i fro
koststuerne:

Birgit Kallesøe, 3. my.
Hans Herping, 3. nsa.
Marius Bjerg Pedersen, 3. mx.

Endvidere har 2 elever fra hver klasse fungeret som assistenter ved 
betjeningen af skolens tekniske hjælpemidler (båndoptager, lysbil
ledapparat o. lign.).

17. Elevråd og elevblad
Elevrad et

Elevrådet arbejdede, som det altid har gjort, i 1968 med måned
lige møder, hvis der da ikke var noget særligt på repertoiret, ligesom 
der også blev holdt samarbejdsudvalgsmøder en gang om måneden. 
Dette udvalg bestod, i overensstemmelse med de vejledende bestem
melser, af rektor, lærerrådsformanden (Arne Jensen), to valgte re
præsentanter for lærerrådet (Sigurd Nielsen og Lis Plaetner) samt 
formand, næstformand og sekretær for elevrådet.

I begyndelsen af december blev de røster, som råbte efter en struk
turændring i elevrådet, kraftigere, og hen i december blev der så af
holdt en afstemning rundt i samtlige klasser om de to systemer. 
Efter det gamle system var der en fast repræsentant fra hver klasse, 
som til elevrådsmøderne skal fremlægge klassens meninger, men ellers 
stemme helt efter sin egen opfattelse. Dog var repræsentanten pligtig
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til at meddele klassen sin indstilling. Det nye system, som blev gen
nemført, går i korthed ud på, at alle kan komme til møderne og stem
me, som de pågældende selv ønsker det. Det skulle medvirke til at 
aktivisere eleverne, og man skulle kunne slippe af med de mere eller 
mindre halvdorske elevrådsrepræsentanter, som til møder kun sad og 
ventede på at komme hjem og få eftermiddagskaffe. Det skulle så 
være meningen, at et bredt udsnit af gymnasiets elever skulle komme 
til møderne og få andel i det direkte demokrati. Men det går vel som 
med alt andet, der foregår efter skoletid, at det kun er en bestemt 
gruppe, der møder op og bestemmer for resten af skolen. Så på den 
måde er vi igen kommet ned på et antal, der ikke afviger meget fra 
det tidligere system, blot med den meget vigtige forskel, at de, der 
er til stede, er virkelig interesserede, så på en måde har vi opnået det, 
vi ville, nemlig at aktivisere „eleverne“. Der er dog stadigvæk for 
få, som har kunnet indse, at hvis man vil være med til at have demo
krati, så må man engagere sig.

Til at stå for det praktiske arbejde, såsom at arrangere møderne, 
tage på kurser o. a. pukkelarbejde, blev der valgt et sekretariat, som 
dog ikke arbejder tilfredsstillende.

Det kom til at bestå af Kurt Overgaard Elmstrøm (fmd.), Ole 
Jensen (kasserer), Peter Jørn Jensen, Evald Bilsøe Jensen, Birgitte 
Møller Madsen og Christian Sønderbæk.

I samarbejdsudvalget indgik kun formanden som selvskreven med
lem. De to øvrige blev Troels Ejby Jørgensen og Peder Damborg 
Andersen. Disse har haft et godt samarbejde indbyrdes, og har fore
stået en del af sekretariatets arbejde. Den absolut største begivenhed 
inden for elevrådet var Elev-rigsdagen 1969, som blev afholdt på 
Rødovre Statsskole den 15., 16., 17. og 18. februar. Holstebro Gym
nasium blev repræsenteret af Kurt Overgaard Elmstrøm og Peder 
Damborg Andersen.

Eleverne har også fået repræsentation i et biblioteksudvalg, som har 
lavet en undersøgelse over brugen af tidsskrifterne og bøgerne på bib
lioteket. I dette udvalg sad Steen Bisgård Pedersen og Carsten Grau.

Elevrådet har også været repræsenteret ved de månedlige regions
møder i Skive, hvor repræsentanter for gymnasierne i Nordvestjyl
land samles for at drøfte elevrådsanliggender på landsbasis.

Elevrådet har som sædvanlig stået for det årlige skolebal i februar 
og skal også forestå forårskoncerten. koe.

Tand ja
Tandjas redaktion så sig efter udløbet af annoncekontrakterne nødt 

til at indstille udsendelsen af „Tandja“. Der kan anføres 3 grunde 
hertil. 1) Der vises en alt for stor passivitet fra eleverne, dvs. der ind
sendes ingen indlæg til bladet. 2) Da redaktionen før jul efterlyste 
nye redaktionsmedlemmer, reagerede ingen på henvendelsen. 3) 
Redaktionen føler, at bladet ikke får mulighed til at aktivisere ele- 
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verne, men at det er hensat til at drive almindelig underholdende virk
somhed. Konklusionen heraf må blive, at der hverken er behov eller 
grundlag for at fortsætte arbejdet med bladet på nuværende tidspunkt. 

Peter Andersen, Anne Nørgård, 
Poul Mikkelsen, Elise Gug-Kjeldsen.

18. Elevforeninger ved skolen
Elevforeningen „Parnassos“

Bestyrelse pr. 10/2 1969: Hanni Eskildsen, 2. nsa, Torben Hau- 
gård, 3. rb, Janus Kvamrn, 2. mz, Peter Andersen, 1. sc, Ole Tjørn
ild, 2. mx, og Arne Nielsen, 2. mx.

Bestyrelsen har mærket en større interesse blandt skolens elever for 
foreningens arrangementer, hvilket også har givet sig udslag i en mere 
stabil kassebeholdning. Dog synes der desværre at være en helt ube
grundet tilbageholdenhed, når det gælder mere kulturelle arrange
menter.

Af foreningens dagbog:
31.- 8.-68: Discoteksfest.
14.-12.-68: Julefest med Poisons. Et af højdepunkterne var uddeling 

af de gaver, festdeltagerne selv havde medbragt.
20.-12.-68: Hypnoseshow med hypnotisøren Ali Hamann fra Silke

borg.
31.- 1.-69: Filmaften med instruktøren Jørgen Roos. Arrangementet 

hed „Kortfilmen som kunstart og eksperimenterende film
kunst“ og blev illustreret med en række danske og uden
landske film. En god aften; mødeprocenten alt for ringe.

10.- 2.-69: Generalforsamling, hvor 5 bestyrelsesmedlemmer genvalg
tes og et nyt medlem kom til. Bente Schibye, 3. mx, og 
Anders Harboe, 3. my, gik af.

1 .- 3.-69: Afholdelse af det årlige karneval. Orfeus’ light Show 
alias Poisons spillede til en god fest.

Arne Nielsen.

Parnassos Junior
Bestyrelsen: Finn Baunsgaard, Vibeke Haugård, Vibeke Homaa, 

Erling Hommelgaard, Kirsten Lauridsen, Kent Mortensen.
Et voksende underskud p. g. a. manglende interesse for foreningens 

arrangementer har gjort det umuligt at præsentere flere arrangementer 
end flg.:

1 .- 9.-68: Generalforsamling.
28.- 9--68: Discotequefest.
21.-12.-68: Discotequefest.

5 .- 2.-69: Filmaften.
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Liberale gymnasiaster
Formand: Hans Herping, 3. nsa.
Formålet for foreningen af Liberale gymnasiaster er: at arbejde for 

politisk, kulturel og social oplysning blandt gymnasiasterne, at virke 
for forståelse af de nationale folkelige fællesværdier og at sprede op
lysning om mellemfolkelige spørgsmål. Ved mødevirksomhed på dette 
gymnasium søger man at give medlemmerne de bedste muligheder 
for orientering om aktuelle problemer i henhold til formålsparagraf
fen. Desuden søger man ved uddeling af pjecer m. v. at underbygge 
eller skabe diskussioner vedrørende vigtige samfundsmæssige proble
mer.

L. G. har i perioden 1968-69 afholdt følgende arrangementer: 
22. august: Møde med L. G.’s landsformand Jette Gottlieb.
29. august: Diskussion mellem pastor Harald Søbye og journalist 

Knud Mogensen, Randers Dagblad, over emnet: Samfundets op
bygning.

15. november: Økonomiminister P. Nyboe Andersen talte om „Dansk 
økonomi“.

18. marts: Generalforsamling med valg af ny bestyrelse.
Kurser: 10-11. august: Organisationskursus i Århus. Det sædvan

lige efterårskursus + 2 udenrigspolitiske kurser.
Af blade uddeler L. G.: „Mellem to uger“ (Politiken) - „Liberte“ 

- „Minerva“ — „Gymnasiasten“ — „NATO-Nyt“.
Hans Herping.

Frit Forum
Formand: Bente Vedel Petersen, 3. mx.
Frit Forum, Holstebro, uddeler 3 faste medlemsblade: „Frit Fo

rum“, „Vor Politik“ samt „nb“.
Frit Forum har i skoleåret 1968-69 ikke afholdt officielle arran

gementer.

Radikale Gymnasiaster
Foreningen opløstes medio november grundet økonomiske og orga

nisatoriske vanskeligheder. Karl Åge Østergård.

Konservative Gymnasiaster
I konsekvens af mangelen på interesse for politik blandt eleverne 

på gymnasiet besluttede K. G. på sin generalforsamling foreløbig at 
indstille sin virksomhed. Den vil imidlertid blive genoptaget så snart 
der viser sig interesse herfor.

Anna Ølgård, fens førgen Nielsen.

Abbé Pierres klunsere i Holstebro
Abbé Pierres klunsere i Holstebro er en gruppe gymnasieelever, der 

arbejder med det formål 1) at udbrede Abbé Pierres tanker og ideer, 
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og 2) at indsamle penge til hjælp for Abbé Pierres internationale ar
bejde, hvor vi specielt har støttet U-landsprojektet i Indien, hvor Abbé 
Pierres klunsere hver dag uddeler mælk til 8000 indiske skolebørn.

I begyndelsen af dette skoleår arrangerede gruppen et loppetorv på 
skolen, efterfulgt af et lærershow om eftermiddagen, hvilket alt ialt 
indbragte 1100 kr.

Siden da har gruppen været med til at forberede og deltage i klun
seraktionen i efterårsferien 1968, som indbragte ca. 26.000 kr. i over
skud. Gruppen har siden november 1968 indsamlet ca. 250 kr. pr. 
måned på gymnasiet, og dette indsamlingsarbejde er ved at brede sig 
til byens andre skoler, således at Holstebro indtil nu er en af de byer, 
der yder den bedste og mest konstante hjælp til foreningen Abbé 
Pierres Klunsere i Danmark (giro 1321).

Gruppen har 24 medlemmer.
Peter Jørn, 2. mfx.

Badmintonklubben
Nyvalgte formænd: Sven Helge Nielsen, 2. rb, Ole Georg Jensen, 

2. rb.
Klubben vandt 5-4 i en kamp mod Struer Gymnasiums Badminton

klub.

Tidligere formand
Aabo Houmøller, 5. my.

19. Teater

Holstebro Gymnasiums elever har i dette skoleår påny fået tilbud 
om at tegne ungdomsabonnement til teaterforestillinger under den af 
Nordvestjydsk Teaterkreds administrerede billetkøbsordning for unge 
under uddannelse, der giver de unge 60 % rabat i forhold til teater
kredsens sædvanlige abonnementspriser, således at de får teaterbillet
ter til ca. 1/3 af almindelig løssalgspris. (Nærmere enkeltheder vedr. 
ordningen findes i skolens årsberetning 1966—67 samt i teaterkredsens 
brochurer). Tilslutningen blandt eleverne har igen været stor: Der 
blev på Holstebro Gymnasium tegnet ialt 235 ungdomsabonnementer, 
heraf 142 på de 4 forestillinger i teaterkredsens „Røde Serie“ og 93 
på de 3 forestillinger i teaterkredsens „Gule Serie“.

I den „Røde Serie“, hvor vægten lægges på et alsidigt program, har 
man set: Den omdiskuterede amerikanske hippie-musical „Hair“ 
(Gladsaxe Teater), et balletgæstespil fra Det kgl. Teater med „Kon
servatoriet“, „Tango Chikane“, „Galla Variationer“ og „Carmen“, 
Shakespeares tragedie „Othello“ (Det danske Teater) og Jack Popple- 
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wells kriminallystspil „Mordskab“ (Det danske Teater). Forestillin
gerne er blevet opført i Holstebro-Hallen.

I den „Gule Serie“, hvor der fortrinsvis vises moderne forestillin
ger fra de små teatre, har man set: Peter Weiss’ politiske dokumentar- 
revy „Sangen om Fugleskræmslet“ (Aarhus Teaters Studio), Ann 
Jellicoes moderne farce „Det“ (Svalegangen, Aarhus), og Romain 
Weingartens „mysteriespil“ „Sommeren“ (Boldhusteatret, Køben
havn). Forestillingerne er blevet opført dels i Nørrelandsskolens, dels 
i gymnasiets festsal.

Desuden har ungdomsabonnenterne haft adgang til at købe billet
ter med 60 % rabat til følgende forestillinger, som teaterkredsen ar
rangerede i Holstebro-Hallen uden for abonnementsserierne: Henrik 
Ibsens „Et Dukkehjem“ (Det danske Teater), Arthur Millers nye 
skuespil „Prisen“ (Det danske Teater i samarbejde med Det kgl. Tea
ter) og Aarhus Teaters gæstespil med ,,Moliére har travlt“(to Moliére- 
stykker: „Forspil i Versailles“ og „Den Gerrige“). Hertil kommer 
flere andre forestillinger i Holstebro-Hallen: Det italienske Dario Fo- 
teaters gæstespil i april 1968, et gæstespil med Senegal-Balletten, „Den 
grønne Elevator“ fra ABC-Teatret m. fl., samt to forestillinger på 
Holstebro Gymnasium fra de små teatre i forbindelse med Odin Tea
trets nordiske seminar i april 1969: Cubaneren José Trianas „Morder
nes Nat“ (Aarhus Teaters Studio) og Samuel Becketts „Slutspil“ (Sva
legangen) .

Salget af billetter på Holstebro Gymnasium til sådanne forestillin
ger uden for det egentlige abonnement har gennemgående været langt 
større end i de foregående år. Størst var interessen for „Et Dukke
hjem“ og „Prisen“ med henholdsvis 130 og 120 billetter solgt til gym
nasiets elever.

Søndag den 30. marts 1969 deltog 165 af skolens elever i en af 
teaterkredsen arrangeret tur til Aarhus Teater, hvor de så „Livsens 
Ondskab“, dramatiseret af Leif Petersen efter Gustav Wieds roman. 
De pågældende elever foretog rejsen i særtog sammen med elever fra 
Struer Statsgymnasium m. fl.

Tilmelding af ungdomsabonnenter finder sted i april og august. 
Salget af abonnementskort og billetter på skolen varetages af adjunkt 
Johan Heje.

20. Gaver til skolen
1. Europabevægelsen i Danmark: Europe and energy.
2. Dansk Ingeniørforening: 75 år med dansk teknik.
3. Statens aim. Videnskabsfond: Flemming Dahl: Brolægnings- og 

vejkommissionen af 1844. Strejflys over modsætninger mellem 
Københavns magistrat og borgerrepræsentationen.

4. Europabevægelsen i Danmark: The Council of Europe.
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5. The American Library, USA’s ambassade, København: Mate
matics for pleasure by Oswald Jacoby.

6. Samme: Thomas Szabo: Boy on a rooftop.
7. Samme: Jane Muir: Of men and numbers.
8. Samme: Nathaniel Hawthorne: The scarlet letter.
9. Samme: Readers Digest almanac 1966.

10. Samme: The new information please almanac 1966.
11. Samme: Legacy of a president (John Kennedy).
12. Berlingske Tidende: Et klassesæt arkæologiske tidstavler (Fund, 

Forskere og Fortidsgåder).
13. Abbé Pierres Klunsere: Boris Simon: Abbé Pierre og klunserne i 

Paris.
14. USA’s Ambassade: Harbeck/Johnson: Physical Science.
15. Samme: Herman Melville: Typee.
16. Samme: J. Gordon Parr. Man, Metals. Modern Magic.
17. Samme: Barnes: Free Men Must Stand.
18. Samme: Lafayette in America.
19. Samme: Thomas Jefferson and his World.
20. Samme: N. Hawthorne: The scarlett letter.
21. Samme: I. Asimov: Of time and space and other things.
22. Samme: Noel G. Gerson: Kit Carson.
23. Samme: The new information please almanac 1962.
24. Assurandørsocietetet: Alle for een. København 1968.
25. Kontorchef S. A. Hansen, Charlottenlund: Lavastykker fra De 

kanariske Øer.
26. Udenrigsministeriet: Edvin M. Martin: Development Assistance, 

1968 Review, Rapport til OECD’s komité for udviklingsbistand 
(OAC).

27. De tyske forbundsbaners generalrepræsentation i Danmark: Hver 
måned et klassesæt af Rad und Schiene.

28. UNESCO's Skoleprojekt: Særtryk af „Vor Viden“: Thailand.

21. Legater og boggaver
Legater:
Ungdommens Uddannelsesfond 1968—69- Gymnasieafdelingen:

7 elever fra 1. sa, 5 fra 1. sb, 7 fra 1. sc, 11 fra 1. mx, 7 fra 1. my, 
7 fra 1. mz, 6 fra 2. nsa, 4 fra 2. nsb, 5 fra 2. mx, 5 fra 2. my, 8 fra 
2. mz, 9 fra 3. nsa, 13 fra 3. nsb, 5 fra 3. mx, 6 fra 3. my = ialt 105 
elever har fået tildelt legatbeløb på mellem 1000 og 4400 kr., ialt 
214.650,- kr. Legatet kan søges hvert efterår efter nærmere medde
lelse.

Ungdommens Uddannelsesfond 1968—69- Realafdelingen:
7 elever fik beløb fra 400-1200 kr., ialt 5300 kr. 14 elever fra Hol

stebro havde søgt.
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En del elever fra andre kommuner har formodentlig fået tilsvarende 
beløb af deres hjemkommuner.

Købmand N. A. Bro og hustru Pouline Marie, /. Riis’ mindelegat:
1 portion uddelt af lærerrådet til student Hans Peder Nielsen, 3.mx. 

1 portion uddelt af årets studenter til student Lorenz Stelling Sven
strup, 3. my.

Rejsestipendier:
Svend Larsen og Kirsten Andersen blev udtaget til deltagelse i 

Christmas Holiday Conference 31/12-3/1 1969 i England. Arrange
mentet kom i stand gennem Undervisningsministeriet.

Boggaver 1968:
1. Alliance Franfaise de Paris: Marc Plancpain: Grandes Heures d’un 

Village de la Frontiére: Bjarne Sandal, 2. nsa.
2. Anonym giver, for god sportsånd: Steinbeck: Månen er skjult: 

Kirsten Lauridsen, 3. real a.
3. Samme: Hans Habe: Christoph og hans fader: Lorenz Svenstrup,

3. my.
4. Samme: Axel Munthe: San Michele: Bente Fønss Jensen, 3. mx.
5. Gyldendals forlag: Breve fra Morten Nielsen: Anna Dorthe Ting

gård, 3. nsa.
6. Gyldendals forlag: Erik Maria Remarque: Nat i Lissabon: Hans 

Peder Nielsen, 3. mx.
7. Gyldendals forlag: R. Broby-Johansen: Hverdagskunst — Verdens

kunst: Knud Møller Andersen, 3. real b.
8. Deutsches Kulturinstitut: Rudolf Leonhardt: x-mal Deutschland: 

Kirsten Lindholdt, 3. nsa.
9. Samme: Deutsche Geschichten seit 1945: Kirsten Risum, 3. nsb. 

10. Samme: Leithäuser: Ufer hinter dem Horizont: Kurt Møller Pe
dersen, 3. nsc.

11. Københavns Universitet: Niels Bohr-Instituttet: Niels Bohr, hans 
liv og virke: Peter Benn Thomsen, 3. mx.

12. Samme: Anton Raundahl, 3. my.
13. Samme: Lars Christiansen, 3. my.
14. Hagen Petersens boghandel: Verdenskunst - Indien: Lisbeth Kusk 

Madsen, 3. nsb.
15. Institut Frangais: Lagarde et Michard XIXe siécle: Kurt Møller 

Pedersen, 3. nsc.
16. Foreningen Norden: Stockholms slott: Karin Toft Nielsen, 3. nsc.
17. Munkgaards forlag: V. Andersen: At studere medicin: Hans Erik 

Vilholm, 3. mx.
18. Samme: J. Nicolaisen: Primitive kulturer: Karen Margrethe Mad

sen, 3. nsc.
19- Teknisk forlag: Elektroteknik: Niels Gustav Jensen, 3. mx.
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20. Teknisk forlag: Dansk Kemi: Birgit Kjærside Pedersen, 3. my.
21. 2 1966-studenter til uddeling i overensstemmelse med rektors di

missionstale 1966: A. Rastén: Kongen og den græske tragedie: 
Niels Erik Johansen, 3. nsb.

22. Den amerikanske ambassade: Photographers View Carl Sandburg: 
Lisbeth Revenfeld, 3. nsb.

23. Foreningen Norden: Elin Wägner: Selma Lagerlöf: Niels Erik 
Johansen, 3. nsb.

Skolens boggaver:
1. Jens August Schade: Udvalgte Digte: Peter Jørn Jensen, 1. mx.
2. Karl Eskelund: Den gale krig: Gudmund Kragelund, 2. mx.
3. Den ny prosa: Robert Hvelplund, 1. mx.
4. Rifbjerg: Amagerdigte: Hans Herping, 2. nsa.
5. Th. Hansen: Det lykkelige Arabien: Hans Erik Vilholm, 3. mx.
6. M. A. Hansen: Jonathans rejse: Tove Mark, 3. real b.
7. Samme: Lykkelige Kristoffer: Christian Vinkel Pedersen, 3. nsa.
8. Th. Bredsdorff: Sære fortællere: Vibeke Bruun, 1. my.
9. Johs. V. Jensen: Himmerlandshistorier: Poul Poulsen, 3. my.

10. K. Sønderby: Midt i en Jazztid: Hanne Steen Sørensen, 1. sa.
11. F. Brandt-Pedersen: Modernisme og kvalitet: Jørgen Viggo Car

stensen, 3. nsa.
12. Verdenslitteratur: 20. årh.: Inge Hessellund, 2. nsa.
13. J. Sallinger: Forbandede ungdom: Søren Storm, 3. real b.
14. J. Knudsen: Tysk litteratur: Merethe Langer Fredberg, 1. sb.
15. A. Maclean: Navarones kanoner: Andreas Bjerg, 3. real a.
16. Thor Heyerdal: Kontiki-ekspeditionen: Yrsa Poulsen, 1. real b.
17. P. Bergsøe: Verdensrummet og Vi: Gunnar Jørgensen, 2. real a.
18. Broby-Johansen: Hverdagskunst - Verdenskunst: Lisbeth Jensen, 

1. real a.
19. Hans Hass: Fra havets eventyrverden: Søren Træholt, 3. real b.
20. Aage Krarup Nielsen: En Hvalfangerfærd: Carsten Ohrt, 2. 

real b.
December 1968:

Boggave fra Alliance Fran^aise: Bjarne Sandal, 3. nsa.

22. Eksamen, årsprøver og dimission
Skriftlig real- og studentereksamen samt 2. realprøve afholdes i 

maj, mundtlig real- og studentereksamen samt alle årsprøver afholdes 
i maj-juni.

Dimissions- og translokationsfesten finder sted i gymnasiets festsal 
lørdag den 21. juni kl. 9. Forældre og skolens, venner indbydes herved.

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august kl. 10. Alle elever 
møder på gymnasiet.

Carl-Johan Severin.
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