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Skolens hovedindgang.

Ønsket om et tredie gvmnasium i Århus til aflastning af Aarhus
Katedralskole og Marselisborg Gymnasium er gammelt. Det første
skridt mod virkeliggørelsen af gYmnasi planerne bier taget. da fi
nansudvalget i januar 1953 gav tilslutning til, at der blev afholdt e11
offentlig arkitektkonkurrence mellem arkitekter bosat i Århus amt
om projektet til et nyt statsgymnasium i Århus. Til al forestå projek
teringen og opføre lsen af den nye statsgymnasium nedsatte undervis
ningsministeriet i december 1953 følgende byggeudvalg: Kontorchef
i undervisningsministeriet Eiler A1ogensen i formand) ; borgmester
Ilnmock Larsen, senere afløst af borgmester Bernhardt lensen ; med
lem af Århus byråd. murermester Alf. Mougaard; sognerådsformand
Chr. Oicscn, Åhy ; undervisningsinspektør. dr. phil. Hojbcrg Chri
sten..«·n; chefarkitekt Peter Nielsen ; kgl. bvg:ningsinspektør. arkitekt
C. F. Møller; rektor L. Willesen, senere afløst af rektor 0. Kriieer
Rasmussen . Udvalgets sekre tær er sekretær i undervisningsministe
riet Viggo Nielsen.

Skolen er projekteret og opført uf Lvpræruievinderne fra den of
fentlige arkitektkonkurrence, arkitekterne, m.a.a, A. Gravers Nielsen.
og loluui Ricluer, Århus. Skolens opførelse er bekostet a[ under
visning ministeriet og følgende kommuner: Århus, Viby, .S,by, Vejl-



~v-Ri •skøv. 1a0lme-\Jlrni,bjerg, ~asle-§k,ejl,y-1 i lhjerg øg l~r,ab:naiad
Arslr ,·. Opførelsen pålhep,n<lltes i eptemlm· ~(!)~(ii, øg skølen blev
taget i brug den 11. august l '958. F,g,rdigg~nelsen all samtlige løl<ruler
O" ~rm11asli~sale11e er sk LI løl\ei atli slc0lea1•et.
~J~hus !\itaLsgym11asi,um begrndte med 2]0 elever fori!elb i [ø.lgenille

(!) klasser: 2 J U g)onrnasieklasse-r \ns -l-urrm}, søm ø,veriø,tes _cOva 1-far.
selisborc <G,-1miasium e1ter ø><ei1ensfuøms! mellem un<llei-v1smng rrum
steriet og Xdrns byråd, :ii [ gym,rnsieklasser Q2 11ys11•0g;li.ge øg ~ ma
temat:isk-naturvideuskal,elige) og 2 lli.-mellemskøleldasser. Mens ele
verne i t-mellm11sl<oleklassenae en øplægetl efaeF lørudgående opta
gelsesprøve på Aarhus Kiate,l<r.alsk~le, er ø1,Ha~els~ i I gy,~na~ieklas
seune aifgjorl af gjYmnaisienæ· 1u1-l.1 1åeb ma.den.11sr-11ngsm1mstenet, Å'!ri~
hus layråd og skoledirekt,iø1~en føT -~_rous amtlll\æ! fastset fælles regler
for optagelse al eleven i [-g~mrnasie!.lassern;e ~ de tre ~,hus-g~'m'.
nasier. Cvmnasienævoets medlenuner oe,;ia,u a~ skoledirektøren ,
Å,,hus (/~rmand), amtsskolekonsulenten føu Århus amt og vek
torerne for ile tre fil hus-grmnasier.
Skolen er planlagt at skulle rumme en il.000e!tlsp0ret 4--ihig mel

lemskole, D a 2 realklassen øg et ifirswoFeb gymnasium, alt 1 ?enhølcl
ri! almenskoleloven af 19©3. &!.01e1o,,en a:6 ill'ilS!B han æøneløJ!ng med
før.I at ile 2 mellemskolelelasser bloMer de eneste mellenrskoleklasser
i _._;.hus St·atsgymnasium. Om den kommende n,ye uealaffideling;, iler
beoynde,r med skoleåret 1%11.-62, !',liv.en enkelt- ellen dolhl'ieltsr,oret,
viJ°nok afhæncre a] udviklingen i antalleb af egentlige g,y,mnasieklas
ser. Alt llyder"på, at den plads, den inilvindes '.'eil '."eålæggelsen ,.~
~- og 2. mellemskoletr.inne\ i gy,mnas,eskølen, va.l lhhve b_eslaglagb af
gymnasiel<lasser. I skoleåret l959-G© er åen G -~ gy,mnas,e!Uassec (2
ll\'SpFogl.ige og 4- matematisl<.-nabur~iilensl<a'l!,ehge!, 0g dette tal };j!J.
ve, næppe mindre i de kommende a·,.

Indvielsen

Skolens ufli('ielle ind, iel.,c fandt -Led den 8. juni 1.%9. 1 inclvicl
s('shøjLirlclighcden dclt·o/( [øruden la·r ·re O;! ~lever rerJTæ,senLanrer
for staten og /or de kommuner. der har hidraget til skolens op·!~
rclse samt hanrha~rkcrP og førældre. Ji'0rsamling:en san~ .. Hvør mi

ler fager den danske hsl ... øg de,efler t,dte formanden for hygge
udvalget. konton·hd Eiler Mo!(f'llsr·n. der bl.a. agde:
,,Vi skal i dag indvi den sid··te a.f en række nye statsskøler be

kostet med 25 % af slaten og 75 '?i- af kømmu11erne. Mi:,; bekendt
er del den .første o;:: hidtil eneste a-f st·atens g0mnasieskoler. der en
resullatet af en arkitektkonkurrence. Det var rigtig set. ri:ztig tænkt,
at man gennem en konkurrence skulle iibne mulighed for nyilan
nelser inden for gymnasiebyggeriet, og i l9S3 blev der ud krevet
e11 oHentlig arkitekbkonkunenee mellem a~kitekter hø at i ,hhus
amt. Konkurrencen fremkaldte 35 forslag. hvis kvalitet af do.mmer
komileen blev bet.egneb som usæd~anlig høj. Førstepræmien ble,
tildelt de tø unge Århus-a,rkitekteF A. Gra,·ers Niel-en øg Jol\an
Richter for eb forslag, hvoMm <ilet i dømmerkomiteens betænknj.ng
udtalt·es bl. a.: ,,Gpgaven er her foreslået [øst gennem opførelsen af
en ahium-skole. Denne hair tm mege~ ikla,r dispositiønt o~ dens en
kelte b;'gningslegemer er me;rnt smukb placeret på arealet. Planen
er usædvanl.ig enkel, men skølen er trod;, sin simple form meget :vel
gennemtænkt og rig på indtryk. Uhm cen~Fale gård viL således som
fest-sal, rfirokostshue og korridore'U ligger. gøre den daglige færden i
skolen intim og hyggelig. Samtlige klasseværoelser ligger med kont
sic1en t:il Facaden, hvilkeb er medvirkende til at gø,e 1;lanen koncen
trcre~H. På grun~llag af c1enne betæn~ning O\'eFdnøg min~sterieL ved
nytårstid [954- byggeopgaven til de to føvstepræmiet•agere.

~rkit.ekternc fik den gave at hr~'gge en skøle J!)å en usædvanlig
smukt beliggende grund i ,'<,rlrns, måske den smukkeste, og at de
har formåeb ar udnytte denne beliggenhed ved opf,ørelses1 a~ en
liges,, smuk skole, har De sikkert allerede oveube:vist IJ>em øm, ma
De kom heri.il. Ved rundgangen viJ ILle till.ige kunne e,rfare. at det
er en m~gel hensigtsmæssig skole. \!ed siden wE 'Rødovre Statsskole
er det dc11 størst'e af de nye gymuasieskdler. men den foTek0mmer



alligevel mærkværdig begrænset. i sin udst11mlh1ing og sarnllid li,g ~lan
og næsten fra eulwcrl punkt ovenskuelig. IDenne enkile øg deruned
økonomiske planudformning liur medwia;~el uil, au skølen med hens)'n
til håndværksma-ssig udfønelse øg ,,aJ.g affi orggcmateria1er !ia,, kun-
11e 1 ligge p/1 eu højt niveau og endda h1denfør samme jJnisna,mrne
som de andre nye gi•nmasiesi<ølen, snarest i unilevRaa,nten. llincden {0,
de1111e ramme har det eksempelvis været m · uøsUyre skolen
med en facadebeklædning - det er gotia ksren - søm
ingen vedligeholdelse vil k,næve, med windue1 aluminium,
som aldrig skal males, og med en sten i Ion-
hal og korridorer, som prakti r Iette og
derfon billige ab renholde. Jeg eksempler
til belysning af, hvordan den "dning så-
vel af helhed som a~ detaljen ene IJDengene på de om-
råder, hvor man fån mesu · · ,per, der
således er karaktenistiske for, r et vær
diluldu bidrag uil den sum af et øg un-
dervisningsministeriet gennem koør,dl-
nering bestræber sig for at søg , ~rm11...asie-
byggeri.

tJdgifiterne til skolens bygninger øg inventar
tinget af de mange faglokaler og sæninstallajio
gymnasieskole. Men skolen ligger som sagt o fon
i underkanten af prisrammen. Udgifrenne har 'I
heri indbefatten stigninger i lønninger og marerial
geriet påbegyndtes. Og dertil kommen u<'l'gifiteron
apparatur knapt 35©.00© kr. Når, v,i altså i dag
ministeren kan aflevere en statsskole, den i ppis li
af gennemsnittet, i udformning og kvalitet på en f . ·
i tidens skolebyggeri, er det en sel-vfølge, au byg en-
for i første række må rettes til de teknikere, me am-
arbejdeu om skolens opførelse, og jeg tvøu ikke, m ig,
at jeg lader denne tak li,-,de sin samlede udt,ryli: · else til
skolens ankitekter, <Grawevs Nielsen øg Johan RiGhter".
Henvendt til de to ænki'tekter sag/le kontønchelen : ,,Så v,ido jeg

ved, er denne skole Der.es før,ste stø,rr,e ar.,beJde. ®en er den.fo.n al foe
tyill-iing for, IDem, at opgaven "" lykkedes så godu, og det ønsi<er v.i
Dem uil l~•kke med i dag". Konfor,ohefen takkede eiad"idere hånd
v.ærkeue og a,bejdene fon vel udføtt arøajde, 1:igesom han på ministe
rens og skolens veg.ne bnagte en ,,ar,m oak til teknikere og hånilvæs
kern for deces ga-~e til skolen Jiå inilvielsesdagen fen skulpbur af
Århus-billedhugger.en Foe,søm Hegn dal).

li'odwUen.



Efter at have takRet l\yggc11dvalgets sekrølu!I' øg de enkelte med
lemmer af udvalget for gød! amenbejde under . kølens 011[0,else
sluttede kontorchef Nlogcnsen merl ab sige: ,}irhus S~at gymnasium
bliver indviet senest af de i rn956 påbegyndte gymnasleskolee, Til
gr:mg:rld er ~ymnasieL ved indvielsen mere færdig; end de andre
gymnasier. Der manglerslort seu kun den kunstneriske udsm~kni,ng,
som af statens kunsjiond og byggeudvalget er 01.<encl~aget maleren
Asger Jorn. Når skolen først kan indvies i dug, så øpnån v, J?å den
anden side. al indvielsen kan Jiincle sted på den skønneste årsbi.d, og
i del skønneste vejr. Og ileL er kun, l'tvad en af IDanmarks smukke
ste skoler har fortjent, Med tak til undervisningsministenen og un
dervisningsministeriet for den tillid, der en vist b.yggeudvalget under
hele dets arbejde, afleverer udvalget hermed Å hus Statsgymnasium
til undervisningsminister Jørgen Jørgensen på åen danske slats og
del danske samfunds vegne."
E[ter al skolens kammerkør under ledelse af leklløv Welge Cad

havde sungeu ,,§om lev på linde", foretog undervisningsminister
[orgen. lorgensen. indvielsen af ,hhus Statsgymnasium, idet han
bl.a. udtalte:

,.Det er en stor glæde for mig i dag at kunne indvi Århus Stats·
gymnasium, der blandt landets statsgymnasier nu bliver nr. 38, og
som er det 4-. nye statsgymnasium, jeg ha, været med rt,i.[ ab indvi
i de sidste to ån.

Da spørgsmålet om ev 3. gymnasi,um i År.hus begyndre an tage
form i midten af myrrerne, var der 6-7, I gymnasieklasse• i de to
gymnasieskoler her i byen. ~ }959-6Ø vil der hen i Ånhus være 17
I gymnasieklasser i stedet for 6. Den voldsomme udvikling her på
stedet og den store tilgang af elever landet over i den hele taget hav
gjort del muligt, al man stsaks har kunnet frylde de mange g~m
nasiepladser, der oprettes i disse år. IDe store årgange aæ unge i for.
bindelse med mange andre tring har g-00ru detl nøil,•endigU, at vi ud
bygger gymnasierne i stønre udstrækning, end der føn har været
grundlag for."
Efter at have omtalt anlægs- og driftsudgifter ved dette og andet

gymnasiebyggeri og de nye regler i Ionholdet mellem stats- og kom
munale gymnasier fortsalte undervisningsminisleren:
"Selvom skolen her har kostet mange penge, så tror jeg, man vil

sige, ab man lian Iået noget fon pengene, og det er. dog den væsent
ligste uing, når man given penge ucl Hil of'f'enUlige formål, aL deb
da e,kendes fra alle sider, au det er en god investe,ing al sælle
penge i skole- og uddannelsesmuligheder i vov tid. Selve tan•
ken om en betydelig udvidelse af gymnasiekapaciteten her i

,'\rhus er gammel. Allerede i 1.9:!8 har sp"rgsm del været drøftet
mellem stat og kommune. også under krigen og i tiden derefter. Je/!
vil gerne i da/! i forbindelse med de droftel er. der er i:;ået forud
for gymnasielc;:. rejimi11f!. nævne forheu\':rrende horgmesler t · nmac-k
l.ar:;en :--0111 en af dem. der ivrigsl har tag-el initiativ i denne sag.
Han har med ,tor ,·æf:L [remført det ønskede program: en ud, idel se
af det kommunale \Jarceli,horg Gymnasium. en uckidelse af Aarhus
Katedral,kolc og opførelsen af et heil n,yt Lalsg,ymnasium. lJ>et var
programmel for Århus. da drøftelserne blev in/llellt i sin tid. og i
dag kan ,i konstatere. at alle disse prøgrampunkter er opfyldt og
endda med en ,torrc kapacitet for skolerne end øprindelig beri,gnet.
Del er sjældent. at man her i livet rnr alt det. man ønsker. Her i
,'\rhus har man endda fået lidt mere:·

Ministeren bragte i denne forhindelse tatens tak til kommunerne
for deres initiativ og økonomiske indsats. som ganske /riveL ha,·de
v,erel afgørende for byggeriets gennemførelse. Derefter 1,•k"Askede
ministeren arkitekterne til del smukke resultat, de ha,,d; nået ved
deres forste skoleby!(geri. Og.å de øvrige teknikere og handværkere
og arbejdere takkedes for godt arbejde. En særlig tak bragte mini
steren byggeudvalgets formand. kontorchef :\lol'en 'en. for hans
dygtige ledelse af uclrnlgets an rnrsfulde arbejde.

Grønnl'iården.
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Ministesen Iremsatte nndelig e11 rru'klw betra!Jlninger 0111 grm
nasieskolen og dens arbejde i lyset af den nye skolelov, ideu han
bl.a. sagde: ,.I al vor beundring for eksamen nul \'ii iklce glemme,
al der er områder i vort samlundsliv, hvor eksamenslæsning ikke
kan siges al være den bedste uddannelse . IDer er for mange, også for
mange velbcgavede unge. andre uddannelsesmuligheder, som er
bedre enrl eksamensvejen. ligesom man ikke må tro, a.b vejen øver
eksamensskolen altid er den bedste vej [ør de unge, søm ska'l ud i
det praktiske liv." - Ministeren håbede derfou, ab det ",'Ile l,y l<!k·es
al leue presset for eksamens kolen ved at give 8. og 9. skoleår et
indhold og en målsætning. som kun.ne fastholde de unge og give dem
gode forudsætninger for deres overga,ng til deu praktiske sarn
fundsliv.

:Ministeren fortsatte: ,:l\1en når dette er sagt, vil [eg gerne Irern
hæve, ab naturligvis har vi brug for eksamensskolen, og vi hau brug
for. at flere og navnlig flere fra forskellige befolkrringsgeupper kan
komme i eksamensskolen, end Ui!fældeb bar væren Eøu. 'li'å denne
skole og på andre skoler, hvor den egentlige undervisning foregår,
skal udføres en gerning, som har betydning tfor den opvoksende
ungdom. Her skal de unge hente kundskaber og udvikle færdig
heder, som barneskolen har givet begyndelsesgrundene til. VoF !lid
stiller store krav til indsigt og viden, og gymnasieskolen vil le ikke
løse sin opgave på Ionsvanlig vis, om den ikke tøg debte i hetnagt
ning i sin undervisning. Faglig viden og fogl'ig dyguiggøue1se en eu
krav til alle i vor tid, som også skolen må tage hensyn til. Men gym
nasieskolen er ikke og skal ikke være en fagskole. IDen er, en almen
skole, og dens målsætning er den samme, som er gældende for l\ele
den danske skole. Vi må i vor tid ikke se bort fira faren fon, ab inter
essen for det tekniske og faglige urænge, det mere almene t,il side,
og det skal vi være på vagt overfor. lnteuessen Ior det faglige og
tekniske vil fob isolere mennesker og iøre 1!.il, au cnh11eF tøleF al væne
sig selv nok. Men i en demokrati en det vigtigb ab udvikle sansen,
også under de unges uddannelse, for fællesskab og samarbejde, lære
at forstå, at vore medmennesker kommer os ved. Og de! er af benyd
ning for det enkelte menneskes udvikling i ungdomst,iden ab møde
åndsstrømninger, livsstrømninger, som kan berige deres sind og
tanke. IDeu gør menneskeli,vet ,igere. !IDette er også med i skolens
målsæLning.
Jeg venter, ab den nre skolelovs "edtagelse vil skaflfe en hebydelig

tilgang til gymnasierne af kundsllabsrige elever fra befolknings
kredse, som hidtil af prakliske og økonomiske grunde har haft van
skeligb ved at sende deres børn i gymnasieskolen. fog håber og tror,
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at frcmtidc,w skole skal komme til at svare Lil de forventninger. om
, i ,ti lier til den skoleordning, der nu gennemføres og lilrellelæ/!ges
på bredt /!rundla/! ligcfra barneskolen over gymnasiet og Lil uni,er
sitclf'I. scl den enhed o~ den harmoniske Lilpasninf!' . mn er så v-i;r tig
ved tilrcuelæ;rning-en af undervisningen, bliver taget i betragtning
,·ed hele \Ol't ~kolevæ- en::; udhygning.1•
lindervi,ningsminislcrcn over,::av sluttelig kolen til <rektor. idet

han lykonskcde denne Of' lærerkolleiiet med den smukke a,bejds
plads.

Cymnasiekoret ·anp: .,llellige flamme... og derefter talte medlem
a[ Århus byråd. murermester Alf. Mo1Lgaard:
"På rle samarbejdende kommuners vegne takker jeg staten. fordi

den har set det som en pligt at være med til at dele byrderne med
kommunerne ved opførelsen af 1\rhus Stal gymnasium. Vejen til
dette gym11asi11111 har været lan/!. Allerede for mere end 2(') år siden
var der mangel på gymnasieplads i Århus. og allerede denganf' rejste
kommunerne kravet om et tredje gymnasium over Ior underYisnings
minislerict. i\fen tiden Lrak ud. og krigen kom imellem. men:j mang
len på gymnasieplads blev sladif' mere føleli::,. h,ad der medførte.
at flere og flere kvalificerede elever måtte afvi-e-. Efter krigens
slutning optog man forhandlingerne med fornyet kraft. o~ de førte

Festsalen.
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da omsider til del lylHi:cligc resul] •i del 'l\l'e
~yrnnasi11111 . som vi i $toråvhus h~H je~ å ~ag
sagde, al 1111 er spø,gsmfilet om grn I, ~i[le ieg
si&c for meget. Selv med del nye g nøil:V.en-
d,i;1 al ortere cleveme in ° allnffii.0er.edc
01;Lugcl~e i grmm1sieL S j~•g 1nøgeb
glmclaligt i. ab så mange Ul o nde
mekauiserine og fodlaillg de,-
visning, som gymnasieU gi se
med de sande kulturværdi
spørgsmålet om eU Æje11de
der er inzcn tv iv l om, a~
del skal j~g lade ligge i d
gyilnnasium, som vi i dat)
benydclig forbedring aE de . .
Hr. Mo11gaard lakkede . mrsteraets

embedsmænd for fonslaelse og inte rihl,.ndlingem,e øg
brggeudvalgels øvrige medlemmer asbejde. ®gså cile
samarbejdende kommune, bragte en tak, ifor,d, man
sammen med Århus by. i enighe ga<Ven op øg gen-
nemfønt den uil fælles g,wn. rufler e to a,,Joiteloter, !før
en smuk og velindrettet b)ignjng, og skø1~ns ~æ,r,ene
en hjertelig lykønskuing, åilel han sulte, e: ,, er_ ~r, mil hållli, _al
denne skole vil danne narnmen om en le,mnde øg f,ms1,nde1 unile,-,,s:
11ing i el arbejde, der Mi'] sætte præg på den ~,ngciløm, der, si<al ga
hes, til ære og ga,vn fon Jlir.l\us og for, sam~unden . ..
få kollegernes og elevernes Megne Dllagte o;eli:•t0J1 /K,,'liu,ger, ff!asmus

sen uil sidst de bevilgende' myndigheder en -tra:k [o, den smukke skole,
søm ban i dag officielt tog ,mod meil en glæde, den deltes aB alle
ved ,\rlrns Statsgymnasium ~•a y.n ælclste ~elorøn. !lil11~
takllede ligeledes cle mange, der ve amar.?eide e1le, 1,a
anden vis havde bid,r,aget Hil, an sko en sa goilb I gang
li&e f:.a den første skøledag. Rek,tor, r:0
"Som den yngste a,J; landets stlatss nu il ab føome vør

e"en uilvær.else. Vi har ån"en nraililli nok et ansigt. ©ril
d~t si<al ly,kkes os at sl<alli: ~ør.I eget kun B,emt,iilen J!ii v.e
s~ar på. Det forløbne skoleår, har · b l\åde kollegevnes
øg ,,orre elevers vi•lje ui,I 1Vetl iler.es a ænd au gø,e imhus
~taCsgymnasium til en skol'e, der, Ila om. l'eg tøn de.nf~r
love her, al også denne skole v.il slunr en a.f søbenn anllieJ-
dende gymnasieskoler. .

Med l\enblik på den Tio/, skolelov ni'lsigen jeg von loyale og intec-
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esserede meoJ,.,irken. net er da indhy.ende. aD ,,i her som 0>1ecæl1 i
den clai1ske gymnasieskole er ,1\)'l\t interesse"7et i al bevare ilen rc
spelh, der hidbi,I har stfu,1 omkring vør skøløfømu. ©ør l;,li,vc,r i!kloe
ta le om nøgen 1.nedenlagsstemnj1ng·:_ Wi gårr ind j et wositriV:t sam•
a,rbejde først øg fremmest af llænlighed bil deo kol.e, vi bar viet
,·orl liv, men ogsil i kla,, er.li:endelse al! vøct ansva,r øverCør de ~inge
og det dan ke samim1d. !Jvi bjene,e vi ec. Wi rmeilgti ,vier vør uniler
visningsiinspeklør øg læseplamsudvalg ,l·e bed te ønskgr før clet be,
tydningstulde a,rl,ej,de, der nu foregåc i ucl,val.geb. øg søm kan folive
afgøren,le før gymnasieskølens Jæemt,iel. []))er er foF mig .ingen ~v,i\'I
om, at gJmnasiesll:ølens medarbejclere r.eoleli,'ll vil bage sllilliAg bil
og om mui'ig1 eBteaJDliøv.e enhv.er r-imelig [ønn fon ,,ædagøgisk ny
skabelse, når den Mot gi,er eleverne et rseelt grumdlafs' far ile,es
videre uddann"l'se øg bitpasnin.g iil ,;onv kømpl•icecede samfoma.

Vi erindre, i den forbinilelse ile ansrnrlige u,1iaJ"lse, 0m. at stu
dentereksamens nivea,u skal fasl!liololes. IDet bli,v·e• nøk svære.Fe at gå i
gymnasiet i fremuiden. IDet skal rman efter min meni111:z ikke ~,eklage,
når ,let blot ,kloe Lører Lil et erocl111:1 større frafald i gvmnasiet em/I i
øjeblikkeb, for deu ville vær.e en betrenJ:::elig uilvi'klimg. både me,nne-

Neå!ga,ng t,il if,nø1cos/1sal"n.



kclic:h og sanrfundsøl\ønomisl< neilii:i,,c Tolke kølen
vorebedste ønsker og al vor sh ,å au 1Jd%;ygge clet
8. og 9. skoleår, å de ~år eb inc · g, iler ~a-n fast-
holde dei store fle11tal af el " ' "''s11v:et Jeg
håber, at undervisning minis Ise wi. ab c1 L
vil mindske presse! li'' eks 1 ~mnasieb :Eår
færre uegnede elever ind · es. D>et 11n~

håbes så meget mere e lieho" for
gymnasieundervisuin svares alf, en
uilsvarende forøgelse
fei; takker for alle b tål sko1en

her. ''i vil søge aL gi den enkelte
elev skal have sin cha langb ilebte
er gørligt i det Iæll ~b <rnøVtø fø1·
Århus Statsgymnasiu erniske: æliuma-
nitas en humilitas: m. ,U fønholdl il de
unge. ydmyghed og re~1 _

1føjt.ideligheden sluttede " e skølens elever under lektør
Gads ledelse sang morgensaOig a, ,, • ,venskud".
Efter en rundgang på skolen føn ile indbudte gæsten vær unden

visningsministeren vænt ved en !ll11økosb i sl\o1ens spisesal. ~ed :fuio
kosten bnagte sognenådsføumanil '([;7,m. @lesen, Å'li>j'- som æepræsen
tanu fon forstadskommunerne en tale tlil staten øg mirristeniet ~or det
nye gymnasium, som man Iørste gai'1g Oia~1åe 'følihand~~l om lfot 20
år siden. Skulle det vane lige så længe, illøv det fjende 1"lr-hus-gi,mna
sium kom, måtte man hellere begynde at tale øm del i mocgen. $øg
nerådsformanden rakkede feu gød! samanhejde i uilMalget og <med
teknikerne.
Undenvisningsinspektøn 'Si.gwr.d lfiliø~or lliød åeb nye medlem rufi g~m

nasieskolernes familie hjentellig ~eli<ømmen i famili n, liv.011 c1er. en
stor.e bnailitioner, som ilet nl'-e medlem sl<a1 leve op uil: .,®eb betyåen
ikke, at a!U er 'iiuldkomment", sagde undenv.isningsinspelhø11en. ,,æ en
diskussion med unge akademikene fo1:.nylig om gymnasieskolen blev
deb hævdet. at den danske sfeøle i'k!ke O?å nøgeb IJJiin op.fiylåen . in ø1,
gave -- heller ikke gymnasiesl\.ølen, [l!)er gøres iM,e nok fø.r at aieLi
visere eleverne tril selv.s\ænilig sbi,llinguagen, øg åeufon kan man iklke
i'>eorejde ungdommen, om sener.e hen i livcL viser den før-
nødne ansv.ar1ighed. ®et w mrur.isk og lidt hacil døm ov.en
gymnasieskølen, og man · . ~risLeU Uil al sige, al det t,urde
være 1øgn alu sammen. am~e form udLr)'loker denne ud-
talelse alligevel l'idt af r blev sagt i fonmiilclag. Øl'l den
lå klart i fodængelse lbat, den har for.langt en mere

rn

pcrsønlig og seJ"srændig stilJingtag&n Lil Lingene af biiøe lær r- og
elev. 0g så har den v.el før b 01, f.vemmest :v,·. før., at ilt;n
unge selv har folt denne mangel på t•æning i l,vstæncl-igt,
da ha,a kom ind bil univensitetssLuilior.ne. N t sel,·stæn-
dighed jo ikke eb fag, man l<an lære. men føTbmndet
med alder og mo<lenhed. og det er derJ:ør et små!, h,vor
langt vi kan nå i så hemseimile i ,wmnasietiden. tr,ør heller
i'kke, vi helt ka.n a~wise, ab grm11asieskølen , d IAing øg i
dens arbejåsførm i nogen gr.ail kau wimke l\,:,mmenile på se11vstæn
digheden.

Gymnasi•ets mange fag er gøde h,,er ffø.r- sig. men de taler ,rrn
mes~ til intelligensen hos tJgn u a . " Ø r angl~r nøk i nøg~n
grad helhed øg perspekt!iv i ar.hej get rnere bek!lage-
ligt, som det iga-njjsrebtenc1e bøs ørst øg ivemmest
kømmer fra intellektet, men snam IJe kets egen irod-
stilling eller, for ab , • " . Is g.et
livssyn. Derfor si<øle-
tid får nullighe siden
af deres intelle en de
skal også lære rig -
syntese 0n1 ma, . 1eniAg
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mirlt i alt del kaotiske. der omgiver dem. l&n udvikling i den retning
kan man nok støtte ved love o~ anordninger og måske endog- ved
ydre node iudreiningeu, som vi ser dem her. i Årihus $talSg)'mnasiurn.
;nen ~u kan kun virkeliggøres rigbigl, hvis lærere øg elever sæulign i
skolens hovedlag kan finde hinanden i et fort,roli[jb samarbejde, der
ikke blot sigler mod erhvervelsen al en lagl'ig tekni.k, men og å sigte,
1110d al give de unge en personlig og Icnstående 011fobtelse ar menne
sk livet "og a[ den verden, som omgiver dem hiver især, øg sambicliig
give dem selv en naturlig værdighed som menneskeu. !Kan_ en skoJe
111'1 el sådanb mål med sine unge elever, så har åen g,1:v:et disse trn.ge
en skal med ud i Iremtiden, som er bedre end aln andet. 0g mil
onske for Århus faalsgymnasium skal væne, at deb må bli,,e el sådan I.
grosted for jysk ungdom, og dermed ønsker jeg skolen liil lrkke med
indvielsen."

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, professor d,.
phil. Erik Rasnw.ssen bragte foreningens lyk_ønskning til de nye
rammer, som vat skabe på Århus Statsgymnasium, idet han under
streaede de to ting, som en gymnasieskoles lærere eEten hans mening
måt;e give deres :lever: kundskaber og ånd, ikke tø ting ved siden
af hinanden, men lo nøje sammensmeltede b111g. Det er, store og
vanskelige mål, som hver eneste bjene, i den danske gymnas1esR:0le
prøver at sætte sig for sin egen undervisning. ~an_ uroede a.b kunne
size at der i manae år har været gjout eb aubejde I gjmlnas1esk0len
på ;t nå 6rem moa" disse mål. Selvom de unge oite er ulil·ke?se med
den skole, de går i - ellens ville der nok være nøget 1 '.'eJen med
dem - så er der skeb meget i løbet af de sidste generab10?er, som
vi kan være tjent med og som _gør, ab d~n danske _gymnasie~llole 1
dag i højere gnad end det var tilfældet pa ~rnndtv,gs L1d, star som
hele det danske folks tjener.
Professor Erik Rasmussen fortsalle: ,,Undenvisningsministerens

udtalelse om, at dei ikke drejer sig om at gøre så mange som muli~t
Lil studenter, finder jeg central og r,igtig. Vi slår _i de kom~en~e ar
overfor en akademikermangel, som må 1iUredssl1lles, og v, ma ha
gymnasieskolens side hilse med tilfiredshed, ab der bygges nye gym·
nasieskoler i disse år Uil ab imødekomme debte behov. Men deb er
også vigbigt, at den danske g~mnasieskole aldrig bli.ven en skole.
hvø• deL så at sige blive, en menneskeret au komme. IDer L11ndes lande,
hvor udviklingen er gået i den rebning. Jeg 1,ron ikl<e, deL_ e~ nogen
ly,lckelig udv,ikl'i ng. IDen dansl<e g)lmnasiesllole skal s~mb1d1g med.
al den aive-r en almen dannelse, altid l\olde sig deL speo,elle sigte for
øje: de~ er en skole for folk med særlige evner i en besl·eml rebning,
evner der ikke i sig selv er mere værdilulde end evner på andre fej.
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ler, men el'ner. som samfundet har brug for til at dække el beslemt
behov. Del er denne opgave. vi -kal lø e, og vender vi tilba/!e til ud
trykkene kundskaber og ånd. lror jeg. vi tør sil!C- at netop i stnlesen
af disse ord ligger den opga e~ vi skal løse. og som jeg vil øn ke
rektor og kolle:rerne ved Århus Statsgymnasium al mulig held og
lykke til at få løst:'
Arkitekl Gravrrs Nif'lsen bragte på egne og arkitekt Bi<'hters

Ve!(ne en hjertelig tak for de mange ane~kerodencle ord, der havde
lydt om deres arbejde. me1 hal'de været en intere anl OJ'f!ave, som
de var mcgcL lykkelige ror at have fået overdrage!. Arkitektero tak
kede for <let gode samarbejde med byggeudvalget og for den tillid.
der var vist dem ved den udstrakte frihed bil valg ar malerialer og
udstyr.

l{ektor Brorson Fich, Marselisborg Gymna ium: ,,Det var en tor
lykke. da der i 1947 blev I ruffet aftale mellem staten og .~rhus kom
mune om al udvide de lo be iående gymnasier og bygr,e el helt nyt.
i\'u er alle kvaler overstået. og vi har fået en smuk og tiltalende
broder på bakken. Vi ønsker den nye kole al mulig lykke og held
og ønsker el fortsal godt samarbejde, et samarbejde, der allerede
er begyndt i gymnasienævner~.

Medlem af slalens gymnasieudvalg borgmester Munk Poulsen,

Nomwlklasse
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Herning, onskede ,\rhus kommunerne til lyk!k!e med del nye gym
nasium. som man virkelig kunne glæde sig oven. filan gjorde dog
opmærksom p,1, al før ;\rl\us eventuelt [å•r en !jeuåe gynrnasium,
burde der bn;p:es Lo il ure nrc g~•mna ier vest for åen jy.ske hø,jderrg.

l'å lærerkollegiers vegne Lalle lærerrådets formand, lektor 1/(nud
Nn;"rd. der rettede en tak hil bygherren, byggeudvalget, arkitek
terne 0;2: de mange håndværkere. der har skab; Øen smukke ramme
om J,,1 daglige arbejde. Lektor N"i•gånd fortsitUe: ,,Fra alle [andets
Cl(IIC kom vi lærere med forventning om, ab vi her "iJJe ffiinåe en
ideel arbejdsplads. Vi er ikke blevet sk,ufilel og en enige om, at vi
har Iået en lys o:,; moderne, vel indreuet skole, hvor vi ,,;j befinde os
godt i de kommende år. Nu på indvielsesdagen har vi allerede et helt
arbejdsår l\ag os og har før, længst fåeb følelsen ai, al vi høner
hjemme her. Tilpasningen bil de n~e foiffiol'd er gået len og gnid
ningsløst. og heri har rektor sin store andel. Rektors menneskelighed
og store administrative erfaring har fået det hele bil at glide på en
nem og selvfølgelig måde. Vi vil derfor geme rette en bak til rektou
for den forløbne bid og bilsige von fulde støtte Lil et godt øg ~m,gbøa,ub
samarbejde endnu i mange år,

Vi lærere har ønsket at markere indsielsesdagen. l?å en ny skole
mangler mange ring, men vi bar fundet, at den mest iøjnefaldende
mangel er. at skolen endnu ingen legater. har. På det pun*t er vi bag
eller alle de gamle skoler. Vi håber dog, at Mi også ad åne må blive
i stand til at belønne flinke og dygtige elever. Lærerne ved filiihus
Statsgymnasium har besluttet at lægge for ved at give et lbeløl\, som
skal danne begyndelsen til et legal, hvis renter skal udbetales til en
elev, der fortjener en påskønnelse. lDeb e, en beskeden sum, som vi
neg-1,e,r med al Iosdoble, inden de fønste studenter si<al dimitteaes fiua
skolen næste år". Lekror Nygård overrakte derefter rekror en R-on
volut med tilsagn om 1.000 kr.

Rektor l-fttns W. Larsen, Frederiksborg Statssli:ole, sluttede laler
nes række med at tale for rektorparreu med særlig adnesse til ~ru
reho, Kriiger Rasmussen.

Lærerkollegiet

Den 23. maj 1958 blev adjunkt ved Rønne Stats kole Ink. Vibeke
/,ars1·11 ansat som adjunkt ved ,'l.rhus Stalsgymnasium fra 1. aul?u t
1.958.

Ved k;d. re olulion af 24. maj 1958 udnævnte lektor ved Odense
Katedralskole Helge Vincens Cad til lektor ved ,\rhus Stal-gym
nasium fra l. august 1958.
Den 28. maj ]958 ansaltes adjunkt ved Odense Katedralskole frk.

Else Norma Svendsen som adjunkt ved Årh.us Statsaymnasium Ira
l. nugust 1958. "·

Den :30. maj 1958 ansalles cand. mag. Finn ]aoobi, ,\rhus, som
midlertidig timelærer ved ,\rhus Statsgymnasium fra 1. au{!USt 1958.

Den 2. juni 1958 ansattes adjunkt ved Vestjysk Gymnasium Asger
lfoffmann Holm som adjunkl ved .'-rhus Stat gymnasium Ira 1. aug.
1958.

Den 3. juni 1958 ansattes videnskabeJjg assistent. cand. mag. Tag<'
Holst Kaa.rstcd, Århus, som limelæ-rer ved Århu~ Stalsgymnasium
Ira 1. august 1958. Den 11. marts 1959 udnævntes hr. Kaar-ted til
adjunkt Ira 1. august 1958 al regne.

Den 4. juni 1958 ansattes cand. mag. fru Grete Bundgaard, Høj
bjerg, som midlerlidig timelærer ved Århus Statsgymnasium fra
1. august 1958.

Den 12. juni 1958 ansattes cand. mag. frk. Bente Ahlers Molla,
,\rhus, som timelærer ved Århus Statsgymnasium Ira L august 1958.

Den 14. juni ansattes timelærer ved Marselisborg Gymna ium
cand. mag. Cnrl Chr. Rokkjær som timelærer ,,ed Århu Statsgym
nasium Ira L august 1958. Den 30. apri,I 195<:J uånæ,..,ntes hr. Rok
kjær Lil adjunkt fra 1. august 1952 at regne.

Den 2. juli 1958 ansattes adjunkt ved Kolding Gymnasium fru
Ha.11na Kristensen som adjunkt ved Århus Stalsgymnasium fra 1.
augusL l958.

Ved kgl. rcsolulion a[ il.6. juli i1'958 udnævnles rektør ,md Næsfv.ed
Cyn111asium 0. Kriig,·r Rasmussen Lil rektor for Arhus S1atsgym
m1Si11m fra 1. april 1958.

Ved kgl. resolulion af 7. august 1958 udnævntes lektor/. B. Niel
sen, Marselisborg Gymnasium, lektor 'Knud Nygå,riL, Fredericia Gym-
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nasium. og lektor A. /' . Rosscn, Marselisborg Gymnasium, til lei<
torer ved 1\rhus Stutsgymnasium fru]. august ]95;!;!. ~leiJ ki:;1. re. o
lution ,1r :~1. oktober 1958 udnævntes løktøF 1h. li. Hossen til lektou
i 26. lønklasse Ira 1. april ]958 al regne.

Ved kgl. resolution af 8. august ~958 blev rektor Ø. l<r.ii,ger, Z~as
urnssen og lektor A. l' . Rosscn udnævnt Lil R. al IDbg.

Den 25. juli l.958 blev ovcrpakmester Pouli I, C. Potensen; ,\rhus.
konstitueret i stillingen som pedel ved Ænhus SbaLsg~mnasium Ira
1. juli 1958. Den 15. juni ]%9 hle>t hr. Petersen ansat som pedel
fra l. juni 1959 at regne.

AdjunkL fru Hanna Kristensen ha,r halt nedsat timetal. Leleuor A.
Hossen har nedsat timetal som faglig medhjælper hos undervis
ningsinspektøren. Under rektors studieorlov fra l. apnil Lil ]5. maj
1959 konstitueredes lektor J. B. Nielsen som rektor. mens rektons
timer blev læst af cand. mag. Knud Bendtsen og st~d. mag. l&ksel
Bek.

Inspektionen har været fordelt således:

Regnskabsfører: lektor li\. Nygård.
Skriftlig inspektor og rektors stedfortræder: lektor J. B. Nielsen.
Indvendig inspektor: adjunkt A. Holm.
Udvendig inspektor: timelærer li'. Jacobi.
Kvindelig inspektor: adjunkr :li,k. V. Larsen.
Boginspektor: adjunkt 'F. Kaarsted.
Bibliotekar: adjunkt C. Rokkjær.

Det praktiske kursus i pædagogik er i Ioråret 1959 gennemgået af
cand. mag. Knud Børge Bendtsen med lektor 1. B. Nielsen og ad
junkt Rokkjær som vejledere.

Skolen har i årets løb hafn besøg af følgende faglige medhjælpere
hos undervisningsinspekteren : lektor Atke f Iransk}, lektor Bund
gaard {latin, oldtidskundskab), lektor Hjerting (fysik), lektor Lange
( naturfag), lektor Lassen (dansk), lektor Oskar 1ielsen ( engelsk)
og lektor Winding (historie), Rikard Frederiksen (gyrnnast,ik).
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FAG- OG TIMEFORDELINGE~ 1953-59:

Timelærer cand. mag. fru C. Bundgaard (bu): matematik
lim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 timer

Lektor //. Cad (Ca): dansk I sa, sang i alle klasser . . . . . . 27
Cand. mag. [ru C. Gad ( ga): håndgerning i I a og 1 b . . . . 4
Adju11kt A. klolm. (Ho): fysik 11 m, Ima, I mb. 1 a, 1 b,

matematik I mc . . . . . . . . . . . . . . 27
Timelærer cand. mag. F. lacobi (Ja): religion og oldtids

kundskab i hele gymnasiet, fransk 11 m, I sb, I mc . . . . . 28
Adjunkt T. Kuarstcd ( Ka): historie i alle klasser, tegning

og skrivning i 1 a og 1 b 30
Adjunkt fru fl . Kristensen (kr): matematik l ma, 1 mb,
fysik I mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Adjunkt frk. V. Larsen (la): gymnastik i alle klasser, en-
gelsk I sb, 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Timelærer cand. mag. frk. B. /lhlers Møllrr tam): latin
11 s, I sa, I sb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lektor J. B. Nielsen (Ni): gymnastik i alle klasser, engelsk
11 s, I sa, 1 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2

Lektor K. Nygård (Ny): geografi i alle klasser. naturhisro-
ric og regning i 1 a og l b . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hektor Krii.ger Rasmussen (Kr): tysk l sa, 1 rnc, engelsk
11111, religion la og 1 b 13

Adjunkt C. Rokkjær (Rk): dansk Is+ m, l sb, I rnc. l b
engelsk I ma, I mb, I mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Lektor A. Rossen. (Hs): tysk lI s, I sb . . . . . . . . . . . . . . IO
Adjunkt frk. E. Svend-sen {sv): dansk Ima, J mb, fransk

11 s, I sa, Ima, I mb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



lig n.rsproglig
Klasselu-rer-: J. B. Nielsen

l. Andersen, Mette Stig
2. Bentzen, l-lnnne
3. Blixcnkrouc-Moller, Birgit
4. Christophersen, Asta Margrethe
5. Ehrenreich, Inger Vibeke Cathrine
6. Hcuriksc», Elise
7. Jensen, Kirsten
8. Jcrgeuse», Hanne
9. Lippcrt, Hanne
10. Lomholt, Mogens
11. Mikkelsen, Bitten Jane
12. Navne, Jens-Ulrich
13. Thingsig, Jette

lig mat"
Klasselærer: Jacobi

]. Andersen, Ole, b. i I mb
2. Andersen, Peter Barrcth Sloth
3. Borsum. Bente Vestergaard
4. Carlsen, Erik Weher
5. Fibiger, Claus
6. Hansen, HansHenry
7. 1::Iojsgaard, Arne Kristian
8. Kronborg, Ebbe
9. Lundsuger, Per, s. i I slJ
10. Nielsen, Klaus
11. Nielsen, Nicis Jorgen Folkmnnn
12. Petersen, Hanne Ahrenfeldt
13. Schmidt, Poul Erik, s. i I a
14. Sørensen, Peter, Andreas

I g rirrsproglig a
Klasselærer: III. Gud

1. Bai, K111il

2. Bundgaard, Kiestcn U'ov.e
3. Cramcr-Hanscu, Helle
4. Deleuran, Else Marie
5. Fenger, Ida Bodil
6. Fniis.Audetse», ilohnnnc
7. IJ;r,egcrscn, Beter Adr.ian
8. Jensen, Lis Kinkcgaard
9. Jessen, Jorgen Morton
10. Kroun,Eini Roger
u. Mortensen, Una Elly, h. i lJ h
t2. Mortensen, 1nge ivlnric Bogh
13. Nielsen, Koistn Agnethe
14. Nielsen, Lis
15. Poulsen, Kirsten Bcoh
16. Rasmussen, Anne (ilDorthe) Lund
~ 7. Hysgaard, Kirsten Palludan
18. Steen, Hans Ole
19. Sogaard, Kirsten Marie
20. Trust, Inge Kirsten
21. Weis, Ole
22. Wi1hen, Inge
2.l Wi1tcnkornp, Ole
24. Ørntoft, Elsebeth

I g nysproglig /J
Klasselærer: 1/. Larsen

1. Andersen, Karin
2. Borgbjerg, Anna Marie
3. Dall\y, Jorn

4. Dumkjn-r, Helle
5. Eistrup, Ole
6. Eriksen, Bjarne
7. Fogsgnerd. Kirsten
8. Grnm, Else Mnrgrethe
9. Hansen, Ellen Steen

10. Jensen, llirgiuc Juul
11. Jensen, John
12. Iensen, Kirsten Stenherg
13. Jørgensen, Solveig
]4. Kjn-rgaard, Inger, b. i l n
15. Kovstcd, Anni Lis
16. Krogh, Birgit
17. Larsen, Hanne Hol!
18. Lundsager, Jette, b. i II m
19. Petersen, Henning Hjertebjerg
20. Poulsen, Margrethe Aagaard
21. Rasmussen, Tove, s. i I mc
22. Skou, Grete
23. Stuhr, Anne

I g mat.a
Klasselærer: E. Svendsen

1. Andersen, Erik Dybdahl
2. Andersen, Frode
3. Bak, Kirsten
<I. Bcider. Hans.
5. Blundfort, .Iorgen
6. Christensen. Dun
7. Christiansen, Ruth Kutc
8. Christoffersen, Poul Erik llgedul
9. Hn11st.:11, Mogens
10. llingc, Else Birgit li'jcndbo
11. Jensen, Gordon Schmidt
12. Kristensen, Mogens
13. Larsen, Ioreeu
M. Lindhelst, Jorgen
15. Lindstrøm, Jette Elise
16. Madsen, Niels-Frederik
17. Mossin, Torben
18. Mouguurd, Inge-Lise
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19. Mouritsen. Knud Plemming
20. Nielsen. Finn
21. Oif nberg, Gerhard Brauer
22. Pedersen. Bent Ole
23. Pedersen, Poul Kahr
24. Rasmussen, Klovs Klercke
25. Schmidt, Ole

I g mat. b
Klassela·rer: Holm

1. Andersen, Kjeld, b. i TI m
2. Andersen, Per
3. Blond, Torben
4. Rorregaa rd, Jens
S. Christensen, Leif
6. Dyhbroc, Henrik
7. Hadsund. Jens Bach
8. Hurbo, Leif
9. Holst, Henning

10. Janum. Ole
11. Jensen, Birthr
12. Jensen, Thorkild Regnar kjclborg
1.1. Jc,rge.nsen, Anna Eleonora Iversen
J-t Knudsen. Helle
15. Krist.ianse-n, Torb<>n
16. Lindemark, Torhcn
17. Meikung, Soren
18. ~-l1ikkc.lsen. ltf.e:llt" ftlnmmC'rshoj
19. Nielsen. Han:-- lljort Hode
20. Olesen" J orgen Strcn
21. Bels1ed. 'ids.lorgcn
22. SdunidL Ole l3ac:h
23. Strandg:aarcl1 Johan Elmrr
2 L Surcnsen. Bjern{' Kaaru.p
25. Sorensen. Paul

I~ mat. c
Klnsscla"n~r: Rokkj:.er

l. Christensen, Mons Christian
2. Gustufsson, Uffe 'Phorkild
3. Hansen, Per

Eleverne
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4. ll acohscn, Na111w l\' loller
5. Jensen, Mnr,;ot Hjtmrcg!ird
fi . Krnhbo. Jorg1•11
?. lxrh;tcusc•n,.lurn [ijnrdi1igG Å:nip
8. I .nrscn, ~ar<'ll Skov
9. Lippert. l'F.11111c ~Vibc.kc Østcr;gf1rcl
JO. Lorenzcn, lllenning
11. 'lichelsen, (Gert Ho\::;t
12. Mortensen, Inge-Liso ©Jh,er
l3. Novennunn. lng:rid Elisabeth Louise
lit. Nielsen, Biirbel Mnrin
15. Nielsen, Bonge ~-Viicl, s. il n
]6. Nymaud, G rcla
17. Pedersen, Kurt Erik
18. Petersen, Jette Vonge
19. Rasmussen, Kirsten, s. i I sb
20. Schilling, Peter Ernst von
21. Sørensen.Erik FuUr
22. So rensen, J orgen A1bcrg
23. Sorenscn, Per Orla
24. Thomsen, Ænni
25. \Villadsen,Annette

]. mellem a
Klasselærer: Kaarstcd

l. Andersen, Karin Nybo
2. Arnsbo, Per
3. Ilille,P ia
4. Bundgaard, Helle
5. Bærentzen, Anne Vibeke
6. Christensen, Annette R-ye
7. Christensen, Niels IDyhr
8. Clausen, 11.illy
9. Elgaand,Mogens
10. Eskildsen, Inger Marie
11. Hansen; Inger Oharlotte Hemmer
12. Heilskov, N' iels Jesper
]3. J-Ioholt, Flemming
14!. Jensen, Mor.ten Christy
)5. Jensen, 'JJ.roels Staehelin
16. Jessen, I-I elle Juul

17. J crgcnscn. Jor.~on IBOcrr,ing
l8. Kjarngnnrd. Hnus , s. i~ sl>
09. 11nnstm, Jlotte :M_clchior
20. 11!.aur en, fn~elisc ffithelbcr:g
2il. :Nfonhus, Man~ ~V.ilhelm IDJurhuus
22. M.r,lle, , Elso-1Wanie
23. Nielsen, Masse
24. Nielsen, Kur.en IDu~gaauCI
25. Th_;lielsen, Ragnhild iW1Hd, b. i~ mc
26. Petensen, !'Nis
2il. Reile.v, Jor:n Tunr.s
28. Schm.idt, Bi,gi, , ~-i]] m
29. Sørensen, Carsten Elsted
30. Wcst, ;\\lnne Nfarie

l. mellem b
Klasselærer:: N:r,gård

1. ~ndersen, Efelle !l<fi:Ug:er:
2. Bar.løse, €ar:sten
3. Bjor.nK~ær., K,;8'r.en
4. Byg, Alnnelise
5. ©hristensen, E, 1a Hoed
0. CDhristensen, Mogens KOær.
7. IDolgå,d, ©liar,lotte Elisabetli
8. Jilall,Eva Engdal
9. æransen, Niels ffi.rrik Bang
10. INincke, .A\nne Bir.g,ittc filiatr.up
11. li!\1sted, !lilenrik
12. fonsen, l]Warald MoMrup
113. tlensen, mor.ben IDahl
14. Jonshoj, Sten Sigu,d
15. Jongensen, ~nnettc
16. Kir.kegaard, .rlans
]7. Kjngaor<l, J'ens-Jø,gen
18. 1'ol tnu p, !(i ,sten
19. Lar.sen, Son~a ID!isa!Jeth
20. Mariager, Lona
2·1. fV!athiesen, ili'lemming fi>uus
22. N1ortensen, Bo H1yan1 s. i ] S11
23. Nielsen, Inger, Lise

24. Nielsen. lui1~ie Ditlev
25. Norgaard, Tom
26. Rn!-lmus en, Jens Enggaard
27. Rasmussen, Lone Riis
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28. Riber;l. Bent Friis
29. SiYone, Bjarney Brrnja
,30. Ton:tensson .. Jnn
3~. 'Winther, lngl'lid

Skolens elevtal var ved skoleårets udgang 207. Eleverne førdelte
sigpå følgende hjemstedskommu_ner: Århus 82. Vi'by 26. .&by 34,,
VeJlby-R,sskov 17, Holme-1'ranbJerg 19. Hasle- kejby-1:.isbjerg S.
Brabrand-Årslev 10, andre kommuner il.



RELIGION

fl'alkenstrjen,ne I f.ra IBja,dceml\l til lffiwiild. - fonse
nius' liUesaL111:hislo'rie. ITT1er.1øY, Møller. 1f0liler,lund-
11la11sen: $,ensk og norsk l+iteratur. r~ø>cedvæ,nker:
Bnæen, Erasmus Møn!a,nus, Kæ,r,lig,hecl uilen slmøm
l!)Cr.
$øm~ ma.

lclbiil"n. rn©Ø-["19©. illilI: Fr.a 19©©
livternt·u,l\istøcie. F1er.løY. Møller.
: 3',(ensk øg nør. k hbtec;tur. mø:

sløse, i\.nna liiø;]'hie l'ledv,ig,
l<lke,.
il/8(i)© Lil 18~(i). fonsenius ·

1-ifltena.Luroh, r.sk litreratwr. lffiøeelh1ær.-
Ken: ffin ide 11 !!,.
fo.m æu s.

Ecke,slj:: [ssenLiill llingfoh I. 1111\ornler: l"leasant
IBøøks ilin Easy. llinglish, $tør.ies (j).f 1fødaw.
Som rn a.
$alli,ng: i\lløc;ler.n ~V~are,. · : fouæner's lli:, ,ac;J.

· · aøl he 3r>øken Wø,el.
, g nge, e!ter illaAsk.e
11&!
•e;.s : four,nefs !Enø.
en er - $tage !o -

abik eliter
g øg [niene

.r.
1 rs.

<f.aa·vun
acni!l

. $tii'l
Lill.e.

J , b
!ffilu .,, en:

II s (Rk):

I mb (sv):
f mc (HkJ:

l ma (sv}:

!Im (Rk):

I sb (la):

ENGELSK
la (Ni):

1 b (la):
[ sa (Ni):

[ ma (l!Rk):

I mb (Hk):
[ me /flik\:

Uls jNi):

Læsestzkker efter ililiansen & Ifleltøft: IDansk Læsebog
I. Grammallik efrer [ensen og Noesgård: li)ansk
Grammatik. En ugentlig diRtat ellen genfortælling,
PJlansen og æJeltoit: IDansk 11.æsel\og I.
Knud Rasmussen: N11in rejsedagbog (i uddrag/.
Jensen og Noesgår.d: ]j)ansli, sproglære og øvelses
snykker. IUgentillg dili,ta! eller, genfortælling samt en
kelte fristile.
4J hov.edvær.keF er, læst: lf:Iolberg: Erasmus Montanus,
Wessel: ~æ,ligheil uden snsømper, @ehlenschliiger.:
Hakon J1mrl -øg !Ibsen: !En folkefiiende. Desuden er
læst en r.æR:lte svenske texten eLter Fer1ov m.fl.:
Svensk og nør.sR 11.itterabur. En række kistlil'e er slke
vel.
Falkenstjerne E: Frn oliloiden tril 1800.
Hovedvæsker; IEnasmus Monlanus, Landsbydegnen.
Svensk e-lter Penlov m.fl.: Svensk og norsk liuera
bur. Stile.

Isa (Ga):

Brodthagen og forgensen: Bibelhistorie føn mellem
skolen, indbil fangenskabet i Bal\ylon. Enltelte salmer.
Som i a.
AI kar K. NæQ.d'sens synøpse: ffesu lignelser.
Udvalg af Esatia og IBhaga:vatgiba.
Som I sa og I sb.
Drøftelse af hegceberoe sl<æbelse og tro ]'å gr.undlag
af Gamle 'Ilesbarnente.

I mc (Ja): Som Isa.
li s-l-rn (Ja): Gennemgang a,i reforma ionstiden Europa (Braa,r,

og Nørregaard).

1 b (Rk):

Nedenfor gives en kost ov.ersig,b OMer, l\en~btede, lær.el\øgeF øg det
i skoleåret udførte arbejde.

DANSK
1 a (Ga):

li sb (Rk):

1 b (Kr):
Isa(Ja):
I sb (Ja) :
r ma (Ja):
Imb(Ja):

1 a (Kr):
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· ensen: @eogcaf.i for ,mellemskolen t

11/sol'ietn:1ng: ©eøg,iafli med iaat~rlæ,re,

'lutp'lum: [ side l-[28 + enkelte alfsnil

e~ S,J!>r10~lige ~mnasi(IJm.

umlum: (i;eøgna,fli før, gymnasiet
. 11 g. s1<le L3S.[ll@':J. æ:!'ele 2. bind.

f.. §iol\midt: !ffi1jstmie for mellernskolen [ (~il No,den
lbliMer kmisbnet/. Bucbr.eitz øg 'Ilhinue Møller: År og
Iilage l -enl<elte s~ykker. Llf,sbilleder.
Søm la. '

1uh. S1111ilør.ph: 1frsik fon ml~k. ], siile S-SiS.
Som la.

t a (Ka):

P aa·r.11:
li-

OT·

to-

II s+m (Ka · andgaar,d:
: Freåe.-ik åen
åens h istoF.ie ~I
lørie i billeder.

1 b (Ka):
I g (Kai alle

klasser!:

GEOGRAl.i'i
la (Ny):

1 b (Ny):
Isa (Ny):

i sb (Ny):
Ima (Nyj:

[ mlh, c !N/y):
IU s (N'r) :

III m (i,Nyj:

NA'Fltlll11U51F®IU[i:
U a /Nyj: l!..wnge og skolen ~, >idvall!'te

cJ,yrntrpgn, s'i< llfiloca. pla,nte-
0estemmel .

~ I!, /ruy,9 : Søm [ b.

U'i!fS rn:
la j[,J:øj:
l b (Ho):

Mod. lyske n@\\eller i ,,e/1 (Ca,rl <J;adj. IBudåenl'>r.oøi<
(1i'onys erste !IJ1e\. @eulsel\e Kulim- und ©l\a11aloten
bilcle~ nr. [. 2 ø~ 4. !fossen og $i.fajbu3/ggssø11: 'h'ysk
stiløvelse · · · · Iasste deut-
sohe Cra: eøbule.
loudilen01 se-~Us\Va'hl
(ved Æ.. lliilden m. lli
og 2. g1,i I sen.
Mod. lys
TI.essing: tiuanti. !Ruil-
denbroøk ide», Kur,z.
gef'asste _ Ise.

Crønkjær: Il.ærefoøg o ~ransk f. oeg~•ndere.
Som E sa.
Som Isa.
Som 1 sa.
Som Isa.
Henriques og ~Vi'llemoes·: Fr.ansk foter.atur, i uil,;a]g.
Sten og Hyllested': Wrnansli: grammaeik for g')'mnasieH.
Exupery: Le petit /Pr.iMe.
Som I[ s.

Graecia Capra ~- fflasbuup øg K~a,,up s. 7-~'il .
Caesor: (!;allenk,nigen m ill-34, 38-4.L, s;g.5A,,
Valdemar Nielsen: ILauinsk !';,ammabik.
Som Isa.
Caesan: Gal.ler.li:<11igen ~IE ill-21il. Il.at i nsk Læsebog v.
Nielsen og ~,narnp s. il!Øfl-]3~, il:85-il/88. Valdemar
Nielsen: Labinsk <G·nammatik.

Homers Odysse ovens. a,fl ©l\rist:ian Wilsler (~. A.
Kragelund). iffi'erødøi i udvalg ved Na trup og liljocl
sø. J. A. li!uni!lgaa,r,d: IDen græske kunsts hi tørie,
Som I g. Encl',.,iøer,e: »lisøh,ylos' Jllgamemnon overs.
af Niels Møller.

FRANSK
Isa (sv) :
I sb (Ja):
Ima (sv):
I mb (sv):
I mc (Ja):
Il s (sv}:

lrnc (Kr):
lls(Rs):

I sb (Rs):

TYSK
L sa (Kr.):

lim (Ja):

LATIN
J sa (am) :

I sb (am):
ns (am):

OLDTIDSKl!JNDSK'.>.\!IB
Tg
(Ja i alle kl.):



fma(Ho):

lmb (f-fo):
Emc(kr):
llm(llfo):

REGNING
1 a (Ny):
1 b (Ny):
Emafkr):

~ mb (kr):
Imc(Ho):
Il m (bu):

TEGNING
I a (Ka):

1 b (Ka):

SANG
(<Ga):
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W. \V. l11a.11s.1>n øg IE. 11'. Sørensen: Jry ile fou l!;,ym
nasiet l I. K. ITT:ril;;sen: hsbrøn0mi tul side 20. IL. J.
Ring: Kemi [ør (G\y,mnasieb tiil side 03.
Som] ma.
Som E ma.
Eriksen oi; Sikjæ.1:: Vj!silc for tl;rmnasiel DK [;.il<sen
oo- Pedensenn A\stuonomi t,il side ,M. Koobenøi: IK:emi
f~r Gj'i!1111asiet. side rnø@ Vil iM0.

Pihl og Bing: Lteg,11ing for mellemskolen rn.
Som il a.
A. P. Andensen og 1'1oul N10gensen: Læcebog i mate
matik [ indt,i•J ka1,jtel :X-æ.
Som Ima.
Juul og Rø.nnau: MatemaliiR: if:oc gj'mnasieti :I.
Juul og O~ønnau ærn.

l den egentlige regneundervlsning er anvendt wa~d
farve og oliekridc. Dleverne l\a,r, tillige løst kollekt!J,,_e
opgaver (paI,i,rfir.ised. IBn del llime• en benyiten tiil
formning i ler. 'Fingene er alle fongløden, glassere~
og brændt i skolens keramiske ovn, der. er, opstilleu 1
tegnelokaleu.
Som 1 a.

Sångundervisni ngen før, alle klassen ha,n lagn hoved
vægten på åen ffileustemmige sang med juleafslut
ning, forårskonøe•r,U og skolens ofltiicielle indvielse
som mål. Repe Løj.net liar i hovedsagen været nrene
værker af danske øg udenlandske kompønister. SamL·
lige siloJens eleven ha,u ~ær.et al;;bive deltagene. For
1 m og Eg en leurern inilfo1·else i nodelæsning med
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mus_ikil.i.ktater o« l\ør.e1mne. f bil.kni)'lning Lil koncer
ter, 1 bren eller i ,r,aclioen ba,r wær.et omtalt og gen
nemgået nogle mu ihænker, ligesom nogle af mu ik
kens førmskemaeu har vænet genstand for behand
ling.

æse · I k interesser.ede
. es cl.

u 1Køi::.
l\a;

f-0 iJ;8

i<e a" ng
nwe ~
·ø·r at l<0nt.ak,1" øg

ewt. n0nili.ske sko1'er for på musikalsk ska%e
samarbejde og Oicamme.r,atskab.
Ve/I fouæliltemøde L decemlJeu æ~S8 sang kaim

menkøret: \F,ill 0sten1and, IGø.lden Slm:nl;,e;s, GomiA'
1lhr.u the Rye og Ølg,nuk.

SKRIVNING
1 a (Ka) : Samtlige eleven ha,r i.ndøvel if'onrnsk,ui:h eEten li>isa

Christiansen øg 11\\/e•stiine Nielsens system.
1 b (Ka}: Som i a.
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ILEGEMSØVELSER

Drenge:

1 a (ga}:
1 b (ga):

SLØJD

Da skolens ~gne idrætsbanen ikke kunne tages i brug
del første skole/ir, hcnyuedes ved velvilje ftra illlasle
skole og; kommune banerne ved ~nsle skole i uden
derssæsonen, c[lerår og forår. !P.i:;;eime har væsent
ligst spillet landbold, enkelte klasser også håndbold,
og 1 ml. i begyndelsen rundbold. Efter Juleforicn
blev gymnast-ihalene uageb i Thrug, øg ~enmed Ok
gyndre den almindelige gymnastrik med formgivende
øvelser. ligevægtsøvelser og redskabsøvelser.
I udendønssæsonen atle ik og Iodbold, indendens fra
omkring 5. januær 1959 g,ymnastik og boliløvelseF i
begrænset omfang.

Pudevår med korssting. Fingerhandsker,
Som 1 a.

Som følge a( forskellige ovenvejeiser med henblik
på fagets stilling under den nye skolelov ha, man
ikke anset deu for ,igttigu at indrette del psojekrenede
træsløjdlokale. Drengene i ] a og] b har i stedet for
sløjd haft 1 times ekstra gymnastik og ] times ekstra
sang.

Fra det nye skoleårs foegyndelse vil drengene f'å,
undervisning i metalsløjd - fo.reløbig på Mølle
vangsskolen. På Århus Stalsgymnasium vil den blive
indretteu eu metalsløjdlokale i stedet for deb opninde
ligt projekterede bræsløjdlokale.

Forskellige meddelelser

AF SKOLENS IDAGBOG

12. august: første skoledag i Århus Statsgymnasium. T festsalen
samledes elever, lærere og mange forældre til en
uofficiel indvielse. Rektor Kruger Rasmussen bød
velkommen og talte om arbejde og vilkår i gymnasie
skolen saml især om den tilværelse. elever og lærere
nu går ind til i Århus Statsgymnasium. Højtidelig
heden indledtes og sluttedes med fællessang. Der
efter samledes eleverne i deres respektive klasser
med klasselærerne for al modtage skema. bøger etc.

25.-28. august: lig ns på geologisk ekskursion til Vendsyssel med
adjunkt !rk. Svendsen og lektor i\ygård.

3.-6. septbr.: lig mn på geologisk ekskur ion til Bornholm med
adjunkt frk. Larsen og lektor Nygård.

16. september: Vi deltog i gymnasieskolernes regionalstævne i fri
idræt i Silkeborg.

1. december: Forældremøde. ( Se side 40).

12. december: Det første skolebal for elever og lærere holdtes i sko
lens festsal til tonerne af Saratoga Band. l aftenens
løb var der underholdning ved elever Ira 1. mellem.
Ikke mindst var forskellige scener fra Holberg mor
somt og dygtigt spillet (eleverne havde selv tået
for instruktionen). Kl. 23 erverede. pølser og soda
vand for alle baldeltagerne j frokostsalen. Derefter
dansede man videre til k,1. l.

20. december: Elever, lærere og mange forældre amledes i fest
salen til skolens juleafslutning. Efter en fællessang
opførte samtlige elever Ina de to mellemskoleklasser
en morsom nissekomedie, der sluttede med en fest
lig nissemarch, alt instrueret af lektor Gad. Skolens
kammerkor sang Ave verum af l\1ozart og gyrnnasie
koren Palestrina: K,,rie eleison. hvorefter rektor holdt

l·IÅN0ARBEjDE



5. januar:

24. . januar:

14. . februar:

7. marts:
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en kort juletale. Alle levenne sang til lub ·. W.
Gades mongensang aJ "li:lvenskud".
Norden'« rejselektor, adjunkt Kuru IBrand&olm,
Malmø. talte om Selma ILugenlot
Skolen· elever var indbud« til ab se udstillingen "'Vi
mennesker" pil Å!rht1s rådhus.
Samtlige skoleledere ha Ånhus og oplandsskoleme
var af Cymnasienævnet indbud] tii1l en orientering
om nævnets virke med henblik p,l optagelsen a~ ele
ver til de nye [ gymnasieklasser. Bagefter oeså skole
lederne skolen.

Den første skolekomedie løb af stabelen. Elever fra
II gymnasieklasserne og enkelte andre elever opfønte
Holbergs komisk-historiske L'L'ifSSES von lTflACIA
i forkorte! og - især -modernisereu udgave under
instruktion af fr~ . .Ailhlers Møller og hr. Kaarsted.
Den festlige og vittige fremførelse af komedien
vakte jubel og stort bifald fra den ly,ldte sal. !"it ani
meret komediebal sluttede den vellykkede fest.

19. marts:

28. april:

7.-]2. maj:

30. maj:

8. juni:
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Pianisten Kjell Olsson f!UV musiklektion med Haydn
på programmel.

f g rnn c pil geologisk ek kursion til Djursland med
lektor Nygård.

I g mn a og b på geologisk-historisk ekskursion Lil
Bornholm og Christiansø med adjunkt fru Kristen
sen, adjunkt Kaarsted og lektor \\ygå,rd.

Skolen holdt sin første [orårskoncert. hvor alle le
verne var med. Mellemskolekoret indledte med folke
melodier og sange af Oluf Ring og sang enere egne
kompositioner. Kammeokorei havde Carl Nielsen, Sv.
S. Sohultz, Helge Gad og Poul Helmuth samt negro
spirituals på programmet. mens det store f!ymnasie
kor bl. a. sang Weyse. Benjamin Rritten Ol? Bell
mann. Hele skolen sluttede med Kuhlau Majseng.
Både elever og aftenen dirigent lektor Helge Cad
havde stor ære af koncerten. der høstede lortjent
bifald fra det begejstrede publikum. om fyldte fe l

salen til sidste plads. Aftenen lutrede med et mun
tert bal.

Århus Statsgymnasiums officielle inch-iel. e. - e
loran).

Skolen har i årets løb haft besøg af talrige gæster
fra ind- og udland, som med stor interesse har taget
skolen i øjesyn.

Scene fra komedien

GAVER

Til biblioteket er modtaget en stor bogsamling fra l". S. Informa
tion Service om amerikansk historie og litteratur. Også fra Historisk
Samfund for Aarhus Stift, Institut for Presseforskning og Samtids
historie og adjunkt Kaarsted har biblioteket modtaget bøger.

Til samlingerne i geografi og naturhistorie er modtaget gaver fra
følgende institutioner og virksomheder:

Illyantlabrikken Viking, Danmarks geologi ke Lndersøgelser. De
danske llomuldsspindcrier, Dansk Esso, Det danske Cødniugskøm
pagni, Dansk Sojakagefabrik. iUlansk Shell, Ferrosari Medicinal
fubrik, Faxe Kalkbrud, Galle og Jessen, Hasle K!linker- øg Chamotte-
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[t pur, må ,ste leMeår llile;v i'l'::r æiå ueJi:.tør,s
op:førcl,ing O li øprenteb 6t eleMM<L

Piiger: ngel jilå
e,g.ne hmne å meget
idræt ude ~pilllei'le
hver en L ml.,
og oegge lolasse-
bm~ i nd~M
efiter skøJ m.nasie-
elever. l' stilksale
bl'e~ f,libb sæsønen
slu,ning.
Dre,;gllnc deltøg i rngiønssbæMne i $ill<e.Tuo-r,g , G,mnasiesl<,.ole111aes

lands-a,blet1iks~æYner i de 3 æ,1/lste gr!J,ppe,.

Il.ÆRER-
Biblioteket , ·r.ssemestrets begyrn-

delse, eILer a en begfjnde,lse til en
bogsamling. uillånsl\ibliotek og
søm læsesal, a,f if.aglitterabur-en el'
riJaceret i d øgså herf1ra låne a,[
elevenne.

JJ.l[{;~Tli:Æ ®G 'BQJGll?IRÆMI!ER
'li'å Århus Stat g · · · · g åen 2. juni 1%9 over-

na-l<te skolens lære nuil Ni'lgån1 søm lærernes
gave til skolen belø"' JDli 5(])(]) kir. S'om be-
gy.nclelse lil eb I eles bil en eleM Med ir.hu
§itatsgymnasi,u %9-G(]) bliwe fonøget mec1
§©0 kr., så det , .
$kolen tak!k . S'om Eør,habentllig .,,il

llia'lle vejen for i-atsgrmnasi,um.
Ved transløk .i~r i.I f,ølgenile eleMe<:

Dor-te Lund &a , l&iirste,n '/i'ogsgaar-å og
Zohn Jensen (n en~ 1/iltansen øg f&i,rgit
lilingc Ira I ma, rnni,ngen f'Nø·,ilen bøg-
præmie). ]ørge u1ut &øncn:.~n fra [ mc.

stensfahrik, J'aeoli møl'm Of. Sønner. Kasunup Glnsvæok. Tuuøssn,mmm•
Ki,inunavaara A/rn, i\'[lii1e11alogisk Museum, CI:. i\V . ©lbe1, $kan,nehoge,
A'1'olerva·rk, Snedkemncstænes 'il'nai- øg lriner,skæ,r.er.i, lileU øs\asialiske
Kompagni. Aalborg l•onl1land Cemcnlmabri%, Alanhu · ®liefabr.ik.

Fra elever er modårgeu:
Karin Andersen ] a: ha' ·

stensen 1 a : hv
lava. Flemming
fon sen la: kogl
vinOJ ergsnegle,
Pæuøkul. Else M
Beterse,; la: sø
svinetænder, Ev
gaatd il b: slag
] b: svinetænde
stenson 1 b: skifer.
Frode Andersen ] mna: gli ' · ·
glans, Thorkild Jensen Em
gl'immerskifer, Søren N1eil
piske muslinger, Qlle Schmi
I mnb: kornprøver, stensalt,
ling, Birgit Blixenkrone-Møller
phersen Il ns: lysb.illeder og ma
gaa,rd li mn: samling af gummi pnøver.
Til den historiske samling er modtager som depositum lir,a ffiøn

historisk Museum en repræsentativ samling stenredskaber ~r,a IDan
marks oldtid. Fra boghandler H. !C. <Gvuber,U 3 smukke liirogr.aliier
med historiske motiver.
I forbindelse med den o'frfueielle ,;,, · r,/, y,mn:a-

sium. den 8. juni 1959 modtog sko nd ·teti om
indvielsen en moderne skulptlur ( vid af
arkitekten. teknik O vænk vir. ens
opførelse,·udført ggere d or-
uden mange smuk og I ·o1 , og
(Ånhus Clasimporul , to smukke ek sk æs-
hoppe fra Bahrein (ved sekretær c Nie sen, un ervis-
ningsministeriet) , e~ loinesisk træ, ~ skolens g,nønne-
gå•rd (direktør Helge <Christensen, rsen).
Endelig har skolen modtaget en s en inden for gym-

nasiets (agkreds fra samulige skolebogsfonlag.
Skolen bringer henved en hjertelig tak for de modtagne ga,ven.
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mvcr l{ym11asieklassc vælger Ior ~ år, en r~p1:mse11bant bi1I delle
nld. hvis opi;avc j f,r. lovene er .,al formidle konlal<t mellem eleseane
og skolens ledelse".

I 1958-59 bestod rådet af: Bodil Fengen D sa, Mararethe li'oulsen
l sb. Nicis Frederik Madsen f ma. Torber: !Blond l mb. iErik Fuhr
Sørensen l m,·, Ole Andersen II s+ m. ,

I s;1 stor en iusuituuion , som vor skole ellerhånden e1· blevei, er
rådets Iunktion li! beiydelii:: hjælp for eleveune og vel rn nøgen grad
for deres overordnede.

l årers løb har vi hold! en halv snes møder, hvo, adskillige p110-

tester mod låsesystemet oi; velmente fouslar,,; Li'I ændring af dette er
blevet behandle! under vekslende bølgegang; hvem husker. ikke "de
låsede døres mysterium"? - Ingen blandj eleverne kunne æieguibe,
at det var formålstjenligt ab have gtmnasLikløj, fagbøgeF og mad
pakker balancerende i ustadig ligevægt på knugenækkeme, tøl'Cli
klassedørene blev omhyggeligu aflås! dte-r !\,,er time. - !i;!lmnasUii<
tøjet fik med tiden sin faste plads, og efae,· vor første sommeefenie
vil de lo sidste problemer også blive løst.

Således er del gåeb alle vore anker og forslag: vi i elevrådet er
blevet modtaget med forståelse og bar kunneu møde de utålmodige
elever med vejledning og saglige forklaringer Ina skolens ledelse.

Stort set har samarbejdet været smidigt øg effektivt; de eneste
ændringer. der er påkrævet, er korcektioner i lovene påJ gom1d af
den kraf'tige elevtilvækst,

Ole Andersen, elevrådsformand, rD gm.

I? R Æ FE K TURET 1958-59

Skolens rektor, der ved, hvor vanskeligt den er au holde styr 1111 så
mange elever, rettede en opfordring til elevnåde! om at vælge et pnæ
Iektur. Elevrådet valgte ]0 elever foa ml g I 5 drenge, 5 pigenL søm
det anså for at være egneU til posten som præfekter, 'IDisse elever
skulle for al kunne fungere godkendes a:Ji indvendig inspektor, der
har lov til al vrage dem, han ikke mener egnet. Dis e 10 vælger en
overpræfekt, der af rektor får en nøgle Lil lokalerne.
Præfekternes opgave er au bistå inspektorerne i at opretholde di

sciplinen på kolen. De virker fors! og Iremrnesu som "udsmidere",
men kan også, når skolen har særlige Iestænnangementer, fiunge.re
som hjælpere ved paukering.
Præfekterne bar samme myndighed som inspektorerne og kan

som disse idømme seraffe til elever, der har ovenrådn skolens regle
ment.
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llit ilr har psæfeRtenne funge,ret. og det er på sin pind ab gøre sta
lu . Har præEekterne iniHnet de fo"'llntninger. der er ble"et stillet.
eller er det gået helt galt'?
Efrer at de startvanskeligheder, som naturligt må komme på en

ny skole, er o,vervunclet, ynes jeg, at del siden jul er gået så godt.
som man kunne vente. Vanskeligheden i starten lå nok i. al præ
fekterne _van nre og ikke kendte noget videre t,i'I joobet. 'Elle\'eme
rel'inede ikke med J/næfekter,ne, og disse .-a,r måske hele ,,ege. Men
eLLer at cleb var t'ængt inil i ele,vernes be,iøslheil, at de simpelbhen
ikkehavde anden udvej end at rette sig citer præ<fekteme, og efter
at disse var blevet ubønhønlige, er der "irkelig kommet sy tern i
tingene. Det forløbne år må de.fo,r, set fra præfekternes side, siges
at have været et godb år.

Som repræsentant for præfekterne vil jeg sige skolen tak før året.
åer gik. og samtidig ønske.r, jeg deb nfe kuld puæfel<ter lhelcl og l;ykke.

A,me (!}Ivr. '/iliøqogaarlil, JJ gm.
"F EN RIS"
Elevforeningen "Fenris" så dagens lys i eplember måned sidste

år, hjulpet Lil verden af daværende mg, der valgte et eniorat be
slående aI: Ledende senior: Jens-Ulnich Na..,ne. !(as erer: Arne
Christian Højsgaa,Fd. Sekretær: J;fans HenTy Hansen. Møcleordnere:
fotte Thingsig øg Manne A'l\renfeldu !Petersen.

,,Fenris" har, som fonmål at samle ele-,er.ne Lil selska:belig sammeia
komst kalden "sold", iil foi;ednag og med lidt held Lil d,iskussion for
derved at fremme kammeratskabeL skolens gymnasiaster imellem.

De selskabelige sammenkomster er desuden et vigtigt økonomisk
støttepunkt, da de ved deres overskud skal holde foreningen på ret
køl, thi kontingentet skal sættes så IM•t, at alle har nåd at "ære med.
KonLingentet. ,,a,r i sæsonen 1%8-5i9 Jiå 3,00 b., men vil sikkert

bli,ve forclo0leb i sæsonen 95:i(;J.6(!), hwi:Ikeb dog a<lhænger alF senio.ra
tet, der hvert år fostsrobter konbingentet.

[ sæsonens løb har væreb afholdt 2 sold, [ pakkeLe tog 2 foredrag.
Pru Alma !iiebl\elow talte om Ffølger 1Jlracl1mann og stud. mag.

Jørgen Leth 0111 "Milepæle i jazzens historie•·.
Jens-Ulrich Na,,ne, [1 g'.

SKOLEIHA,IID
J lighed med så meget andet på År.hu Statsgi)•mnasium har øgså

skolebladet måbtet begynde på 0ar bund. lilet haF kunnet ses på de
numre, de1· er udkommet, i alt 3; meil dem er bladet begrndu at
,,falde til" i Faste rammer.
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u;r1er nogen diskussion l\lev deu ve<ilbugel al kalile L\lalleb "Scriip
tus". hvilket senere vjste sig o~ varne. mene Irarrkøn, e1u1 de~ egeri!Ulig
vali m · ni11g:G11.
Trod al moclgun!I' 1bl. a. den lcad1ti0nelle s!o[,mang;eH imu jeg;

indtryk af. at bladeu har klaret sig; nOfl~Tiunile ha,/leuligU ige,n,em
det første leveår. 1i'a~ltei være Mogens !Lø:mhølt hæu blaileb haflH en
go/I del annoncer og; dermed eu godt øli,ønømisli, grundlag. ~Mail
stoffet angår, har lien to-mands redakniøn søl);[ ab konøenuneue si,g øm
stof vednørende skelen, og ,,ed hjælp aD nøgle mere e1le1· minf1me
hvasse artikler er der bragt, kfarheil over nøgle pnob1emeu samu
hancelleue t over andre,

!"li grund al bladet noget urege
kunnet buuges som nøpslagstavle~: {
verne, men der har så vidt muligt
mentarer t1il arrangementerne på
skolefesten blev uddelt ti'l eleverne

Bladet er ikke alene ment som u
som nlalerør"" for eleverne, hvori .
meninger og kommentere begive
existens afhænger a,E, om deu løser
så meget af eleverue søm af redaktionen.

Disse dybsindigheder er ikke menu derhen, at elevenne skal slbFiMe
bladet, det har vi redaktionen til; men bid.ag tca eleverne wi:J gør.e
bladet levende og hæve det fra at være en Oidu lbunsuig insblbuUiøn,
der kun fodrer eleverne med ammestuesnak og dårlige vitt,lgnedeF,
til et virkelig betydningsfuldu og interessant st)'kke "inven~a,F" på
skølen.

F@RÆLDREMØlilE

IDen 1. dece dige, at lleH va,F
muligt at præs ndlældees /le#foF
tli'l det første f Fælilre. IID.liteF et
ørienterenåe f uutlsætningeF fon
undervisningen 1 gy;mnas afdeling \Ced sko-
lens karnmeFkor urnfor led . . cl. ®erefter, æi k fo,.
ældr,ene foi:evist skølen.
Til forberedelse a1 valg til skolenævn nedsat.tes t1il slut følgende

valgkomite: muiecmester, Allf. Mougaa,nd, d'ømmen P. WiutenJ!rnmp,
lektor K. Nygård øg relbtø,.

4'1

SKGiL.EiNÆ:1/~

~ed ,,alget til skølenævnel va, stemm1111n@cenlen li4,,2. tøls-encle
forælchereprcæsentanter salgtes for IJ)Ccioclen Q%8-€,(!): paslør @·da
illløj. gaan,d. bcu 'Ka,uen IILund !Rasmuss_eo, socialr-ådgiver f.. 10lgaiurå
og prøvisor IE. Pla,c,u1~ !Kr.istensen.

Suppleanter · " p, di,rektøn Wl. 'ielsem, mure.r-
mester A.lf. JVlo wllø, N. il?-. iBlanilfoTt.

Som repr,æs giet w.algte adj,uTikt 'J!lanna
ll<faristensen og l ktø~ ec næ:vmets fo.cmainil.

Skolenævnet holdt sit kønstlituerenøe m, , filen [li. ja,nmar, hvor
adjunkt Han ek,net'æ~. !Efter at have
gødkendt va enta11ter behandlede
nævnet spør eøcdnir~. ®et :vecl-
tøges at anhi n;yHes Åirhms køm-
munes skolel e~ før.slag øm even-
tuel oprette! tteilt, sig l!J-nken øg
bemyncliged' en llil at uda,røej·ile
regler for et e at unilersø~e m11-
li,gheden fm ing.

I nævnets es ~ kast til &kri,·e.!se bi,J
forældrekred t'øLte øpreltelsen af et for-
ældrefond. , br,y,kke øg frlgå !hjemmene.
Endvicle1·e v

Ve.i'ltægter, dor /J,r,1ms Sta.~sg~mmasiums Jonæl&re1onil.
§].

Fondets mi gennem å11lige biøirag
og anvend'es e før- eleNetme. ~ør.slag
om anvende] btes aif nektør, øg gød-
kendes af sko r.

§ 2.
Ved åe es; ilbasser.er, øg •ev.isor..

\lied s g t ne11ii der.eile :r.egnskaih
ifør de

§3.
l!Jc1giiteme an~ises til udnetal.ing af rektm;,
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Skolenævnets opfondring ni,] hjemmene om aU tøue oprettelsen af
el forældrefond er foreløbig bleveb folgb af ca. ]60 forældre. Iævnet
og skolen bringer herved en hjertelig tak for de tegnede beløb og
udurvkker håbeb om, al alle fonæld'ne vil slutte op om fondet.

!i>KOLENS ORDEN!i>HIDGLEMIE~\l'
l. Eleverne skal møde i god lid om morgenen, dog tidligsn et kvar

ler før skolen begynder,
2. Tilladelse Lil at cykle til skole giwes af indvendig inspektor, nor

malt kun til de fjernest boende. Alle cykler skal anbninges i q-·
kelkælderen efter inspektors anvisning. Kø,s.el på knallert bil og
frra skole kræver sænlig tilladelse a!li r.el;,tøu øg v,il kun kunne j>å
regnes for elever med meget lang skolevej. Også knallerter an
vises særlig plads i skolen. Moroncykler må ikke benyttes. Skolen
påtager sig iøvrigt intet ansvar foF elevesnes c:yli;len ellen knal
lerter.

3. Eleverne må ikke for.lade skolen i skoletiden uden rektors eller
indvendig inspektors tilladelse.

4,. f frikvartererne skal eleverrre opnolde sig ii det fiF,i. Tilladelse til
ophold i klassen i fnilovar.ter.et g•iMes kun af helbædshens:yn og
kun efter skriftlig anmodning ~ra hjemmet.

5. Som gyldig grund til udeblivelse ,fra skolen regnes alm:indel.igwis
kun sygdom. Eleven skal alt:iJl medb:cing_e shifitlig meddelelse
fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed. - Nå, en
forsømmelse varer mere end to dage, bedes hjemmet i alle til
fælde underrette skolen derom; skriftlig] eller telefonisk. Efter
smitsomme sygdomme ifor.dl.es lægeattest .foi srnitte&.ihed.

6. Til enhver forsømmelse, de, ikke skyldes sygdom eller anden
tvingende grund, må rektors tilladelse indhentes senest dagen
før ved skriftlig anmodning flra hjemmet. i[n sådan tilladelse vil
kun blive givet i ganske sæ1dige tiilfæl'ile, og det henstilles der.for
til hjemmene ikke uden virkelig g,und at anmode derom.

7. Fritagelse for enkelte gymnasuikrimer gives, når helbredshensyn
gør det nødvendigt, og hjemmet skr-ifltlig anmodes derom. $k;al
fritagelseu gælde mere end en uge, hæves lægeattest, hvortil
blanketter fås på skolen. De, den firitages, skal nonmalt opholde
sig på skolen og om mulig! overvæne undervisningen i fageb.

8. Enhver elev er ansvar.lig f.'or sin plads i lk!lassen. Forsætlig eller
tankeløs beskadigelse a~ skolens ejendele vil blive krævet er
stattet.

9. Det henstilles, at eleverne har så ~å vændigenstande med i skolen
som muligt. Penge o. I. må i'kke e'literlades i overtøjet, men kan
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ørn nøilvendii;ib straks om margenen aFleveres ~il indvendi:,; in•
spektor til opbevaring. Skolen påtagecr sig intet an var for !!'lemle
eller bortkomne ting. . " ,
Indsamling af penge blandt eleverne ttl gaver ell;r. forma.l af
lwilken som helst arb samt kllasse-brakternenter mu ikke finde
sted uden rektors tilladelse.

l<il. 1,obaksrygning er forbudt i skoletiden.
U. Telefonbesked bil eleverne modtages ikke.

Skolebøger og læremidler
Alle lærebøger sbilles til rådighed for eleverne om lån. mens øv

rige læremidler som kladde- øg indfori"gs'heiter, tegneblokke m. v.
udleveres i rimeligt omfang ef,ter skolens afgørelse.

Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk ansvar
lig for de lånte bøger og må erstatte en bog, hvis den ødelægge •
Erstatningen fastsættes af skolen. Straks efter udleveringen af skole
bøgerne må eleven skrive navn, kla se og årstal for modtagelsen pa
den indklæbede mærkeseddel. Bøgerne skal forsyne med solidt om
slag, der fornyes efter 0eh0v. Der. må ikke gøres notater eller tilføjel
ser i bøgerne uden efter lærernes anvisning. Afbryde, :;kole,rangen.
skal skolebøgerne straks afleveres.

f.rorsømmelser
Angående forsømmelser henvises til "Skolens ordensreglemeut ...

pkt. 5-7. Da skolearbejdet i gymnasiet kræver ele,·en fulde ;ndsal~.
venter skolen, at hjemmene medvirker til at lære ele erne stadighed
i arbejdei. Hertil høTer, at man ikk'e beder eleverne fri uden i til
fælde, hvor det må anses for str.engt nød\·endigt. Det n1ci også anses
for en nødvendighed, at eleverne ikke på~a!(er sig h,nnel arbejde,
mens de går i skole.

Fen:er og fridage i skoleår~t 1959-60
Efterårsferie 19.-24. oktober, juleferie 23. det?.ember-5. januar.

påskeferie ønsilag rn. apuil-Hi,r.sdag rnl!l. apri•l, St. Be.iledagsferie ~r.e
?ag. 13. maj-lørdag 14. maj, pinseferie !ør.dag 4,. juni-ticrsdag 7.
Jun,. Desuden fastelavnsmandag, kongens og dronn.ingens fødsels
dage og grundlovsdag.

Skolelæge
Der vil i skoleåre~ ll!l51!l-6O blive indføFt skølelægeordninø. Nile

elever vil normalt 0l4~e undersøg~ en gang øm å•net, me,t:1 e~ei,t.lig
lægebehandling er sk-olelægen u.vedkømmenile, idet han 1101:malt hen-



viser til eventuel behandling hos elevens egen læge. !lkole1,i;,gen v,i,I
kunne 1,nuHes på skolen i en bnæi!ebid, iler meddeles senere, øg ele
ver og forældre kan om fornødenU hen,ende sig bil hern her. ®gså
den til skolelægen kn,y.ttede skol.esundhedspleje11ske (l(i'l llgeledes <l(rer.e
at lræffo i en bestemt bræffetid. Fritaa;else For undeæøgelse l<an kun
tillades. når eleven møder med auest fira sin egen læge 0U1, a~ en
lignende undersøgelse har fiundeb sted. M. h. I. tandpleje henvises
eleverne iil forskellige kommunens skoletani\pleje .

.Den 13. maj 195(;) foretoges den i under~isnilflgsministeniels cir,
kulæne af 17. april 1959 omtalte 41. vaeøi,nalion mod p,olfo æi amts
læge Øllgaard.

Arhus Statsgymnasium, i august ](;)!;(;),
ø. 1',,r,ugeil 'Riasmwssefb.


