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SKOLEUDVALG OG SKOLEKOMMISSION
Gymnasiet ønsker at bringe sin tak til den skolekommission, der 

lagde tingene til rette for gymnasieundervisningens begyndelse den 
14. august 1961, og som hjalp skolen gennem det meste af det første 
skoleår. Takken gælder også sekretæren, stadsskoleinspektør Jacob 
Pedersen. Skolekommissionen bestod af byrådets skoleudvalg: fuld
mægtig H. Rosenkilde (formand), slagteriarbejder M. Møller (næst
formand) og urmager P. Byskov Ottosen samt af forældrerepræsen
tanterne fru Gerda Adelstorp og snedkermester E. Aas Christensen. 
I deres egenskab af byggeudvalgsmedlemmer nåede de tre førstnævnte 
desuden at føre spørgsmålet om det nye gymnasiums projektering 
frem til byrådets afgørelse.

Det nye skoleudvalg: 
tømrer P. Aunsbjerg, formand 
overportør K. B. Frandsen, næstformand 
fru K. Almsøe

Den nye skolekommission:
(ved redaktionens slutning har kommissionen endnu 
ikke konstitueret sig)

Valgt af byrådet: 
fru K. Almsøe 
tømrer P. Aunsbjerg 
bankdirektør H. Balling 
overportør K. B. Frandsen

Valgt af forældrene: 
manufakturhandler K. B. Christensen (Søndre Skole) 
snedkermester E. Aas Christensen (Nordre Skole) 
redaktør H. Morell Jørgensen (Gymnasiet)

Stadsskoleinspektør: Jacob Pedersen
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Seglet, der ses pa næste side, blev fundet i Hobro Vesterfjord i 
1927, Omskriften lyder: SIGILLUM GILDE SCI KANUTI HOBRO, 
og seglet har betydning for kendskabet til St. Knuds-gildesegl i al
mindelighed. Medens der på disse sædvanligvis er fremstillet en kro
net skikkelse, viser Hobro-seglet to personer, der må forklares som et 
par gildebrodre, Liljen viser, at gildet har været indviet ikke til Knud 
Lavard, men til Knud Konge, idet den jo er mærket for Odense, hvor 
kongen er skrinlagt. Endvidere er det mærkeligt her at træffe den 
danske betegnelse gilde, medens man ellers altid har de latinske navne 
convivium eller confraternitas.

Også for Hobro bys historie er fundet af største interesse. Tidligere 
havde man kun kunnet føre denne tilbage til omkring 1400, men 
gildeseglet, tyder på, at Hobro har været et købstadsamfund i hvert 
fald fra begyndelsen af 1200-tallet.

Når den nye skole har ladet sit segl (se forsiden) udarbejde på 
grundlag af det gamle St. Knuds-gilde segl, er det med ønsket om, 
at det må være -- og forblive — et udtryk for skolens nære sam
hørighed med den by og den egn, hvis ungdom den skal tjene.
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NOGLE DATA FRA SKOLENS TILBLIVELSESHISTORIE

Tanken om et gymnasium i Hobro, der havde været fremme i 
nogen tid, manifesterede sig første gang i fastere form den 16. januar 
1959. Da drøftedes sagen indgående på et møde, der afholdtes på 
foranledning af initiativ- og erhvervsrådet og blev ledet af grosserer 
Bendt Gravgaard. Der blev nedsat et gymnasieudvalg, som fik føl
gende sammensætning: borgmester Valdemar Andersen, ingeniør 
Karl Jensen, læge Ole Lauest, stadsskoleinspektør Jacob Pedersen, 
der blev, formand for udvalget, landsretssagfører E. Vestersgaard-Än- 
dersen og kommunebogholder Tage Vestergaard. — I mødet deltog 
foruden de nævnte bankdirektør H. Balling og kommunaldirektør C. 
Wormslév Olsen.

Den 24. januar 1959 kl. 13 holdt gymnasieudvalget sit første 
møde, hvor man dels forhandlede med Teknisk Skoles bestyrelse om 
eventuelt at få denne skoles lokaler stillet til rådighed midlertidigt, 
hvortil bestyrelsen stillede sig. positivt, dels vedtog at henstille til 
byrådets skoleudvalg at indkalde omegnskommunerne til drøftelse af 
gymnasieplanerne.

41 kommuner i gymnasieområdet kontaktedes og. blev indbudt til 
møder på Hobro Teater den 6. og den 20. februar. Skolekommissionen 
var arrangør.

I sit møde den 3. februar 1959 vedtog byrådet efter indstilling af 
gymnasieudvalget at ansøge undervisningsministeriet om tilladelse til 
at oprette et kommunalt gymnasium.

Den 21. februar havde udvalget sit første møde med undervisnings
ministeriets gymnasieudvalg.

Den 4. maj holdtes et møde på borgmesterkontoret i Hobro mellem 
amtsfuldmægtig G. VedeTSmith; og amtsskolekonsulent Gotfred: J. 
Pedersen fra Randers amt og borgmester Valdemar Andersen, stads
skoleinspektør Jacob Pedersen og kommunebogholder T. Vestergaard, 
Hobro. Amtsfuldmægtigen udtalte, at Randers amt var interesseret 
i, at der blev placeret et gymnasium i Hobro, og at amtet ville anbe
fale planerne. Derimod kunne amtet ikke love økonomisk støtte.

Den 21. maj 1959 forhandlede borgmesteren, stadsskoleinspektøren 
og kommunebogholder T. Vestergaard i København med undervis
ningsministeriets gymnasieudvalg.

Den 10. juli meddelte undervisningsministeriet, at man stillede sig 
positivt over for tanken om oprettelse af en kommunal gymnasieskole 
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i Hobro, men at man ikke på daværende tidspunkt havde fundet til
strækkeligt grundlag for at træffe endelig afgørelse i sagen.

Den 9- marts I960 meddelte ministeriet endelig, at »det vil kunne 
forventes godkendt, at der i 1961 oprettes en kommunal gymnasieskole 
i Hobro, såfremt ikke lærermangel eller andre forhold lægger hin
dringer i vejen. Endelig besked kan forventes i begyndelsen af 1961«. 
— Da byrådet ikke kunne foretage sig noget konkret på grundlag af 
denne foreløbige tilladelse, vedblev man at rette henvendelse til mi
nisteriet.

Den 23- november I960 blev der givet grønt lys for et kommunalt 
gymnasium: undervisningsministeriet meddelte, at der måtte påbegyn
des gymnasieundervisning fra begyndelsen af skoleåret 1961-62, »for 
så vidt egnede lokaler og tilstrækkelige lærerkræfter kan skaffes«.

Den 26. januar 1961 besøgte undervisningsinspektøren for gym- 
nas'eskolerne sammen med sine faglige medhjælpere lektor Lange 
og lektor Hjerting Hobro for at drøfte gymnasieplanerne og besig
tige Teknisk Skole, der var tænkt som den midlertidige ramme 
om undervisningen. Lokalerne blev fundet egnede for et tidsrum 
af to år.

I skrivelse fra undervisningsministeriet af 4.3. 1961 hedder det 
endelig, »at ministeriet kan godkende, at Hobro kommunale gym
nasium omfattende realafdeling og gymnasieafdeling påbegynder 
undervisningen i midlertidige lokaler pr. 1. august 1961. Det er en 
forudsætning for tilladelsen, at arbejdet med opførelse af bygninger 
for gymnasiet påbegyndes snarest, således at de vil kunne tages i 
brug i august 1963«.

Den nye gymnasiebygning, der i øjeblikket er under detailprojek
tering, vil blive opført ved Amerikavej op mod stadion. Den tegnes 
af arkitekt Henning Jørgensen, m.a.a., Ålborg. Som medteknikere 
er antaget landinspektørfirmaet J. Filskov Christensen og Holger 
Jensen, Hobro, det rådgivende ingeniørfirma Ørum og Nielsen, 
Ålborg, havearkitekt Erik Mygind, København, samt civilingeniør, dr. 
techn. Vilh. Jordan, København (lydkonsulent).

Byggeudvalget består af: skoleudvalget, arkitekt F. Føste fra bolig
ministeriet, sekretær J. P. Ipsen fra undervisningsministeriet samt 
rektor, der er udvalgets sekretær.

Detailprojekteringen ventes afsluttet omkring 1. september og 
byggeriet påbegyndt som vinterbyggeri.
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ELEVERNE
Skolen begyndte med 64 elever, 20 i I s, 24 i I m og 20 i 1. r. - 

I årets løb udgik 2 elever, (1 af Is ,1 af Im), medens der optoges 
2 tilflyttere (1 i Is, 1 i 1. r), således at det samlede elevtal pr. 1. 
maj 1962 uforandret er 64. Af disse ét 29 drenge, 35 piger. Hjem
mehørende i Hobro er 29 elever, medens 35 er udenbys.

I nedenstående fortegnelse er eleverne opført i alfabetisk orden 
med angivelse af j deres fødselsdag samt faderens (moderens) sti 1 - 
ling og opholdssted, når dette ikke er Hobro.

I s
1. Hanne Charlotte Andersen, 5-3-45, gårdejer, M. F., Ulstruplund 

pr. Hobro.
2. Finn Peter Bilidt, 23-9-44, bankfuldmægtig.
3- Lajla Ellinor Ebbesen, 23-2-45, købmand, Rostrup pr. Arden.
4. Else Marie Fruensgård, 23-7-44, manufakturhandler, Mariager.
5. Eva Signe Kerstin Elisabeth Hvistendahl, 23-2-45, stadsingeniør.
6. Gunver Iversen, 26-2-44, lærer, Mariager.
7. Bodil Jensen, 2-4-45, sparekassedirektør, Hadsund.
8. Inge Ketti Lauritzen, 10-3-45, entreprenør, Rostrup pr. Arden.

I s
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I m

9. Äse Bech Laursen, 2-3-45, gårdejer, Rostrup pr. Arden.
10. Kirsten Laustsen, 24-6-45, repræsentant.
11. Annette Leleur, 5-1-45, manufakturhandler.
'2. Ellen Margrethe Meulengracht, 20-3-45, skovejer, Hannerup 

pr. Hobro.
13. Tove Feldager Nielsen, 1-3-46, fabrikant.
14. Lene Odgård, 16-11-45, tømrermester.
15. Ellen Harbo Overgård, 17-6-44, gårdejer, Vive Hede 

pr. Hadsund.
16. Else Harbo Overgård, 17-6-44, gårdejer, Vive Hede 

pr. Hadsund.
17. Jan Isak Pedersen, 3-11-43, brofoged, Hadsund.
18. Lisse Rasmussen, 18-7-44, frue, Skagen.
19. Kirsten Smit, 28-1-44, købmand, Hadsund.
20. Lisbeth Vestergård, 10-12-45, kommunebogholder.

1 m
1. Jørgen Jensen Bryderup, 20-8-45, postkontrollør.
2. Bent Bang Christensen, 23-10-44, lillebilvognmand, Astrup 

pr. Arden.

9



3. Aksel Fogh, 15-6-45, gårdejer. Haslundgård pr. Randers.
4. Jan Togsverd Hansen, 7-1-45, toldkontrollør.
5. Hanne Elisabeth Hybschmann, 29-4-45, møbelfabrikant.
6. Hans Christen Jensen, 16-5-45, grosserer.
7. Ole Johnsen, 20-2-44, fryseriejer.
8. Bjørn Jørgensen, 29-3-45, tandlæge, Randers.
9. Hans Christian Morell Jørgensen, 17-6-45, redaktor.

10. Karen Kristensen, 20-6-44, gårdejer, Snæbum pr. Hobro.
11. Mogens Bjerregård Krone, 26-3-44, kranfører, Randers.
12. Jens Jensen Laursen, 22-8-44, gårdejer, Bramstrup.
13. Jorgen Bech Madsen, 9-3-45, prokurist.
14. Benny Ulbjerg Vestergård Mikkelsen, 23-10-44, snedker.
15. Ove Laurits Mikkelsen, 30-5-45, gårdejer, Kielstrup pr. Hobro.
16. Birgitta Wad Nielsen, 18-1'2-44, brænderiarbejder.
17. Leif Lange Nielsen, 3-11-44, maskinhandler, Hadsund.
18. Ejvind Nørgård, 13-4-45, boghandler, Hadsund.
19. Esben Poulsen, 15-1-45, købmand.
20. Jens Bonde Poulsen, 15-3-44, gårdejer, Vester Tørslev.
21. Jørgen Bolt Rasmussen, 7-11-44, overbetjent.
22. Palle Kås Vestértjele, 2-4-45, urmager.
23. Birte Wetter, 11-9-44, mælkehandler.

l.r
1. Stig Bonfils, 21-10-47, dommer.
2. Anne Bryderup, 19-2-48, postkontrollør.
3. Grethe Marie Hansen, 26-11-46, boelsmd., Sjørring pr. Onsild.
4. Peter Kleberg Hansen, 17-9-47, direktør.
5. Birthe Raupach Jensen,: 30-10-46, gårdejer, Klejtrup pr. Hobro.
6. Kaj Jensen, 9-1-47, gårdejer, Hærup pr. Hobro.
7. Lis Roland Jensen, 12-12-47, førstelærer, Vebbestrup 

pr. 0. Doense.
8. Per Jensen,. 9-1-47, gårdejer, Hærup pr. Hobro.
9. Folke Larsen, 17-2-47, snedkermester.

10. Hugo Friche Madsen, 9-4-47, trikotagehandler.
11. Bente Mejlhede, 29-10-47, blikkenslagermester.
12. Benny Stougård Nielsen, 25-2-47, husmand, Brøndum pr. Hobro.
13. Bo Bloch Nielsen, 19-8 47, malermester.
14. Elizabeth Nielsen, 24-11-46, kønssorterer.
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15. Helle Bloch Nielsen, 19-8-47, malermester.
16. Rita Conni Olsen, 26-3-47, husmand, Snæbum pr. Hobro.
17. Ingrid Kirstine Storm, 25-6-47, arbejdsmand.
18. Inger Kirstine Søndergård, 21-2-47, assurandør.
19. Lis Nancy Tordrup, 11-3-47, arbejdsmand, Hvornum pr. Hobro.
20. Sinne Bak Ushus, 5-3-47, gårdejer, Sjørring pr. Onsild.
21. Inger Østergård, 19-6-47, gårdejer, Snæbum pr. Hobro.

LÆRERNE
Ved kgl. resolution af 2. juni 1961 ansattes lektor ved Maribo 

Gymnasium, cand. mag. Sejer Johansen, som rektor for Hobro Gym
nasium fra 1. juli 1961 at regne.

I tjenestemandsstillinger ansatte Hobro byråd lektor ved Randers 
Statsskole, cand. mag. Benedict Nordentoft, som lektor fra 1. aug. 
og bibliotekar ved Zoologisk Museum i København, cand. mag. Knud 
B. Storgaard, som adjunkt fra 1. september 1961.

I henhold til overenskomst mellem finansministeriet, undervis
ningsministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening ansatte byrådet 
adjunktaspirant ved Næstved Gymnasium, cand. mag. Else Fynbo, 
som adjunkt og cand. mag. fru Anne Margrethe Knudsen, Ålborg, 
som adjunktaspirant, begge fra 1. august 1961.

Lærerkollegiet i del første skoleår
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Som lærer i henhold til cirkulære af 6. juli 1961 om beskæftigelse 
i gymnasieskolen af delvis uddannede cand. mag.'er og scient.’er 
ansatte byrådet stud, mag., førstedelskandidat Henning Thomsen, År
hus, fra 1. august 1961.

Til at bestride skolens sangundervisning ansattes pastor Erik Ler- 
feldt, Hobro, som timelærer.

I tiden indtil adjunkt Storgaards tiltrædelse den 1. september samt 
under adjunkt fru Knudsens fraværelse på grund af barsel (29.1.- 
27.3. incl.) vikarierede de øvrige lærere.

Lektor Nordentoft og adjunkt Storgaard har hver på to ugentlige 
dage haft timer.på Randers Statsskole, medens lærer Henning Thom
sen — ligeledes på to ugentlige dage — har gennemgået kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed på Ålborg Katedralskole.

ARBEJDETS FORDELING
Rektor, cand. mag. Sejer Johansen (I): dansk I s, I m; tyskim.
Lektor, cand. mag. B. Nordentoft (N): historie Is, I m, l.r; old

tidskundskab Is, I m; religion I s, I m, 1. r; »gymnastik« !g 
(1), l.r (2).

Adjunkt, cand. mag. Knud B. Storgaard (S): geografi Is, I m, l.r; 
biologi l.r; kemi Im; fysik 1, r; formning l.r; »sløjd« 
(tegning) l.r.

Adjunkt, cand. mag. Else Fynbo (F): engelsk I s, I m; tysk I s, 1. r; 
latin Is; »gymnastik« I g (1).

Adjunktaspirant, cand. mag. fru Anne Margrethe Knudsen (K): 
fransk I s, I m; engelsk 1. r; dansk 1. r; håndarbejde 1. r; »gym
nastik« I g (2), l.r (1).

Lærer, førstedelskandidat, Henning Thomsen (T): matematik I m, 
l.r; fysik I m; »gymnastik« I g (2), l.r (1) piger.

Pastor Erik Lerfeldt (L): sang Is, I m, l.r.

Rektors stedfortræder: lektor B. Nordentoft.
Administrativ inspektor: adjunkt Else Fynbo.
Gårdinspektor: lærer Henning Thomsen.
Bibliotekar: adjunkt Knud Storgaard.
Kvindelig inspektor: adjunkt fru A. M. Knudsen.
Tilsyn med samlinger: adjunkt Knud Storgaard og lærer Henning 

Thomsen.
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Ganginspektionen er i indeværende skoleår indtil ca. 1. april blevet 
besørget af lærerne i fællesskab, hvorefter den overtoges af tre præ
fekter, en fra hver klasse. I s valgte Gunver Iversen, I m Ejvind Nør
gaard og 1. r Stig Bonfils.

Formand for lærerrådet er adjunkt Knud Storgaard.

Fagenes ugentlige timetal i hver klasse
Is I m

Religion........................................................... 1 1
Dansk (med skrivning) ............................... 4 4
Engelsk ........................................................... 5 (2)
Tysk ............................................................... 5 (2)
Fransk ............................................................. 5 5
Latin ................................................................ 4
Oldtidskundskab ............................................ 1 1
Historie ........................................................... 3 3
Geografi ......................................................... 2 2
Biologi ...........................................................
Formning .......................................................
Mat. og regning ............................................ 6
Fysik og kemi .............................................. 6
Sang ............................................................. 2 2
Sløjd (tegning) dr...........................................
Håndarbejde, p.................................................
Gymnastik ....................................................... 3 3

1. r
1
5
4
4

2
2
1
1
6
2
1
2
2
2

På den matematisk-naturvidenskabelige linie vælger eleverne mel
lem engelsk og tysk; 18 elever læser engelsk, 5 tysk.

Da der i det midlertidige gymnasium ikke findes nogen gymnastik
sal eller bademulighed, er gymnastiktimerne med myndighedernes til
ladelse blevet anvendt til spadsereture, for drengenes vedkommende 
dog i en vis udstrækning til fodboldspil på en nogenlunde anvendelig 
plads. Antallet af »gymnastik«-timer er i alle tre klasser 1 lavere 
end normalt.

Under hensyn til mangelen af et sløjdlokale er der ligeledes dispen
seret fra kravet om sløjdundervisning; timerne anvendes til tegning.
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ARETS ARBEJDE
Dansk.

Is (J): Knud Jensenius: Dansk litteraturhistorie, s. 5-40, 138-42. 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I (13. 
udg.), statarisk: s. 13-15, 31-34, 44-46, 56-82, 96-99, 101-103, 
105-107, 117-120, 128-130, 137-138, 147-151, 165-168 m, 181-188, 
212-216, 220-226, 230-237, .248-252, .(255-257, 263-264,4272-276; 
283 fn.-286, 290-292, 294-298. — Samme håndbog, kursorisk: s. 
7-10, 16-24, 92 fn.-95, 108-110, 113-116, 1.34-136, 139-192, 239, 242- 
245, 257-258, 265-270, 277-281, 283 f.o., 286-289. - Hovedværker, 
statarisk:. Erasmus Montanus; Kærlighed uden strømper; kursorisk: 
Martin A. Hansen: Paradisæblerné og andre historier (Fremads for- 
lag). - Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik,§§1-151. - Stil 
hver 14. dag.

Til årsprøven opgives det statarisk læste.
I m (J): som I s.
l, r (K): Hansen, Heltoft og Nielsen: Dansk læsebog for real

afdelingen I (Gyldendal I960), s. 25-26, 28^
96-115, 129-131, 137-140, 142-144, 147-155, 156-157, 160-177, 
196-200, 201-204, 208-213, 217-229, 231-236, 259-264, 266-272. 
- Bjørnstjerne Bjørnson: En glad gut. • E. Jensen og A; Noesgård: 
Øvelsessstykker i dansk sproglære §§ 59-79 og analyse: - Samme for
fatteres Skriftlig dansk for mellemskolen er brugt i forbindelse med 
skriftlige arbejder. - Aage Houken og Sv. Sørensen: Svensk for mel
lemskolen (1958), s. 1-6, 8-10, 37-38, 41-42, 43-48.

Til årsprøven opgives: læsebogen, s. 25-26, 79-91, 105-114, 129- 
131, 137-140, 147-150, 208-213, 231-234, 266-272. - En glad gut, 
kapitlerne I, III, VI, VIII. - Grammatik: det læste.

‘ Engelsk
I s (F): Extracts from Four Modern Writers, s. 9-103, 158-201. 

Sheriff: Journey’s End. - Washington Irving: Rip Van Winkle. - 
Hawthorne: Young Goodman Brown. - Brier: Engelske stiløvelser. - 
Brier & Rosenhoff: An English Grammar. Ugentlig stil.

Til årsprøven opgives: Four Modern Writers, s. 9-16, 46-60, 159- 
173, 184-192. - Young Goodman Brown. - Journey’s End, s. 59-93.

I m (F): Modern British and American Short Stories: — Skole- 
radioudsendelsen om George Orwell.
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Til årsprøven opgives: Mod. Brit. & Amer. Short Stories, s. 16-28, 
39-47, 59-62, 75-102.

1. r (K): J. Brier & H. Young: The Tortoise III (Gyldendal 1958), 
s. 15-22, 24-48, 50-60, 61-76, 81-85, 86-96, 103-124. - Wendy Hall: 
The Green Dragon (Gyldendal 1958). - Oscar Wilde: The Canter- 
ville Ghost (Easy Reader). - J. Brier & H. Young: Grammatik og 
synonymer til The Tortoise (Gyldendal I960); læst i tilknytning til 
teksten.

Til årsprøven opgives: stykkerne nr. 2-5, 7-11, 18-19, 28-30, 53-65.

Tysk
Is (F): Kirchhoff: Deutsche Gegenwart. Literarisches Lesebuch 

für Ausländer (Max Hueber Verlag, München, 1958). - Verlag 
Schöningh, Paderborn: Moderne Erzähler II (Böll, Borchert, Lang- 
gässer). - Thomas Mann: Buddenbrooks (v. Winkler, 6. opl.) - 
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser og samme forfattere: Tysk 
sproglære. Ugentlig stil.

Til årsprøven opgives: Deutsche Gegenwart, s. 29-42, 56-62, 73-76. 
- Moderne Erzähler, s. 7-22, 59-63, 67-69, 80-84. - Buddenbrooks, 
s. 7-21, 47-57.

Im (J): Kirchhoff: Deutsche Gegenwart, s. 9-22, 26-62, 69-76, 
86-100. - Moderne Erzähler II (Schöningh, Paderborn), s. 7-12, 
23-88.

Til årsprøven opgives: Deutsche Gegenwart, s. 9-11, 29-39, 56- 
62, 69-76, 86-88. Moderne Erzähler, s. 30-41, 53-63, 84-88.

1. r (F): Rud. Lave: Deutsch für die Jugend II.
Til årsprøven opgives: numrene 5, 8, 12, 20, 23, 24, 25, 33, 34, 

39, 40, 47, 54, 55, 56, 60, 62, 65.

Transk
I s (K): Aage Grønkjær: Lærebog i fransk for begyndere, s. 17-86, 

93-97, 104-114. Grammatik i tilknytning til teksten. - V. Sten og P. 
Hyllested: Fransk grammatik.

Til årsprøven opgives: s. 65-84, 93-97 og 104-109-
I m (K) : som I s.

Latin
Is (F): Cæsars gallerkrig (Gertz): I, 1-29, HI, V, 1-23. - Ha

strup og Blatt: Latinsk grammatik.
Til årsprøven opgives: I, 1-29, III, 20-29.
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Oldtidskundskab
I s (N): Iliaden I, II 48-277, VI 313-529. - Odysseen V 388-493, 

VI, VIII, IX 1-37, 106-565 (oversat af Chr. Wilster, ny udgave v. 
A. Kragelund). - Leo Hjortsø: Græsk Mytologi, s. 1-32,: 52-60, 
86-92.

Til årsprøven opgives: Iliaden: det læste. Odysseen: V (det læste), 
VI, IX 1-37, 106-151, 259-286.

I m (N): som I s.
Religion

Is (N): J. K. Ryge Jensen og P. J. M. Vinther: Uddrag af Det 
gamle Testamente: Amos, kap. 1-2,9, v, 10-17; stykker af Jesaja: kap. 
2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 42, 45, 49, 52, 53; stykker af Jeremias: kap. 
1, 2, 3, 7, 15, 20, 26, 31, 36, 38; salme 22, salme 137, sammenholdt 
med enkelte stykker af Det ny Testamente. - Religionernes bøger 
(Gyldendals bibliotek): Buddhisme, Vedahymner, Upanishader, 
Bhagavadgita. - Haar og Nørregaard: Kirkehistoriske læsestykker I, 
oldkirken.

I m (N): som I s.
1: r (N): Luthers lille katekismus: budene, troen er lært udenad 

og forklaret; Luthers forklaringer :er læst og gennemgået; dåben, 
nadveren: indstiftelsesordene er lært, Luthers forklaringer gennem
læst. Fadervor gennemgået. - G. Tolderlund Hansen: Kirken i dag, 
s. 7-56. - P. Seidelin: Norden og Hvide Krist-serien: tro i fortid og 
nutid, nr. 5. - Ny Testamente: Mk. 12,1-9; Lk. 10,25-42; Matth. 
25,31-46; Lk. 4,16-30; Matth. 11,2-10; Johs. 3,25-36. - Apostlenes 
Gerninger 1-4, 9, v. 1-30, 10,11 v. 1-26.

Historie
I s (N): P. Arentoft: Verdenshistorie for gymnasiet I, II, forfra - 

s. 43 (ca. 1050). — J. Clausen: Nordens Historie I: forhistorisk tid. 
- J. A. Bundgaard: Billeder til. undervisningsbrug I, oldtid og mid
delalder, nr. 1-33 (med få overspringelser). — Andrup, Ilsøe og Nør- 
lund: Danmarks historie i billeder, forhistorisk tid. - Gyldendals 
historiske atlas.

Til årsprøven opgives: Arentoft .I, s. 32-41, 50-139, II, s. 3-12 
samt nogle billeder.

Im (N): som Is.
1. r (N): J. Hatting og P. Møller: Realskolens ny historiebog I; 
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oldtiden (statarisk), middelalderen til s. 138 og senmiddelalderen 
(kursorisk).

Til årsprøven opgives: oldtiden med undtagelse af stenalder, bron- 
cealder og jernalder.

Geografi
Is (S): Johannes Reumert & Carl Tscherning: Geografi med na

turlære for det sproglige gymnasium (4. udg. 1959). Forfra til af
snittet: Vejr og klima (h- s. 39-59).

Til årsprøven opgives det læste.
I m (S): P. Andersen & M. Vahl: Klima- og plantebælter (9. udg. 

I960). - P. Andersen & M. Vahl: Geologi for gymnasiets matema
tiske linie (10. udg. I960). Forfra til Gletsjere.

Til årsprøven opgives det læste.
l .r (S): Werner Larsen & Merete Rentsch: Geografi for 1. real 

(1961). De arktiske egne samt jordkloden og solsystemet grundigere 
gennemgået. Visse overspringelser, specielt i afsnittet om ørkener.

Til årsprøven opgives det læste.

Biologi
l .r (S): Vilhelm Balslev og P. Andersen: Zoologi II (22. udg. 

1961). Forfra til Krebsdyr. - V. Balslev og K. Simonsen: Botanik 
III (19. opl. 1961). Udvalgte afsnit.

Til årsprøven opgives det læste.

Regning og matematik
Im (T): A. F. Andersen og Poul Mogensen: Lærebog i matema

tik I. 2 sæt opgaver ugentlig.
Til årsprøven opgives det læste.
1. r (T): Axel Nygård og S. Vester-Petersen: Regning og matema

tik for realafdelingen I.
Til årsprøven opgives det læste.

Fysik og kemi
Im (T) : J. K. Eriksen og Søren Sikjær: Fysik for gymnasiet I.
Til årsprøven opgives det læste.
Endvidere er udført følgende øvelser: Metallers og granits var

mefylder, Petroleums varmefylde, Opvarmning med koge- og lysgas, 
Naftalins og fiksersalts afkølingskurver, Kogsaltopløsningers fryse
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punkt, Isens smeltevarme, Vands fordampningsvarme ved 100° C., 
Længdeudvidelse for glas, jern eller messing, Petroleums rumudvi
delse, Mættede dampes tryk, Lysets brydning i glas, Lysets tilbage
kastning ved plane spejle, Linseforsøg.

Im (S): E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi (5. udg. 1961). For
fra til Reaktionshastighed.

Til årsprøven opgives det læste.
1. r (S): K. Kobberø og J. Rosenberg: Fysik for 1. og 2. real. For

fra til Arbejdsmaskiner.— K. Kobberø: Kemi for mellemskolen (6. 
opl. 1959).

Til årsprøven opgives i fysik det læste, i kemi fra Kemiske forbin
delser og grundstoffer og bogen ud.

T egning
1. r (S) : Eleverne har arbejdet med japanske oliepastelfarver, mest 

med frie opgaver. Et udvalg af arbejderne vil blive udstillet på skolen 
ved skoleårets slutning.

Der er aflagt besøg på et par udstillinger, arrangeret af Hobro 
Kunstforening.

Sang og musik
Is og Im (L): I undervisningen er særlig lagt vægt på indøvelse 

af en række folkelige sange og salmer.
Der er blevet holdt individuel stemmeprøve med båndoptagelse og 

arbejdet regelmæssigt med stemmeøvelser. Endvidere er der øvet sang 
fra bladet i forbindelse med øvelser i musikdiktat, herunder en kort 
gennemgang af rytme- og intervallære og akustik. Nogle timer er 
blevet benyttet til afspilning af båndoptagelser, bl. a. om gregoriansk 
sang, den danske folkevise, Handel og jazzmusik. For at fremme 
sangglæde bg musikalitet er der blevet indøvet forskellige kanoner og 
2-, 3- og 4-st. sange, ligesom klasserne har sunget engelske og tyske 
sange enstemmigt og som kanon.

1. r (L): En række folkelige sange og salmer er blevet indøvet. - 
Der er holdt individuel stemmeprøve med båndoptagelse og arbejdet 
med stemmeøvelser. I begrænset omfang er der blevet øvet sang 
fra bladet i forbindelse med øvelser i musikdiktat. - Nogle bånd
optagelser om jazzmusik er gennemgået. — Desuden er der indøvet 
2-st. sange og enkelte kanoner. - En del engelske og tyske sange er 
blevet indøvet.
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Ved juleafslutningen sang I s Halleluja af Philip Hayes som ka
non, medens alle tre klasser sang 4-st.: En rose så jeg skyde og 
Et barn er født i Bethlehem, ledsaget af en enkelt blokfløjte.

Ved morgensangen den sidste dag før påske sang klasserne Høre 
til i høje himle, Natten er så stille og Krist stod op af døde, hen
holdsvis 4-, 3- og 1-stemmigt.

Håndarbejde
1. r (K): Strikning: tofarvede norske vanter. - Syning: forklæde 

med applikation, herunder øvelse i brug af elektrisk symaskine. - 
Broderi: bogmærke, syet med petit-point.

GAVER
Skolen bringer hermed sin tak for en lang række gaver:

Amanuensis H. S. Clausen, København: visse årgange af naturviden
skabelige tidsskrifter.

Danmarks Geologiske Undersøgelse: skrifter vedrørende Danmarks 
geologi.

Boghandler Haarsløv, senior og junior: Flirschsprungs atlas m. fl. 
bøger.

Bogbinder Haarsløv: saks og papirkniv i læderetui.
Lektor Frode Lauritzen, København: forskellige mineraler og 

bjergarter.
Adjunkt Ove Martens, Ålborg: forskellige danske bjergarter. 
Redaktør H. Morell Jørgensen: flere lokalhistoriske værker.
Præparater U. Møhl, Allerød: kranier af en række fugle og pattedyr.
Billedhuggermester Chr. Pedersen, Hobro: prøver af forskellige 

stenarter.
Esben Poulsen, elev i I m: 2 kranier af mink.
Lektor H. V. Rævskjær, Randers: forskellige danske graniter.
Adjunkt Knud Storgaard: forskellige naturhistoriske håndbøger samt 

geologisk og biologisk undervisningsmateriale.
Museumsbestyrer, dr. phil. S. L. Tuxen, Hørsholm: insektkasser.
Turistforeningen, Hobro: flere årbøger.
Universitetets Mineralogisk-Geologiske Institut: undervisningssamling 

af mineraler og bjergarter samt »Geologisk Information«.
Lektor Alfred Vestergaard, København: forskellige mineraler og 

bjergarter.

19



Lektor B. Nordentoft har skænket skolen et helt bibliotek på ca. 
600 bind, væsentlig bestående af betydningsfuld historisk og reli
gionshistorisk litteratur saml klassisk dansk skønlitteratur.

STIPENDIER OG PRÆMIER
Et forældrepar i Randers, hvis søn i skoleårets første måned gik i 

I g her, men derefter fik en plads på Randers Statsskole, fremsendte 
i oktober en check på 225 kr. med ønske om, »at der ved hvert skole
års afslutning i de kommende tre år skal uddeles en bogpræmie til 
en værdi af mindst 75 kr. til den elev i gymnasiet, der efter lærer
kollegiets skøn, med rektor som afgørende stemme, har udvist den 
mest kammeratlige optræden i det afvigte skoleår«.

Banken for Hobro og Omegn meddeler i skrivelse af 11.12. 1961, 
at »bankens bestyrelse har vedtaget at oprette en bankbog, hvoraf 
renten tænkes anvendt til præmier til én eller flere af de kommende 
studenter fra Hobro kommunale Gymnasium, alt efter nærmere aftale 
mellem skolens til enhver tid værende rektor og bankens til enhver 
tid værende direktion. På denne bankbog er foreløbig indsat kr. 
2.000,—, men det er hensigten efterhånden at supplere beløbet op til 
kr. 10.000,-«. /sign. H. Balling.

I marts uddeltes til 9 gymnasieelever stipendier af Ungdommens 
Uddannelsesfonds midler til et beløb af ialt kr. 7500,—, modtaget ved 
fondens skrivelse af 21.2. 1962.

ELEVRADET
I september 1961 oprettedes et elevråd på tre medlemmer, valgt 

klassevis:
1 m: Hans Christian Morell Jørgensen (formand).
I s: Annette Leleur.
1. r: Bo Bloch Nielsen.

PARENTESEN
Den 29. september 1961 stiftedes en elevforening, der efter af

stemning om en lang række forslag fik ovenstående navn. Som be
styrelse konstitueredes efter stiltiende overenskomst det nyvalgte 
elevråd. Eleverne i 1. real fik adgang til medlemsskab, uden at dette 
betragtes som en bindende forpligtelse over for kommende 1. real’er.

Foreningen beklager, at den endnu ikke har turdet binde an med 
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foredrag — det kommer. I første omgang har den søgt at få samling 
på tropperne ved filmsaftener i salen, undertiden efterfulgt af dans 
til kl. 22 i et af klasseværelserne, samt ved to større fester.

Første sæson har været succes. Medlemstal: 62. Mødeprocent i 
gennemsnit 75 %.

Arrangementer:
28.10. 1961: stiftelsesfest i nr. 6. Smuk pyntning, forskellig under

holdning samt dans i det tilstødende, endnu umøblerede lokale. De 
fleste af lærerne med ægtefæller deltog.

23.1. 1962: Kontiki-filmen.
6.2. 1962: filmsaften: Week-end på Le Mans, Abstrakt maler

kunst, Den lille verden, Menneskegrupper i akvarelmaling og Men
nesket i rummet.

24.2. 1962: Karneval i nr. 6 med tilstødende.
8.3. 1962: Cola rejsefilm samt en Abbott og Costello-film.

20.3. 1962: filmsaften: Tusind millioner år, Flugten, Fodfæste i 
Antarktis og Dong Kingman.

3.4. 1962: kriminalfilmen Forstadens skygger.

UDDRAG AF DAGBOGEN
14.8. 1961: I klasseværelse nr. 6 i den nyistandsatte Teknisk Skole 

samledes kl. 10 en indbudt kreds til en reception, der var foranstaltet 
af skolekommissionen. Dennes formand, fuldmægtig Henry Rosen- 
k'lde, takkede i sin velkomst gæsterne, der alle på den ene eller anden 
måde havde medvirket til, at gymnasieundervisningen nu kunne be
gynde, ligesom han bød rektor og lærerne velkommen til arbejdet. 
Han betegnede dagen som en stor dag i Hobro skolevæsens historie.

Under receptionen talte også stadsskoleinspektør Jacob Pedersen, 
der opfordrede til, at man fulgte de nye skoleloves krav op på alle 
områder, også folkeskolens, således at denne kunne danne et solidt 
grundlag for gymnasiet. Han fremhævede skolens mål — også denne 
nye skoles — som: kundskaber, etiske værdier og åndelige oplevelser.

Kl. 11 samledes gæster og lærere med eleverne i festsalen (den 
oprindelige menighedssal) til en indvielseshøjtidelighed. Efter at 
man havde sunget Jeppe Aakjærs »Som dybest brønd gi’r altid klarest 
vand« gav rektor ordet til folketingsmand Gustav Pedersen, der lyk
ønskede byen med det nåede mål, som satte skel i byens udvikling.
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»Vi er mange, der med et dybt befrielsens suk glæder os over, at 
sagen med gymnasiet nu er kommet i den rigtige gænge«. Folketings
manden fremhævede, hvilken gevinst gymnasiet er for de unge på 
denne egn.

Derefter halte borgmester Valdemar Andersen. Borgmesteren gen
nemgik gymnasiesagens historie og udtrykte sin glæde over, at målet 
var nået trods den korte frist, man havde haft. Der var dog endnu 
et stort arbejde at udføre, idet de nye gymnasiaster skulle sætte stu- 

: denterhuen på hovedet i den nye gymnasiebygning, der skal stå færdig 
ved begyndelsen af skoleåret 1963-64. Borgmesteren sluttede med at 
overrække rektor byens gave til skolen, en smuk gæstebog (i hvilken 
ajle gæsterne efter højtidelighedens afslutning skrev deres navne).

Forsamlingen sang nu Grundtvigs »Et jævnt og muntert virksomt 
liv på jord«, hvorefter rektor talte. Han understregede skolekommis
sionens formands tak til alle, der havde medvirket til gymnasiesagens 
løsning. Henvendt til lærere og elever udtrykte han haabet om et 
frugtbart, tillidsfuldt samarbejde, hvor begge parter gensidigt viste 
respekt for mennesket i den anden part. Rektor lagde lærere og elever

Borgmester Vald. Andersen overrækker byens gave pa indvielsesdagen
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det fælles ansvar på sinde, som det er at bygge en ny skole op. 
»Den tone, den »ånd«, om man vil, som vi sammen når frem til i 
de kommende måneder, kan let blive bestemmende årtier frem«. — 
»Idet vi bygger på fortidens »dunkle væld« skal vi skabe en levende, 
nutidig skole til vækst for os selv og i videre perspektiv »til folke- 
gavn, til grøde«.

Som afslutning på højtideligheden og som indledning til den før
ste skoledag sang man »Der er et yndigt land«, hvorefter eleverne 
gik til deres klasser.

1 de følgende dagbogsoptegnelser vil det ses, at to institutioner spil
ler en ganske særlig rolle: Musikskolen, der har sæde i Randers, men 
også virker i Hobro, samt Hobro Kunstforening. Det er jo begræn
set, hvad en — indtil videre — så lille skole kan byde sine elever — 
og forældrekredsen — af kulturelle arrangementer ud over det, under
visningen giver, men i kraft af festsalen incl. flygel og to i dette 
skoleår endnu ikke optagne klasseværelser har den kunnet modtage 
et samarbejde med de to institutioner om henholdsvis koncerter og 
kunstudstillinger, som har været af største betydning. Skolen takker 
disse energisk arbejdende kulturspredere for året og ser hen til fort
sat at kunne samarbejde med dem. Det bør tilføjes, at kunstudstil
lingerne som regel har været tilgængelige nogle dage før og nogle 
dage efter de officielle åbningsdage, således at de virkelig har spillet 
en rolle i skolens liv.

23.8: 1961: Turistforeningen kører I g til Fyrkat i bus. Redaktør 
Morell Jørgensen holder foredrag om borgen.

2.9.: Adjunkt Knud B. Storgaard tiltræder sin stilling ved skolen 
og bydes velkommen ved morgensangen.

7.9.: Lektor A. Rossen fra undervisningsinspektionen inspicerer 
undervisningen i tysk.

23.9.: Musikskolens klaveraften i festsalen. Komponisten Niels 
Viggo Bentzon og pianisten Anker Blyme spiller værker af Johs. 
Brahms, Robert Schumann, Niels Viggo Bentzon og Camille Saint- 
Saéns.

5.10: Fodboldkamp på stadion med Søndre Skole. 7-3 til os.
7.10.: Dansk Skolescene opfører Oliver Twist på Hobro Teater.
12.10.: Fodboldkamp på stadion med Nordre Skole. 4-1 til Nordre.
28.11.: Skolens første forældremøde afholdes. Der indledes i fest
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salen, hvor rektor orienterer om en række forskellige forhold af ak
tuel interesse. Derefter har forældrene lejlighed til at bese skolen og 
konsultere lærerne. — Mødet forekommer skolen at have været vær
difuldt, idet flertallet af forældrene var mødt og viste stor interesse 
for at samtale med lærerne.

29.11: Lektor Frode Hjerting fra undervisningsinspektionen inspi
cerer fysik- og kemilokaler med de under opbygning værende sam
linger.

12.12.: Musikskolen viser to musikfilm i salen: »Orkestrets instru
menter« og »Ballettens børn«. Imellem filmene spiller pastor E. Ler- 
feldt (violin) og fru fuldmægtig E. Gosvig (klaver) en sonate af 
Pietro Locatelli.

22.12.: Juleafslutning i salen. Korsang under ledelse af pastor E. 
Lerfeldt som omtalt i afsnittet »Sang og musik«. Rektor læser H. C. 
Andersens »Det gamle Egetræs sidste Drøm«.

19.1. 1962: Mange gymnasiaster hører efter indbydelse af biblio
teksforeningen professor, dr. Frederik Nielsens foredrag »Eva bliver 
menneske«.

27.-28.1.: Kunstforeningen udstiller i nr. 7 11 arbejder af maleren 
Thomas L. Jørgensen, Kolding, 10 af maleren Albert Berthelsen, 
Vejle.

10.-11.2.: Kunstforeningen udstiller i nr. 7 5 i arbejder (maleri, 
grafik, skulptur) af Henry Heerup. Så godt som alle kunstværkerne 
er i privateje i Hadsund.

17.2.: Dansk Skolescene opfører »Du kan ikke tage det med dig« 
på Hobro Teater .

20.2.: I s overværer Skole TV’s premiere, halvdelen af eleverne 
i rektors hjem, halvdelen i lærer Henning Thomsens hjem. (Den 
26.2. tilsvarende for I m).

21.2.: Gymnasiasterne er inviteret til foredrag i menighedsforenin
gen. Forstander Otto Krabbe taler om seksualmoral og seksualopdra- 
gelse.

27.2.: Gennemgang af operaen La Trayiata ved magister Erling 
Winkel, Århus —- arrangeret af Musikskolen.

15.3.: Lysbilledforedrag om nutidskunst af forfatteren Broby Jo
hansen — arrangeret af Kunstforeningen.

20.3.: Undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne Sigurd Højby 
besøger skolen.
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27.3.: Hobro byråd vedtager, at det af arkitekt Henning Jørgensen, 
m.a.a., Ålborg, udarbejdede skitseprojekt skal danne grundlag for 
den videre projektering af Hobro Gymnasium.

30.3.-1.4: Udstilling af maleren Mogens Balles arbejder i nr. 7 
(Kunstforeningen).

5.4.: Sonate-aften i festsalen ved Musikskolen. Cellisten Jørgen 
Jensen, København, og pianisten Kjeld Hansen, Det vestjyske Mu
sikkonservatorium, Esbjerg, spiller cello-sonater af Ludv. van Beet
hoven.

12.4.: Forældreafstemning vedrørende oprettelse af skolenævn. 
Stemmeprocenten var relativt høj - 9.4 -, men skolenævnet blev ikke 
vedtaget.

26.4.: Vort fodboldhold søgte revanche mod Nordre Skole for ne
derlaget i efteråret. — 6-0 til Nordre!

26.4.: Efter indbydelse af Unge Hjem har gymnasiasterne lejlighed 
til at overvære et møde, hvor professor, dr. theol. P. G. Lindhardt 
og fhv. kirkeminister, provst C. Hermansen indleder en drøftelse af 
emnet »Er vor kristne kulturarv i farezonen?«
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De mundtlige årsprøver finder sted i juni. For
ældre og andre, der har interesse derfor, ind
bydes til at overvære prøverne samt

afslutnings højtideligheden,

der finder sted lørdag den 23. juni kl. 10.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august 
kl. 11.

Hobro, maj 1962.

Sejer Johansen.
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