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Lektor Knud Ohrt
Født 21. juni 1886. Død 10. marts 1965

Lektor Ohrt blev ansat som adjunkt ved Hjørring Gymnasium 
1.—10.—1921, udnævntes til lektor 1.—11.—1937 og fik bevilget 
sin afsked ved udgangen af skoleåret 1951, efter at han i længere 
tid havde måttet forsømme skolen på grund af sygdom. Lektor 
Ohrt var præstesøn og selv teolog af uddannelse. Hans under
visningsfag var tysk, latin, fransk og i hans yngre år tillige 
gymnastik. Lektor Ohrt var en alsidig interesseret og faglig vel
funderet lærer. Omgangen med de unge var ham en daglig 
glæde, og de, der lærte ham nærmere at kende, kunne ikke 
undgå at mærke hans interesse for dem. Han var mere følelses
menneske, end han normalt ville være ved.

Efter sin afsked bosatte lektor Ohrt og hans frue sig i Silke
borg, hvor han havde været lærer i sine unge år, og hvor hans 
hustru stammede fra. Her fik han et langt og godt otium, hvor 
han kunne dyrke sin læsning og sine friluftsinteresser, og hvorfra 
han også fik lejlighed til at foretage længere udenlandsrejser.

Hans elever og kolleger vil ved hans død mindes ham med 
tak for hans lærergerning ved Hjørring Gymnasium gennem 30 år.



Nogle erindringer om Thøger Larsen
Foredrag holdt på Hjørring Gymnasium

den 22. marts 1965 af overkirurg dr. med. Carl Aaberg

Jeg erindrer ganske tydeligt fra min egen gymnasietid, hvor 
man var træt i sidste time, og ganske særligt var kundskabs
tørsten slukket i sidste time om mandagen. Jeg vil derfor straks 
engagere Dem aktivt.

De skal se for Dem en lille gårdsplads. På de to sider ind
rammet af elmehæk, på de to andre af mure, af hvilke den 
ene er villaens bagside. På denne sidder en ganske lille udbyg
ning med to døre, brunmalede, med grønne tremmer. To hygge
lige gammeldags »das«. Det er en sommerformiddag, og solen 
skinner på den endnu morgenfugtige, pikkede brolægning. På 
gårdspladsen sjipper en halvvoksen skolepige.

Ude fra haven, gennem gården kommer en midaldrende mand 
med hastige, lidt sjokkende skridt i store fjederstøvler og knæ 
i bukserne. Den stærkt byggede skikkelse ligesom luder lidt 
under vægten af det store massive hoved. Kraftig, let kløftet 
hage, munden dækker delvist af et stort, aggressivt strittende 
sort overskæg under den kødfulde næse. Stærkt optrukne, sorte 
bryn, en firkantet hvælvet pande, der krones af et stort, sort 
penselhår, langt ifor, kort klippet over den flade nakke, minder 
det om en hjelmkam. Udtrykket domineres helt af de store, 
mørke, levende, lidt sky øjne.

I sin venstre hånd bærer han sit andet hoved. Det udskårne 
træhoved på den lange pibe, som han bakker kraftigt på, mens 
han målbevidst stiler hen mod nærmeste dasdør. Stiger ind, 
sætter krogen på.

Der sidder han så.
Pigebarnet løber ind i villaen. Lidt efter kommer hun tilbage 

bevæbnet med en lille glassprøjte fyldt med vand. En såkaldt 
øresprøjte. Hun lister hen til dasdøren, stikker forsigtigt sprøj
ten ind imellem to tremmer og tømmer dens indhold efter bedste 
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sigte ud over gæsten derinde. Der lyder adskillige eder afbrudt 
af kortåndet stønnen. Pigen forsvinder ind i huset.

Lidt efter kommer manden ud, endnu knurrende og tørrende 
sig i panden med et stort lommetørklæde.

Dette begav sig i 1907. Pigen var min søster. Manden var kon
torassistent, dagbladsredaktør og digter Thøger Larsen.

Det er min første bevidste erindring om Thøger Larsen. Derfor 
et naturligt udgangspunkt, men også en indledningsvignet, en 
exponent for en side af det provinsmiljø, i hvilket han tilbragte 
hele sit liv.

Det var ikke uden betænkelighed, at jeg gik ind på at tale om 
Thøger Larsen netop her. For det er jo som at byde bagerbørn 
på wienerbrød. Den monografi, Deres rektor har skrevet om 
ham, er ikke blot så udtømmende i æstetisk-kritisk henseende, 
at der ikke er megen mulighed for at tilføje noget nyt. Men, 
hvad mere er, den giver os et billede af mennesket Thøger 
Larsen, så lyslevende, at alle vi, der har kendt ham, forbløffede 
spurgte os selv: Er det virkelig muligt at indleve sig i den grad 
i en kunstners værk, at hans personlighed derigennem kan manes 
frem så levende og sandfærdigt, som det er sket her. Det er et 
vidnesbyrd, som må være en meget stor opmuntring for littera
turens forskere. Et forhold af almen betydning.

Nu kan De med en vis ret sige: Hvorfor kommer De rendende 
her og besværer os med netop Thøger Larsen. Han har fået sin 
pædagogisk velbegrundede plads i litteraturudvalget, hvorfor 
fremhæve ham frem for så mange andre. Ganske vist, han var 
en stor lyriker. Men dem er der så mange af. Mange flere end 
en stakkels gymnasiasts hjerne har godt af. Tilmed er al denne 
kunstfærdige lyrik jo ved at blive ganske overflødig og forældet. 
Det har Klaus Rifbjerg jo tydeligt påvist. Den sande lyrik findes 
i den grå hverdag, i »den fantastiske virkelighed«. Den inde
sluttes i avisernes annoncer, i vejviserens spalter, i telefonbogens 
talrytmer. Og enhver, der i dag føler trang til en lyrisk stem
ning, kan blæse alle disse gamle lyrikere en lang march og bare 
sætte sig hen og kigge i vejviseren efter den.

Rifbjergs tanke er ikke original. Den har mange andre for
længst givet udtryk for. Således også Thøger Larsen og på en 
langt mere enkel og almengyldig måde. Men Rifbjerg har sat 
den op med nutidig manér — og et anstrøg af pop. Et ordent
ligt skrat i pigtråden.

På den anden side må jeg gå ud fra, at De kender Thøger 
Larsens data og værker. Det er ikke nogen litteraturhistorisk 
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forelæsning, jeg vil holde. Det, jeg vil prøve på at vise Dem, er 
et glimt af den levende Thøger Larsen. Mennesket Thøger Lar
sen. Denne mærkelige rige personlighed, således som jeg op
levede ham i et tyveårigt venskab, nemlig fra jeg var 5, til jeg blev 
25 år. Det er barnets, drengens og studentens indtryk. Indtryk 
fra Deres eget aldersplan. Modtagne med den receptivitet og 
uhildethed, man i den alder besidder. Indtryk, jeg så ofte har 
repeteret i erindringen, at de står ganske klart, og egentlig gan
ske ubesmittede af de reflektioner, som en mere moden alder 
nødvendigvis måtte gøre dem til genstand for.

Indledningsvis vil jeg fremhæve et forhold, som De har særlige 
forudsætninger for at vurdere, nemlig hans kundskabstilegnelse.

Den åndelige ballast, hvormed han gik ud i livet, bestod i den 
såkaldte præliminæreksamen fra Lemvig Realskole. Omtrent sva
rende til, hvad man i dag møder med ved indgangen til gymnasiet.

Den frodighed, hvormed dette lille kundskabsfond senere ud
byggedes uden nogen hjælp udefra, vidner om hans usædvanlige 
alsidighed og hans begavelses spændvidde. Allerede i en tidlig 
alder læste han uden vanskelighed astronomiske og mytologiske 
værker på tysk og engelsk. Han oversatte digte fra disse sprog: 
Goethe, Schiller, Nietzsche. Walt Whitman, Edgar Poe og Omar 
Khajjam fra engelsk. Thyge Brahe fra latin, Sappho og Anakreon 
fra græsk. Eddaerne fra oldnordisk. Kunne også noget sanskrit. 
Han skaffede sig ved selvstudium en omfattende matematisk 
viden, der satte ham i stand til at følge sin kosmiske følelse 
videnskabeligt op og trænge dybt ind i astronomien.

Hertil kom, at denne ellers i alle livets forhold ret upraktiske 
mand var i besiddelse af stor fingerfærdighed og teknisk snilde. 
Han byggede selv sine astronomiske kikkerter, reparerede gamle 
ure, bandt selv sine bøger ind.

Johannes V. Jensen har engang sagt, at siden Rasmus Rasks 
dage har Danmark ikke kendt et tilsvarende originalt geni. Det 
er stærkt sagt. Thøger ville aldrig have godtaget det selv. Men 
noget er der om det.

Vi standser her et øjeblik op ved et meget karakteristisk træk 
i hans adfærdsmønster: Han hentydede aldrig med et ord til 
denne tilegnelsesproces, dette uhyre arbejde. Jeg tror faktisk 
ikke, han overhovedet reflekterede over det. Det var et værktøj, 
han skulle bruge og brugte. Noget, der var. Dette siger en hel 
del om hans åndelige overlegenhed, men også om den beske
denhed, næsten ydmyghed, hvormed han opfattede sig selv.

Disse realia gennemglødedes nu af hans digteriske talent. Det, 
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vi med et fladt udtryk kalder inspiration, men som han selv 
definerede som et »oprindeligt Forhold til Virkeligheden«. Sä 
enkelt stod det for ham. »Talent«, siger han, »er Evnen til at 
komme Virkeligheden saa nær, at man føler for den paa en op
rindelig Maade, ligesom opdager den paany. Og Talentets Stil 
er ikke andet end dets Maade at gøre sig forstaaelig paa«.

Hans talent fandt ikke blot udtryk i ord, i stil, men også i 
tegne- og malekunst, ja, i teknik.

Men denne talentets gennemglødning af det reale kund
skabsfond var, hvad De i kemien kalder en »reversibel« proces. 
Kundskaberne virkede også tilbage på den lyriske udfoldelse, 
blidt og vejledende, således at denne aldrig sprængte de reale 
fysiske rammer, aldrig løb ud i inkonsekvente fantasterier. Det 
er et væsentligt træk i hans originalitet som lyriker.

Over alt dette lå så det emotionelle moment. Som sollyset over 
et sommerland: Hans lidenskabelige kærlighed til livet, hans 
glæde over at eje det — også hans angst for at miste det. Denne 
dissonans klingede ud i hans alt dominerende, selvfornægtende 
elskelighed.

Vi vestjyder ynder ikke superlativer, de store ord. Alligevel 
kan man ikke, når man beskæftiger sig med ham, undgå, at tanken 
jævnfører med andre store, multipotente skikkelser: Leonardo 
da Vinci eller Goethe.

Vi vender nu tilbage til vor poet, som vred, men i øvrigt nok 
lettet, er på vej til sit kontor.

Der ventes han af en lille 4-årig dreng. Han har ventet længe. 
Først har han stået i chaiselongen og stirret om ad åvejen, om 
Larsen dog ikke snart ville tone frem i svinget. Men da han så 
endelig kom, gik han straks til telefonen og kaldte Ringkøbing 
Amtsavis, thi han er jo også redaktør af Lemvig Dagblad. Det 
er så kedeligt at høre på denne indtelefonering af nyheder og 
annoncer (som også keder Thøger Larsen ubeskriveligt). Og 
næppe er det forbi, så giver Thøger efter for naturens krav. 
Men nu er han her endelig. Piben stoppes på ny. Han sætter 
sig, tegner parcelkort eller skriver arealattester, og pibens blå 
røgskyer svæver i abstrakte figurer under loftet.

Drengen véd, at på et vist tidspunkt begynder Thøger at for
tælle. Foreløbig fordriver han tiden ved at trække et målebånd 
helt ud af kapslen. Det krøller sig i sine 20 meter som slanger 
på gulvet. Thøger rejser sig, ruller det tålmodigt op og klapper 
drengen på hovedet. Så fortæller han. Træk fra sin barndom 
på Gjellerodde eller sære sagn, der vinder i herlig uhygge ved 
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den halvt fraværende måde, den samtidigt arbejdende fortæller 
beretter dem på.

Så får drengen også lyst til at tegne kort, og Thøger laver af 
to tændstikker, der fældes ind i hinanden, en lille passer til ham.

Således går dag efter dag.
På et vist tidspunkt skiftede beretningerne emne. Thøger for

tæller om fjerne, varme lande, hvor folk er sorte og går nøgne 
omkring og bor i stråhytter. Om lande, hvor der er pyramider, 
palmer og kameler. Han demonstrerer dette ufattelige på post
kort med underlige frimærker. Drengen må mobilisere hele sin 
indbildningskraft, hele sit erfaringsforråd for at følge med. 
Uvilkårligt ser han for sig ud over fjorden, som han kender 
fra spadsereture på havnen. Derude skyder Gjellerodde sin tange 
langt ud i vandet. Flad med nogle få stråtækte huse, der lyser 
brunt i solskinnet. De ser så varme og venlige ud. De »brune 
huse« kalder drengen dem. Der er noget fjernt, mystisk og dog 
hyggeligt ved dem. Derude må alt dette foregå. Da drengen 
således har fået fast grund under fødderne, tager hans fantasi 
selv fat, engagerer ham i dette liv som en af de sorte, og snak
kende med sig selv har han snart glemt alt om sig — og Thøger 
får arbejdsfred.

Årsagen til dette exotiske indslag var Thøgers bekendtskab med 
maleren, forfatteren og globetrotteren Ebbe Komerup. Et be
kendtskab, der fik betydning for ham, fordi det udvidede hans 
horisont, vakte hans udlængsel og derved skabte frugtbare spæn
dinger i hans sind. Komerup var på dette tidspunkt i Afrika, 
hvorfra han sendte mange breve og postkort, og jeg har for 
nylig fået en pudsig bekræftelse på mine erindringers rigtighed.

Jeg mindes tydeligt en aften, hvor jeg stod og så på, at Thøger 
skrev brev til Komerup. Jeg bad ham da skrive, at også jeg 
gerne ville have et kort med disse mærkelige frimærker. Af en 
eller anden grund har jeg ofte erindret denne situation, men 
naturligvis ikke drømt om, at den eksisterede uden for mig selv. 
Så for et par år siden får jeg et brev fra en kollega; han var 
kommet i besiddelse af et af Komerups breve, som han tænkte 
kunne interessere mig, og som han sendte i fotokopi. Det var 
dette brev fra Thøger. Da det er karakteristisk for hans stil, 
skal jeg læse det for Dem. Det er dateret 14.—3.—1909:

»Jeg skulde meget bede Dem om at sende nogle Prospektkort 
med afrikanske Frimærker til Carl Bülow Aaberg, 5 Aar gam
mel, Landinspektørens Søn. Hans Adresse er: Hr. Carl Bülow 
Aaberg, Adr. Hr. Landinspektør Aaberg, Lemvig. Han er så for
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dringsfuld at forlange 2 eller 3 straks og enkelte af og til senere. 
Han vil helst have med Kameler, Palmer eller lignende. Han 
leger »Komerup« som andre Drenge leger Tordenskjold, og Chai
selongen gungrer af Kameltramp og gigantiske Oplevelser Dagen 
lang. De er hans Fabelhelt. Kunde det ikke more Dem at sende 
ham nogle«.

Det gjorde Komerup troligt gennem flere år, og senere lærte jeg 
dette interessante og elskværdige menneske at kende personligt.

Det hændte, når jeg lå på denne verdensvide chaiselong og 
fabulerede, at Thøger greb ind i fantasien og fortsatte den på 
sin egen måde, enten fortællende eller som små improviserede 
episke strofer. De blev fremført i et let syngende tonefald, i 
lange bløde, ligesom let fjedrende rytmer, som sad han og nul
rede stoffet i en fastere form. Selvfølgelig — og desværre — 
erindrer jeg intet af disse frembringelser. Men da jeg mange år 
senere første gang læste digtet »Landskab« (Vejr og Vinger, 1923), 
slog det mig, at der var noget mærkværdigt bekendt ved det. 
Noget, som jeg på en eller anden måde var helt fortrolig med. 
Da kom det pludselig til mig, at det var jo tonen og rytmen fra 
dengang. Den samme kontinuerlige, dvælende, spontant fabule
rende udformning af motivet. Det hele digt er en eneste sæt
ning! Jeg skal gøre et forsøg på at læse det for Dem i det tone
fald, hvori det ville have lydt ud over chaiselongen:

Det suser svalt over Muld og Strand 
i Danmark, Bakkers og Bølgers Land, 
og Hvisk i Træerne, nær og fjern, 
og Kvad, der mumler i Møllens Kværn, 
og Brus fra. Brisen mod Søens Bred 
og Aandepustet fra Blomsterbed — 
er Danmarks Stemme, der moderøm 
betror dig en blid og bundløs Drøm.

Thøger har engang sagt, at det kostede ham meget arbejde at 
skabe. Jeg har ikke set manuskriptet til dette digt, men jeg vil 
gætte på, at det er spundet ud af en stemning i ét stykke, let 
og ubesværet. Det skete for ham i lykkelige stunder. Således véd 
jeg fra ham selv, at det ret store digt »Blishønsene«, i samme 
samling, blev til i en sen nattetime.

Med «tonen« fra dengang står vi ved noget meget væsentligt 
i Thøger Larsens kunstneriske apparition: Forskellen mellem 
hans skriftsprog og hans tale.

Naturligvis er det levende ord forskelligt fra det skrevne. Men 
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det er dog meget individuelt. Hos andre forfattere, jeg har kendt, 
hører man straks talen gennem det skrevne ord, således Johannes 
V. .Jensen, Jacob Paludan, Vilhelm Andersen og måske især 
Scherfig. Således var det ikke her.

Thøgers stemme var meget særpræget. Dels ved en egen varm, 
sonor klangfarve (der afspejlede hans væsen), dels ved sin rytme, 
og endelig ved sin udpræget jyske accent. Dertil kom, at han i 
en udpræget grad modulerede den. Ja, i en grad, som jeg aldrig 
har truffet hos andre. Og det gjorde han ganske uvilkårligt, vel 
nok ubevidst, alt efter talens genstand, således at klangfarven 
nøje sluttede om ordenes indhold, illustrerende det, og i høj 
grad levendegjorde det. Der var noget ved hans taleform, der min
dede om orgelspil. Selv overskægget, havde man indtryk af, var 
inddraget i instrumentationen. Visse ord blev ligesom siede 
gennem det og erholdt derved en egen hemmelighedsfuld hvislen.

Derved fremkom en usædvanlig markant forskel på hans tale
sprog og skriftsprog. Så stor, at mange gange, når jeg læser 
mere faglige artikler, han har skrevet i aviser og tidsskrifter, 
for slet ikke at tale om udtalelser i interviews, så kan jeg slet 
ikke finde ham bag ordene (men nok bag meningen).

Selv hans noveller, som jeg næsten alle har hørt ham fortælle 
eller læse for mig, forekommer affladede, når jeg ser dem på 
tryk. Der forekommer ofte noget afsnuppet, stramt arytmisk 
over sætningsbygningen, noget, som hans mundtlige foredrag 
ganske udjævnede, en forskel, han åbenbart ikke selv kunne 
høre, når han skrev.

I en fortrolig, snæver kreds var han en fremragende fortæller 
og under samme betingelser en ypperlig oplæser. Som oplæser 
for et større publikum, »officielt«, var han rent umulig. Det gik 
ham som Storm Petersens mundharpespiller, der satte sig under 
bordet, »for det, at han generede sig«. Jeg har selv som dreng 
overværet en sådan forestilling. Det var så pinligt, at selv min 
usaglige og umodne drengesjæl krympede sig ved at høre min 
ven således devovere sig.

Om søndagen fik drengen meget ofte lov til »at komme om 
til Larsen«. Undertiden gik turen da til Gjellerodde med sejlbåd, 
og det var jo spændende, eller til fods, og det var langt. Gennem 
anlægget, over den øde, moradsagtige og lyngklædte strandhage. 
Langs stranden ved foden af de stejle, kløftede bakker, over åen 
med den høje bro. Hele tiden fortalte han om det, man så, ud
videde det i sin mytedannende fantasi. Det bar over meget. 
Når de små ben alligevel blev trætte, bar han drengen et stykke.
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Ud kom vi til barndomshjemmet, der lavt og stråtækket lå krum
met sammen under bakken, hvor hans gamle mor og søsteren 
Bodil, kaldet Boel, boede. Spændende var det at opleve det 
»brune hus«, spændende at se odden med det store hul, hvor 
den mægtige vindmølle engang havde stået. Man glemte helt 
skuffelsen over, at der ikke var palmer og kameler.

Andre søndage tilbragtes i hans hjem. Han havde fået eget 
hus og have. Vi holdt til i »kontoret«, som det kaldtes. Det fore
des i årenes løb med bøger. Reoler voksede op, først ved siden 
af hinanden, så oven på disse. Tømrede sammen af ham selv. 
Undertiden omdannedes kontoret ril værksted, når han byggede 
sine astronomiske kikkerter.

Jeg har skildret sådanne samvær dengang og senere i »Minde
bogen«, der udkom i anledning af hans 70-årsdag og må af tids
hensyn henvise dertil. Betegnende for hans elskelighed over for 
barnet var det, at han også byggede en lille kikkert til mig, et 
veritabelt fint stykke. Jeg kunne se månebjergene i den. En 
søndag brugte han til at lave et stativ til den. Jeg husker tydeligt, 
at da det hen på eftermiddagen var færdigt og lå på gulvet, kom 
han til at træde på det, så et af dets ben brækkede. Da bandede 
han så svært, at jeg blev helt bleg.

Thøger tøjlede stærke lidenskaber i sit sind, og når noget gik 
ham imod i hverdagen, hændte det, at sikkerhedsventilen blev 
overbelastet og slap noget af spændingen ud i form af svovlede 
eder og forbandelser. Han rådede over en ret kunstfærdig behold
ning og lancerede den energisk og udtryksfuldt. Men der var 
alligevel ingen rigtig brod i det. Det var mere et verbalt fyrværkeri. 
Selv når det nåede en koncentration, så helvedes luer ligesom 
slikkede op om én, føltes det i øjeblikket kun som en mild og 
behagelig varme. En abstrakt underholdning.

Det var en fast og ubrudt tradition, at han og fru Thyra til
bragte juleaften i mit hjem. Ligeledes en tradition, at han lille
juleaften sammen med min mor pyntede træet. De to alene. 
Men andre stod uden for døren og lyttede for at høre hans kom
mentarer, når en »yndig lille engel«, som formedelst sin ynde 
skulle højt til vejrs, ikke ville hænge rigtigt og blev til »din 
satans forbandede tøs«, eller når en »helvedes stjerne« ikke ville 
sidde lige. Sjældent er vist juletræ blevet pyntet under så heden
ske orgier. Men der var ingen brod i det. Selv min mor, som 
var ret religiøs, kunne ikke lade være at more sig over hans 
lidenskabelige gåen-op i opgaven. Slutresultatet blev altid over
ordentlig smukt.
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Når jeg har gjort så meget ud af forholdet mellem Thøger og 
drengen, så ligger det i, at dette forhold nok havde et videre 
perspektiv. Han omfattede dette barn med en rørende kærlighed, 
men i hans bevidsthed repræsenterede det sikkert også barnet 
som begreb. Som symbolet på livets fortsættelse, som den linie, 
der bærer ud over tilintetgørelsen, den, der er et så centralt 
problem i hele hans digtning. Han fik aldrig lov til selv at 
skabe afkom, til at sætte et eneste friskt skud på slægternes 
træ. Det må have været ham en stor sorg. Men jeg har aldrig 
hørt ham berøre dette, heller ikke hørt om, at han har talt med 
andre om det. Han var en meget blufærdig mand, talte sjældent 
om personlige bekymringer, som han dog havde en del af. Og 
dog var han en meget følsom og medfølende natur, når det 
gjaldt andre.

Tiden flygtede og barndommen med den. Til min konfirmation 
skrev han en sang, der begyndte med linierne:

Barndommens Rigdom er som en Kilde, 
hvoraf vi øser hele vort Liv.

Denne sandhed, der i dag måske mere end nogensinde har bud 
til alle danske forældre, er skrevet ud af hans egen erkendelse. 
I min barndom investerede han en rigdom, jeg stadig øser af — 
i dybeste taknemmelighed til ham.

I 1914 udsendte Thøger Larsen en lille beskeden bog på halv
andet hundrede sider. Den kom ikke på noget forlag, thi intet 
ville tage den. Den kom end ikke i boghandelen, men kunne for
medelst »3 kroner plus porto« rekvireres hos forfatteren. Den 
hed »Stjerner og Tid« med undertitlen »Afhandlinger«. En sam
menstykning af yderst uensartede emner, skrevet på forskellige 
tidspunkter. Man forstår i og for sig godt, at forlagene var be
tænkelige. Den har siden levet en ret ubemærket tilværelse, og 
næppe mange har læst den til ende.

Og dog er det af alle hans bøger den, der under ét mest 
effektivt gennemlyser hans rigt facetterede personlighed, og alle
rede på dette tidspunkt røber hans uhyre spændvidde i interesse
områder og evne til at bevæge sig på dettes forskellige planer. 
Men også i hans begrænsning.

Det var meget fristende at gennemgå denne bog, men det til
lader tiden ikke. Men læs den. Og betragt dernæst opmærksomt 
de illustrationer og vignetter, hvormed han selv har udstyret den. 
De rummer en så fortættet stemning, at hvert af dem er et 
lille lyrisk digt.

Når man så ind i Thøgers store, mørke øjne, der lyste af livs
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glæde og livstrang, glimtede af humor, så lå der altid længst 
tilbage i dem en ulmende angst.

Den var grundlagt i hans barndom, den, som ellers på mange 
måder var så lykkelig trods de små kår, der indrammede den.

Den moderne psykologi har jo påvist, at i disse første år ud
formes vort livsmønster, og at indtryk fra den tid puttes ned i 
den realitet, som kaldes underbevidstheden. Der overvintrer de 
uden i almindelighed at genere os, men ved udløsende lejligheder 
kan de dukke op til overfladen og gøre sig gældende i vor adfærd.

Det var indremissionen, som, da han var barn, greb forældrene, 
udløste skyldfølelse og en knugende angst for fortabelse, for satan, 
for helvedespinslerne, der skildredes i de grelleste farver. Intet 
under, at dette måtte aflejre sig i en opladt og modtagelig barne
sjæl. Han har selv skildret det levende i flere af novellerne, 
som jo er selvbiografiske.

Den praktiske konsekvens heraf var, at han blev en ængstelig 
mand, og dette parret med hans stærke indbildningskraft kunne 
godt afføde alvorligt bekymrede stunder.

I sin ungdom var han inderligt troende kristen, men omkring 
århundredskiftet blev han, hvad han med en vis ironi kaldte en 
»hedning« eller »fritænker«. I virkeligheden blev han resten 
af sit liv en art panteist.

Der er næppe tvivl om, at angsten var en væsentlig drivfjeder 
i hans interesse for at udforske det store, uudgrundelige univers.

Han var først og fremmest angst for livets ophør, for til
intetgørelsen.

Moderne psykoanalytikere har fundet ud af, at angst er opstemt 
sjælelig energi, der spænder i sindet, og at vort jeg i visse til
fælde kan frigøre sig for denne spænding ved at skaffe den bundne 
energi afløb, f. eks. gennem kunstnerisk skaben.

Der er for mig ingen tvivl om, at Thøger Larsens novelle — 
eller »historie«, som han selv kalder den — »Hemmeligheden« 
repræsenterer et sådant forsøg på at afskrive angsten for tilintet
gørelsen. Den er skrevet for ham selv. I den ånder han dybt 
ud. Og fordi den således udsprang fra hans væsens dybeste 
kilder, et råb om hjælp, lagde han hele sin sjæl og al sin kunst
neriske styrke i den. I denne lille historie — den fylder kun 
15 små tryksider —- rummes hans liv. I den går hans lyriske 
fantasi og hans videnskabelige trang til klarhed op i den højest 
mulige enhed. I den kommer han på sin oprindelige måde virke
ligheden så nær som ingensinde ellers. Majdagens ynde og til
intetgørelsens gru kolliderer her i en lyrisk affekteksplosion.
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I den når han sin digteriske klimaks. Ja, jeg vil tro, at denne 
historie vil overleve som et af de skønneste, mest fuldendte, 
mest fortættede stykker prosa, dansk litteratur overhovedet 
kan opvise.

Jeg tror, at alle, der virkelig har kendt Thøger, vil erkende, 
at hver gang vi læser dette stykke, møder vi ham på ny, lys
levende. Her er for en gangs skyld forskellen mellem hans tale 
og skriftlige form reduceret til intet. Her har vi ham helt, vor 
dejlige, frodige, livsglade og livsangste Thøger.

I dagliglivet gjorde hans ængstelse sig ofte pudsigt gældende.
Han var umådelig angst for tordenvejr. Han var angst for 

læger. De havde en lidt for fortrolig omgang med knokkelman
den. Da jeg, som dengang studerede matematik, sagde til ham, 
at jeg havde bestemt at ville være kirurg, sagde han meget 
bekymret: »Det skulle du ikke gøre, så skal du skære i folk, 
udgyde deres blod; det er farligt. Du skulle hellere nøjes med 
at skrive recepter, det kan der ikke ske så meget ved«.

Engang havde tandpine drevet ham op til byens tandlæge, en 
mandhaftig og energisk dame. Han kom hurtigt tilbage og skil
drede oprørt begivenheden: »Hun satte mig i en slags elektrisk 
stol, så jog hun en fork dybt ned i den syge tand. Det gjorde 
så helvedes ondt, at jeg sprang sgu op og gik min vej hjem og 
holdt brændevin ind til tanden, og nu er pinen slukket«.

Da vi i 1927 rejste sammen til Italien, var han meget nervøs 
ved alle pasvisitationeme. Da vi i Basel måtte overnatte i en 
privat dagligstue med tunge portierer, vitriner med en masse 
nips og visse katolske symboler, kom han udi stor sindsbevæ
gelse og undersøgte værelset og dørens lås nøje, før vi kom til 
ro. Han havde på forhånd bestemt, at vi aldrig skulle nævne 
Mussolinis navn. »Det kunne virke mistænkeligt, når vi talte et 
fremmed sprog«. Vi blev da enige om at kalde ham Mikkelsen. 
Et navn, der formentlig ikke kunne vække uro i nogen italieners 
sjæl.

Vi boede en tid på Set. Cataldo, og når vi gik tur nede i 
Amalfi, tog han altid hatten dybt af for de politibetjente, vi 
passerede. Da jeg forbavset spurgte ham, om han kendte disse 
mennesker fra tidligere ophold, svarede han: »Slet Ikke, men 
det kan ikke skade at være høflig imod dem, måske man en dag 
får brug for dem, der er mange forbrydere hernede«.

Myggene var hans svorne fjender. Engang i Pompeji lå han 
vågen en hel nat, fordi en myg summede i værelset. Dem kunne 
man jo få malaria af.
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I øvrigt var han en vidunderlig rejsefælle. Kundskabsrig som 
han var og fuld af livsglæde og af glæden over de vekslende 
naturindtryk. Hertil kom et andet forhold. Hjemme stod han i 
afholdsforening og var »total«. Det var en reaktion på en noget 
fugtig ungdomsperiode, og han overholdt løftet eksemplarisk. 
Men uden for Danmarks grænse følte han sig løst fra det. Hold
barheden af denne teori drøftede vi aldrig. Straks den første 
aften i Altona lod han det stærke øl smage sig, og da det første 
glas var tømt, hidkaldte han begejstret tjeneren og råbte: »Zwei 
zu«. Ned gennem Italien tømte vi adskillige flasker Chianti på 
stationerne, og i det hede Pompeji havde aftnerne en betydelig 
fugtighedsgrad. Kulminationen indtraf, da vi en aften efter en 
ret anstrengende rejse kom til Cava og dér fandt et stort ameri
kansk turisthotel, hvor man kunne få stegte »kyklinger«, som 
han i sin begejstring kaldte dem, og fransk champagne til 3 kr. 
flasken. Da spillede hans vid guddommeligt. Og da mine hæm
ninger også efterhånden løsnedes, så jeg hen på natten draperet 
med et moskitonet dansede noget, jeg kaldte »Svanens død« for 
restaurantens internationale publikum, kendte hans begejstring 
ingen grænser.

Næste morgen i en varm og skumplende rutebil på vej til 
Amalfi, var stemningen noget mere neddæmpet.

Der var meget ved hans rejseliv, der mindede om H. C. Ander
sens. Den ukuelige trang, da han først fik smag for det, og de 
mange bekymringer over småting. Men angstneurotiker som H. 
C. Andersen blev han aldrig, og navnlig aldrig selvcentreret som 
denne. Heller ikke hypokonder. Da han fik konstateret en svær 
sukkersyge, bekymrede det ham tilsyneladende ikke det mindste, 
og diæten holdt han ulykkeligvis heller ikke.

En sådan levende og altid lurende angst er selvsagt en stor 
belastning og har knækket mange menneskers livsmod.

Når den alligevel aldrig formåede at dominere Thøgers livs
glæde, så skyldtes det for en stor del, at den på en sund og 
effektiv måde afbalanceredes af hans formidable humor.

Thøger Larsens humor var medfødt og oprindelig. Vågen i 
hans tidligste barndom, således som det afspejler sig i hans 
erindringer fra skoletiden eller endnu tidligere. Således da de 
små fyre blev vaccinerede i Tørring skole, og en lille purk harm
fuldt råbte til ditriktslægen: »Av for fanden, du stikker mig jo!« 
For ledsagende missionske mødre en rystende oplevelse, for 
Thøger uforglemmelig komisk. Begivenheden afspejler i virkelig
heden en miniature dualismen i hans miljø.
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Humoren er hovedtemaet i fiere af novellerne. »Aalestangerne« 
f. eks. Pointen i »Jydsk Juleaften«. Løfter sit smilende ansigt 
næsten overalt.

Den kommer til orde i adskillige af digtene. I jysk mundart i 
»Kræ-Tammesen«-versene.

I andre ofte pebret med en vis sarkasme. Således »Refor
matoren« :

Tys! Sæt dig hos os! Fra et Hul i et Skæg 
flyver hæftige Ord gennem Salen, 
og Meninger laskes mod Dør og mod Væg, 
og Livssynet løftes en Alen.

Eller »Nabostjerner:
Her har man alt længe troet,

Eller digtet »I Cirkus«.
De tre står side om side i samlingen »Dagene«.
Thøger var en begejstret cirkusgænger, hvad stroferne taler 

højt om. Han gik også gerne i biografen, næsten lidenskabeligt 
og ganske ukritisk, men det har han ikke digtet om.

Da jeg nylig læste digtet »I biografen« af Benny Andersen i 
»Den indre Bowlerhat«, slog det mig, at kløften mellem Thøger 
Larsen og modernisterne mange steder kun er smal og lav. I 
og for sig en naturlig følge af hans oprindelighed. Hans indstilling 
er tidløs, ikke bundet af nogen »skole«.

Også på det erotiske område kan flammen slå ud. I »Vikinge- 
visen«, hvor vikingen overvældes af sin udlængsel, afføder det 
følgende galante udbrud:

Spring af mig Tøs.
Mit ben sover.
Jeg er træt af din Elskovs Ensformighed.

En strofe, der leder tanken hen på Jens August Scade, som jo 
også på flere måder betegner en fortsættelse af Thøger Larsens 
lyrik, ikke blot ved den kosmiske følelse, som Schade på visse 
områder udvider — men uden at uddybe den.

Det er naturligt, at Thøger Larsen var blandt de første, der 
forstod omfanget af Robert Storm Petersens talent. På en 
turné med Ayo Willumsen gæstede Storm Petersen i 1915(16?) 
Lemvig. Han tegnede og læste op af »13 øre«. Virkningen af 
denne helt nye form for humor var overvældende, og vi morede 
os guddommeligt — jeg måske nok uden at opfatte dybden i den. 
Nogen tid efter gik vi tur sammen, og jeg gav luft for min begej
string over denne »morsomme« mand. Da standsede Thøger 
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pludselig og sagde med en vis hæftighed: »Storm Petersen er 
ikke bare en »morsom« mand, han er et geni!« Jeg husker 
tydeligt, at jeg fandt Thøgers karakteristik noget overeksponeret. 
Tiden gav ham til fulde ret.

Men allerrigest blomstrede humoren i det daglige livs situatio
ner, enten den nu udløstes som en umiddelbar reaktion på en 
aktuel oplevelse eller ved erindringen om en sådan.

Når han fortalte en sådan erindring, sank han helt tilbage i 
situationen. Sank også tilbage i bogstavelig forstand, godtede sig 
ind i sofahjørnet. Kort og anskuelig i skildringen. Når pointen 
nærmede sig, antog hans ansigt et ganske eget udtryk. Øjnene 
glimtede, skæg og hår strittede en kende mere, og så kom det, 
afbrudt af korte rullende latterudbrud, som måtte rive tilhørerne 
med sig. Det var ganske ligegyldigt, hvor mange gange man 
havde hørt historien før, den var lige ny og bedårende hver gang.

Dette at komme virkeligheden nær på en oprindelig måde og 
finde adækvate udtryk for det, lykkedes også på det humoristiske 
område. En høj, bleg urmager, påfaldende ved et helt farveløst 
hår, skæg og øjenbryn, levendegjorde han fuldstændig ved be
tegnelsen »den hvide ørentvist«. Da man ved anlæg af en grim 
fabriksbygning havde ødelagt skønheden i et parti af hans kære 
bakker ved søen, var han meget forbitret. Da nogle år senere 
samme bygning blæste om i en forrygende snestorm, konstaterede 
han kort med slet skjult triumf: »Naturen har omsider rystet 
den af sig«.

Visse personer, som på en eller anden måde talte til hans 
humoristiske sans, kunne han helt forelske sig i. Således den 
ene af personerne i »Aalestangerne«, Langen. Det var en fisker 
fra Ferring. Med ham havde Thøger tilmed en af sit livs store 
oplevelser i en af de »finere« butikker i Lemvig:

Ved disken stod en midaldrende frøken, kommunelærerinde, 
datter af byens længst afdøde borgmester. Yderst aristokratisk 
og følsom. Langen træder ind og får øje på hende: »Hva’, er det 
ikke borgmester N. N.s datter?« Afmålt bekræftende nik.

Oplivet fortsætter han: »A va hejsen en gång i retten ved djer 
får. Han will udlæg’ me som får te en ung, en pig ha fåt 
ud’ i Ferring«.

Frøkenen rødmer ubehageligt berørt og trækker sig ind i sig 
selv. Omkringstående begynder at lytte.

Langen fortsætter ufortrødent: »Han brugt’ all si kunster for 
at få mæ udlagt, men han ku ææt«.

Frøkenen ser sig sky omkring. Da går Langen hen til hende, 
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støder albuen venligt, fortroligt ind mod den aristokratiske midje 
og siger halvhøjt: »Men det va sku mæ allywell!«

Ham elskede Thøger.
Selv på dagbladsredaktørens for ham så sandede vej vidste 

han at plukke den enlige blomst, der undertiden skød op. En 
aften, vi var sammen, modtog han fra en forbindelse på landet 
følgende lakoniske sensation:

»I denne uge har der været to kørselsuheld. Det ene var ved 
Heldum kirke, det andet var i torsdags aftes«. Denne vridning af 
rum- og tidsdimensioner oplivede ham hele aftenen.

Men meget ofte fungerede humoren som direkte afværge
reaktion over for hans angst. Bekendt er fra Brodersens bog den 
situation fra Vesuvs krater, hvor et kraftigt udbrud affødte den 
tørre bemærkning: »Det var Jorden, der slog en skid«. Virk
ningen var uforlignelig, men også typisk. Thøger var, for at blive 
i hans eget sprogplan, skideangst.

Naturligvis måtte denne altid vågne situationssans også præge 
livet i den grå hverdag.

Familien havde en husalf. En lille buttet, smilende pige, som 
i enhver henseende gjorde god fyldest. Hun var indremissionsk. 
Af en eller anden grund havde Thøger udtalt animositet mod 
hende, men viste det naturligvis aldrig. Han afreagerede over 
for os andre. Han kaldte hende »Guds Pus« eller »Guds Vaps«. 
En dag skulle Thøger bruge to underskrifter som vitterligheds
vidner. Da vi var alene, foreslog jeg vapsen. »Åh«, vred han sig, 
»nu har vi det lige så hyggeligt«. Da jeg foreholdt ham det 
aldeles urimelige i vægringen, sagde han omsider resigneret: 
»Ja, ja da, gå så ud og luk buret op«.

Festlig og ukonventionel var han altid i et snævert selskabe
ligt samvær. Pudsige episoder forefaldt altid, og at latteren slog 
sammen om hans egen geniale person, generede ham ikke det 
mindste.

Med sin udprægede sans for rytmer forenede han en mangel 
på musikalitet, der var lige så oprindelig og dyb som hans 
øvrige egenskaber. Nogle unge piger i kredsen morede sig med 
at spille kendte melodier for ham og så lade ham gætte. Resul
taterne var ret besynderlige og udløste megen moro. Til trøst spil
lede de så for ham hans p. t. yndlingsmelodi, en da kendt og 
åndssvag revysang: »For Grigi og så Papa«.

Han havde den uheldige vane, når han talte med nogen, at 
»rense negle« med tommelfingerneglen. Fru Thyra var meget 
efter ham for dette. En aften, han var fordybet i en samtale 
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med Johannes Larsen, og neglen var på arbejde, brød fruen 
intetanende ind i samtalen og sagde med henblik på dennes gen
stand: »Hvad var det, Thøger?« Desorienteret så Thøger op med 
et bekymret, skyldbevidst blik, løftede en tyk langemand: »Det 
var kun den, lille Thyra«. Og jubelen skyllede ind over ham.

Således kunne jeg blive ved . . .
En lys majaften, mens jeg var oppe til embedseksamen, stod 

Thøger pludselig i min studenterhybel. Han havde været til en 
stor fest på Københavns Rådhus, og festglædens resonans vibre
rede endnu i hans sind. Han fortalte livfuldt om dansen i Rådhus
hallen. Da jeg spurgte, om han havde deltaget i den, svarede 
han: »Nej, jeg sad oppe på pulpituret og så på de dansende«. 
Om det var morsomt. »Jeg siger dig, det var som en ormegård af 
bare arme«, og vi sank hen i den salige erindring.

Så talte vi om den kommende tid, hvor jeg havde fået ansæt
telse på Lemvig sygehus. Nu skulle vi rigtig dyrke samværet . . .

14 dage senere var han død.
Kort efter, at han var blevet begravet, kom en dag til fru 

Thyra en gartner, som havde passet Thøgers have. Han bragte 
nogle blomster, som han bad hende lægge på graven. Da fruen 
pakkede dem ud, var de omviklet med et bånd, på hvilket 
gartneren havde prentet første og sidste vers af det digt, der 
slutter historien »Hemmeligheden«:

Nu ligger Danmark i Vaar igen.
Strækker sig under sin Himmels Naade, 
Ser imod Solen med Fjordene vaade, 
Grædende kaade.
Aa — her er mørkt under Græsset, min Ven!
Ja, men du lever. Det synger fra Bøge.
Kære, du ser,
Hvor dejligt hun ler,
Naturen, Gudinden, den store Skøge.

Men jeg har stirret mod denne Dag, 
Dette Foraar med Blomster i Haven, 
Dette Foraar hinsides Graven, 
Hinsides Graven —
Denne Sandhed og dette Bedrag.
Gik det imøde engang paa en Ager,
Gik over Næs, 
Kom under Græs. 
Hører du mig? Det er Mulden, som klager.
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Afsluttende eksamener 1964
Ved fjerncensur bedømtes skriftlig dansk af rektor Arne Olesen 

og lektor Kaj Krener (G); adjunkt Reinholdt Jensen og over
lærer Johs. Kærdrup-Larsen (R). Skriftlig engelsk af lektorerne 
J. B. Nielsen og Asbjørn Fogh (G); lektor Poul Holst-Jensen og 
forstander Axel Ahm (R). Skriftlig tysk af lektorerne Egil Bohn 
og G. Saxild (G). Skriftlig matematik af lektorerne Harald An
dersen og Poul Hansen (G); lektor Karen Buch og skoleinspektør 
Georg Duelund (R).

Ved de mundtlige eksamener var beskikket følgende censorer: 
Adjunkt P. Marstal, Aalborg: dansk i IHsa.
Adjunkt Grethe Drud, Aalborg: dansk i Illsb.
Lektor Steen Pedersen, Aalborg: engelsk og tysk i lim.
Lektor Work, Aalborg: tysk i IIIs.
Lektor Schau, Haderslev: fransk i IIIs og 3r.
Lektor Gudmund Jensen, Aalborg: latin i IIIs,
Lektor Kjærgaard, Aarhus: oldtidskundskab i Ulm.
Lektor Stejlen Rasmussen, Sorø: historie i IIIma + b.
Adjunkt Bechmann, Aalborg: historie i Ulme.
Lektor J. Pedersen, Fredericia: naturhistorie i Illsa, Hlmb + c.
Adjunkt Ijsselhorst, Flensborg: naturhistorie i Illsb, Illma; 

geografi i Ils.
Lektor A. Juhl Petersen, Aarhus: kemi i Ulm.
Adjunkt Thoisen, Frederikshavn: matematik i IIIma+c.
Adjunkt Hanne Kristensen, Aarhus: matematik i IHmb.

Studentereksamen
nysproglig.

a.
1. Karen Christine Andersen, Sakstrup.
2. Aase Andersen, Hundelev.
3. Ann Kirstine Beck, Vellingshøj.
4. Bodil Margrethe Bronder, Løkken.
5. Bent Thrane Christensen, Sindal.
6. Elly Holt Christensen, Brønderslev.
7. Lene EUitsgaard.
8. Kirsten Hansen.
9. Klavs Johan Heiberg, Sindal.

10. Birgitte Jakobsen, Tornby.
11. Inger Lise Jensen.

20



12. Kaj Raundrup Jensen, Vidstrup.
13. Titter Dorthea Jensen, Thorshøj.
14. Tove Frosch Jensen.
15. Elin Marie Nygaard.
16. Agnes Anita Poulsen, Tversted.
17. Bente Schiøler.
18. Kirsten Schierup Sørensen, Vrensted.
19. Lene Holst Therkildsen, Bagterp.
20. Hella Thomsen, Brønderslev.

b.
1. Johannes Bertelsen, Jerslev.
2. Tora Bøttem, Brønderslev.
3. Elsebeth Dissing, Vrejlev.
4. Lisbeth Heilbuth, Brønderslev.
5. Ingelise Jensen, Hirtshals.
6. Aase Kirsten Jensen, Vrå.
7. Birgit Rørdam Jørgensen.
8. Hanne Jørgensen.
9. Birgit Lund, Brønderslev.

10. Anna Mette Nielsen.
11. Doris Nielsen, Klæstrup.
12. Hanne Nielsen.
13. Kirsten Gravers Nielsen.
14. Margrethe Nissen, Bjergby.
15. Gudrun Elisabeth Paulsen.
16. Mogens Lindhardt Pedersen, Harken.
17. Mogens Poulsen.
18. Anna Marie Sinding, Vrå.
19. Karen Mette Smalby, Jerslev.
20. Kirsten Vestergaard.

matematisk-naturvidenskabelig.
a.

1. Jens Jørgen Balle, Bindslev.
2. Leo Bidstrup.
3. Inge Boe.
4. Niels Bønding.
5. Jørgen Kjær Christensen, Bindslev.
6. Kjeld Frede Christensen, Bagterp.
7. Ole Bjørn Christensen, Brønderslev.
8. Birthe Clausen, Sindal.
9. Per Rønn Hansen, Bagterp.

10. Ulla Haugsted.
11. Elisabeth Munck Heidmann.
12. Viggo Hørlyck, Sindal.
13. Hanne Kirkegaard Jensen.
14. Jens Kirkegaard Jensen.
15. Kurt Jensen, 0. Brønderslev.
16. Keld Jespersen.
17. Kristian Ellitsgaard Larsen, Brønderslev.
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18. Lisbeth Skjoldager Larsen, Bindslev.
19. Jørgen Steen Madsen, 0. Brønderslev.
20. Nora Agnethe Nielsen, Lendum.
21. Ann Inga Petersen, Hirtshals.
22. Carsten Arenholt Thomsen, Dronninglund.
23. Elsebeth Lindberg Westergaard.
24. Ivar Aagaard-Hansen, Sindal.

b.
1. Jens Erik Overgaard Christensen, Thorshøj.
2. Knud Isak Isaksen, Mylund.
3. Palle Frost Jakobsen, Linderum.
4. Preben Jensen, Børglum.
5. Arne Kristiansen, Børglum.
6. Birthe Larsen, Mylund.
7. Erik Leimand.
8. Niels Lundkvist.
9. Bodil Madsen, Skallerup.

10. Jan Møller.
11. Erik Nielsen, 0. Brønderslev.
12. Henning Nielsen, Brønderslev.
13. Knud Nielsen, Vennebjerg.
14. Ole Nielsen, Hirtshals.
15. Pia Maria Kammer Nielsen.
16. Poul Dam Nielsen, Brønderslev.
17. Tage Quistgaard Nielsen.
18. Ane Marie Bak Rasmussen, Bjergby.
19. Poul-Henrik Rasmussen, Brønderslev.
20. Christian Michael Rottbøll, Børglum kloster.
21. Hans Peter Svendsen.
22. Steen Ebbe Søndergaard.
23. Grethe Zwergius.

c.
1. Per Thorup Andersen, Vrå.
2. Jens Ole Dancker Christensen.
3. Anders Graven, Brønderslev.
4. Ebbe Nørtved Hansen.
5. Lise Holm, Hirtshals.
6. Jens Erik Jacobsen, Brødslev.
7. Jørgen Arne Kornum, Fjerritslev.
8. Henrik Kraglund.
9. Henrik Kaas.

10. Ole Bent Larsen, V. Linderup.
11. Birte Loksø.
12. Jørgen Lykke, Hirtshals.
13. Jørgen Madsen.
14. Ole Nielsen, Hirtshals.
15. Søren Palle Rugholm Nielsen, Skallerup.
16. Lise Vilsbæk Offenbach, Højene.
17. Esben Simonsen, Brønderslev.
18. Søren Lyhne Svendsen.
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19. Poul Erik Sørensen, Hirtshals.
20. Jørn Ankær Thomsen, Morild.
21. Kirsten Thomsen, Årup.
22. Ole Bindslev Thomsen, Sterup.
23. Søren Alfred Thomsen, 0. Brønderslev.
24. Annette Marie Tillebech.

Realeksamen
1. Poul Damgaard, Løkken.
2. Bente Gaardbo Christensen.
3. Minna Tove Christensen, Grønnerup.
4. Birthe Enevoldsen, Løkken.
5. Karen Fanø, Løkken.
6. Gudrun Elsebeth Fausbøll, Sønderskov.
7. Grethe Elisabeth Jensen, Løkken.
8. Merete Holm Jensen.
9. Bodil Margrethe Mørch Larsen.

10. Flemming Laursen.
11. Jette Lindrup.
12. Britta Vibeke Louw, Brønderslev.
13. Tove Rørbæk Madsen, Ugilt.
14. Karen Mogensen, Bjergby.
15. Sonja Karin Petersen, Vrå.
16. Dorte Wargin Rasmussen.
17. Birthe Rubeck, Vrå.
18. Else Stevns, Brønderslev.
19. Susanne Rise Weber, Bagterp.
20. Dorthe Vejen, Vrå.



Eleverne
Den 1. april 1964 havde skolen 482 elever. Af disse forlod 

111 skolen med studentereksamen og 15 med realeksamen. 
Der udmeldtes 2 og optoges 140, så der ved dette skoleårs 
begyndelse var 494 elever. I skoleårets løb er der udmeldt 
4 og optaget 4, så elevtallet pr. 1. april 1965 er 494 (257 
drenge og 237 piger), hvoraf 194 hører hjemme i Hjørring 
og 300 udenfor.

Illsa.
1. Hanne Ellgaard Christensen (2-11-45).
2. Inga Merete Højholt Christensen (21-12-45, Østervrå).
3. Jette Dissing (18-7-46, Vrejlev).
4. Bodil Dyrskjøt (26-3-46).
5. Charlotte Helsted (12-6-45, Højene).
6. Therese Helsted (17-10-46, Højene).
7. Hanne Birte Jensen (15-7-45, Hundelev).
8. Inger Blomseth Jensen (21-5-46).
9. Kirsten Jørgensen (19-6-46, Tidemandsholm).

10. Anne Dorte Krabbe (3-7-45).
11. Sonja Kristensen (18-12-46, Brønderslev).
12. Irene Bak Larsen (11-3-46, Østervrå).
13. Kirsten Mikkelsen (12-3-45, Brønderslev).
14. Elsebeth Lykke Mortensen (10-12-45).
15. Inge Marie Nissen (22-6-46, V. Hjermitslev).
16. Tove Buch Rasmussen (28-7-46, Brønderslev).
17. Kirsten Rom (4-3-46, Stenvad).
18. Gunhild Skovmand-Jørgensen (24-6-46, Thorshøj).
19. Birgit Sørensen (3-10-46, Tårs).
20. Inger Etel Sørensen (12-4-46, Sæsing).
21. Karen Hedvig Vase (3-5-46, Asdal).

Illsb.
1. Birthe Andresen (9-10-45, Hirtshals).
2. Else Marie Christensen (25-8-46, Brønderslev).
3. Kate Graver (20-11-46, Tolstrup).
4. Else Hansen (2-5-46, Brønderslev).
5. Henrik Holst Hegelund (7-2-45).
6. Ingerlise Munkholt Jacobsen (11-8-46, Stenum).
7. Elsebeth Krog Jensen (13-5-45, Brønderslev).
8. Inge Lise Lerbjerg Jensen (10-3-45, Bjergby).
9. Kjeld Thorbjørn Jensen (31-3-46).

10. Randi Engel Jensen (24-2-47, Hirtshals).
11. Anna Katrine Krogsgaard (14-3-46, Thise).
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12. Ellen Kahr Nielsen (5-12-45).
13. Anne Marie Pedersen (22-2-46).
14. Elin Pedersen (17-6-46).
15. Jette Meyer Pedersen (19-4-46, Hirtshals).
16. Ruth Bajsgaard Pedersen (16-6-45, Tårs).
17. Tove Emma Margrethe Schroll-Fleischer (10-8-46).
18. Randi Christine Severinsen (13-12-46).

Hima.
1. Hans Sommerfeldt Andersen (1-3-45, Brønderslev).
2. Jens Christian Andersen (1-7-46, Burholt).
3. Jens Dam Andersen (3-5-46, Brønderslev).
4. Peter Valdemar Anderson (5-3-47, Tårs).
5. Jens Peter Balslev (3-12-45, Bindslev).
6. Preben Sigurd Berg (17-2-45, Brønderslev).
7. Thorkild Bramsen (14-9-45, Østervrå).
8. Elsebeth Budolfsen (8-3-47, Løkkensvej).
9. Karen Christoffersen (17-3-46).

10. Kim Jesper Damskier (25-6-46).
11. Tove Elling (19-5-46).
12. Jytte Green (19-10-46).
13. Inger Synnøve Gyland (15-8-46).
14. Ole Asbjørn Hansen (27-1-46).
15. Ann Elisabeth Jacobi (21-3-46, Liver).
16. Bjarne Gorm Jensen (27-10-46).
17. Jørn Jensen (22-3-46).
18. Thomas Bastholm Jensen (10-6-46, Vrå).
19. Ulla Winther Jensen (26-2-46).
20. Lars-Georg 'Gerner Johansen (22-8-46).
21. Preben Johansen (29-10-46, Lønstrup).
22. Bent Larsen (5-7-46, Vrå).
23. Ole Thomsen Mikkelsen (17-4-46, Tårs).
24. Karl Børge Nielsen (16-7-45, Vrå).
25. Gert Lykke Olesen (24-2-45).
26. Svend Aage Kjul Seitzberg (7-11-44, Hirtshals).

Illmb.
1. Hanne Bønnelycke (18-2-46).
2. Flemming Christensen (13-5-46).
3. Per Borup Christensen (3-10-46, Bindslev).
4. Per Møller Christensen (22-3-45, Tolne).
5. Inge-Lise Frost (15-12-45, Thorshøj).
6. Laila Henriksen (2-3-46, Brønderslev).
7. Karen Vibeke Holst (1-8-46, Vrejlev kloster).
8. Edith Agnethe Jensen (10-1-47, Sindal).
9. Karen Grethe Vestergaard Jensen (8-2-46, Østervrå).

10. Eigil Holm Jepsen (11-2-46, Eskær).
11. Aase Kamp Jørgensen (19-9-45).
12. Finn Mandal Kragelund (16-1-46).
13. Anne Marie Larsen (12-5-46).
14. Anders Lundkvist (2-10-46).
15. Kaj Erik Madsen (21-5-46, Sindal).
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16. Mogens Oluf Nicolaisen (25-5-46).
17. Torkil Sten Nielsen (8-3-46).
18. Carsten Nielsen-Bech (20-1-46).
19. Ulla Nordholm (17-3-46).
20. Irma Lisbeth Olesen (1-9-45, Poulstrup).
21. Birte Bjerg Pedersen (25-12-45).
22. Henning Pedersen (8-4-46, Sindal).
23. Klaus Brems Pedersen (28-3-46).
24. Jens Mørck Rubak (15-6-46, Skibsby).
25. Jens Vilhelm Thofte (15-10-46, Hirtshals).
26. Birthe Thomsen (15-3-46).
27. Ole Toft (6-10-45, Lønstrup).

Ulme.
1. Poul Erik Andersen (27-6-45).
2. Hanne Kathrine Bregnhøj (25-5-46, Brønderslev).
3. Jens Broen (16-6-46).
4. Poul Brønnum (23-5-46).
5. Else Birgitte Christensen (14-2-45, Ingstrup).
6. Peter Braad Mondrup Christensen (12-9-46).
7. Ove Ellitsgaard Hansen (7-2-46, Brønderslev).
8. Bente Hasselriis (10-8-45, Brønderslev).
9. Hans Frederik Hartmann Henrichsen (2-1-46, Jerslev).

10. Jette Kaas Holm (29-8-47, Vidstrup).
11. Ulla Høgh (18-6-46, Vorså).
12. Inger Marie Jensen (12-10-45, Jerslev).
13. Jacob Leth (2-3-46, Brønderslev).
14. Torben Lund (20-9-46).
15. Søren Svane Madsen (24-6-45, Brønderslev).
16. Lars Rugholm Nielsen (15-11-46, Skallerup).
17. Anni Marie Næsby (2-12-44, Ingstrup).
18. Elly Nøhr (14-4-45, V. Hjermitslev).
19. Kirsten Olesen (30-3-45, Løkkensvej).
20. Kai Juul Poulsen (26-2-46, Brønderslev).
21. Freddy Rasmussen (3-5-45).
22. Hanne Gudrun Sørensen (20-6-46).
23. Niels Tøger Ross Sørensen (1-10-46).
24. Per Thomsen (4-8-45).
25. Poul Ejner Thomsen (8-9-46, Brønderslev).
26. Poul-Henning Sohn Thomsen (4-1-46, Tversted).
27. Ole Ammentorp Vestergaard (6-6-45).

Ilsa.
1. Helle Damgaard Andersen (25-3-47).
2. Kirsten Andersen (14-1-47, Vrä).
3. Hanne Baaner (29-4-46).
4. Karen Hoffmeyer Christensen (25-9-46, Hirtshals).
5. Bjarne Christiansen (27-5-46, Mygdal).
6. Jens Veien Christiansen (14-12-45).
7. Kirsten Overgaard Holm (4-1-47).
8. Niels Kjeldsen-Kragh (11-10-47, Horne).
9. Karsten Andreas Matzen Larsen (24-5-47, Hirtshals).
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10. Lillian Højgaard Larsen (21-11-45, Rakkeby).
11. Solveig Lentz (27-10-47, Torslev).
12. Jette Hørup Møller (3-2-47).
13. Bent Buurgaard Nielsen (27-7-46).
14. Bente Marie Nielsen (20-11-46, Hørby).
15. Britta Brasholt Nielsen (18-2-47, Mygdal).
16. Peter Drost Nissen (7-2-48, Poulstrup).
17. Rolf Lars Nordsborg (11-7-46).
18. Else Kjær Nørgaard (2-7-46, Jelstrup).
19. Anne Margrethe Nørkjær (15-8-46).
20. Annemarie Egebak Olesen (1-11-46).
21. Birgit Træholt Pedersen (12-2-47, Mylund).
22. Marian Sode (18-3-47).
23. Doris Sørensen (27-1-47).

Hsb.
1. Ingeborg Skov Abildgaard (29-6-47, Tårs).
2. Birthe Nørgaard Andreasen (9-10-46, Brønderslev).
3. Birgit Bjerregaard (2-5-47, Brønderslev).
4. Birgit Dunker (11-11-47, Brønderslev).
5. Anna-Grethe Houen (13-12-46, Brønderslev).
6. Thorvald Nyholm Jakobsen (11-4-47).
7. Ulla Fløche Jørgensen (21-11-46, Morild).
8. Eva Karner (22-4-47, Brønderslev).
9. Anne Marie Kløve (1-3-47, Brønderslev).

10. Jens Jørgen Hedegaard Laursen (16-2-47, Vrensted).
11. Finn Malthe Madsen (23-11-46, Brønderslev).
12. Steffen Morild (27-10-47).
13. Ole Willum Mortensen (23-2-47).
14. Hanne Møller (16-6-46, Løkken)
15. Søren Drost Nissen (7-2-48, Poulstrup).
16. Hanne Drejergaard Petersen (21-8-47, Hundelev).
17. Kirsten Piesner (8-5-47, Sindal).
18. Inger-Lise Svendsen (16-7-46).
19. Rigmor Margrethe Nørkjær Sønderby (18-5-47, Tårs).
20. Else Søndergaard (31-5-47, 0. Brønderslev).
21. Ingelise Sørensen (2-9-46, Tårs).
22. Birgitte Thyssen (11-4-47).
23. Søren Vittrup (16-5-46).

Ilma.
1. Karen Holmen Andersen (9-10-46).
2. Tom Christensen (9-4-47, Vejby).
3. Tavs Diget (18-11-45, Hirtshals).
4. Georg Eriksen (24-9-47).
5. Inger Hougaard Hansen (24-4-47, Bagterp).
6. Lars Hegelund (8-11-47).
7. Olaf Frederik Herrig (29-3-46).
8. Susanne Holst (21-12-47).
9. Birgitte Orlemann Jensen (8-5-47).

10. Christian Færch Jensen (14-7-47).
11. Jens Christian Winther Jensen (18-12-46).
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12. Kirsten Jensen (24-4-47).
13. Kirsten Marie Jensen (30-8-45, Tårs).
14. Mogens Schiønning Jensen (27-11-46).
15. Per Krenk Jensen (21-3-47).
16. Ole Johansen (19-1-47, Vrå).
17. Kaj Asbjørn Jørgensen (5-2-46, Krustrup).
18. Knud Jørgensen (13-1-47).
19. Povl Bayer Knudsen (11-8-47, Agdrup).
20. Ole Flemming Kofod (8-6-47, Bagterp).
21. Anne Marie Dal Kristiansen (31-5-47, Sdr. Vrå).
22. Ole Krogsgaard (5-9-47).
23. Jens Evald Larsen (15-2-48, Dybvad).
24. Mogens Mølbak (16-10-45, V. Hjermitslev).
25. Gunnar Vernei- Villumsen (19-1-47, Sæsing).

Ilmb.
1. Jens Holst Andersen (16-11-46, V. Linderup).
2. Kaj Andersen (5-11-46, Stenum).
3. Tom Carlsen (3-5-47, Bindslev).
4. Anders Møller Christensen (10-9-47, Brønderslev).
5. Henning Dürr (12-10-46, Brønderslev).
6. Christian Fuglsang (25-7-46, Brønderslev).
7. Lene Hofmeister (15-1-47).
8. Finn Kjær Jacobsen (8-1-47, Brønderslev).
9. Kirsten Vedel Jensen (11-11-45, Bagterp).

10. Ingelise Skytte Kristensen (29-11-46, Tovbro).
11. Ole Fage Bastholm Krogh (15-7-46, 0. Brønderslev).
12. Anna Mette Woergaard Mikkelsen (8-11-46).
13. Kurt Nielsen (27-10-46, Vejby).
14. Preben Holst Nielsen (2-2-47, Brønderslev).
15. Ulrik Nielsen (20-1-47).
16. Aase Nielsen (2-9-46, Løkken).
17. Nils Erland Nilsson (10-3-47).
18. Karen Margrethe Pedersen (12-6-47).
19. Svend Daugaard Pedersen (22-3-47, Bagterp).
20. Lene Wildon Riis (6-2-47, Bindslev).
21. Aage Hyldgaard Skøttrup (30-7-46, V. Hjermitslev).
22. Gorm Thorleifsson (23-4-47).
23. Ole Kjølberg Træholt (21-11-46, Åsendrup).
24. Jørgen Vestergaard (17-6-46).
25. Peter Yne (27-8-47. Fjelsted).

Ilmc.
1. Launy Vang Andersen (8-12-46, Hirtshals).
2. Kaj Andreassen (15-10-46, Thorshøj).
3. Else Skov Christensen (15-4-47, Østervrå).
4. Hans Peter Folkmar (12-3-46, Bagterp).
5. Finn Vestergaard Frederiksen (23-5-47, Frederikshavn).
6. Arne Mejlhede Jensen (26-8-46).
7. Kaj Jensen (29-8-47).
8. Kurt Jensen (13-12-46, Thorshøj).
9. Tom Risdahl Jensen (28-9-47).
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10. Torben Terp Jensen (1-8-46).
11. Inger Bertram Jørgensen (16-2-48, Østervrå).
12. Kurt Folsted Kallehauge (30-4-46, Tversted).
13. Palle Brix Kjelgaard (3-1-46, Hirtshals).
14. Ketha Larsen (9-5-47, Lørslev).
15. Jørgen Christian Henrik Linde (7-7-47, Hirtshals).
16. Jens Lassen Mølbak (14-8-46, Tversted).
17. Knud Skovbo Nielsen (6-3-46, Sønderskov).
18. Mogens Nissen (7-9-47).
19. Olav Pedersen (23-12-46, Tornby).
20. Svend Erik Holm Petersen (25-3-46, Hirtshals).
21. Thorkild Lendy Vendelbo Petersen (24-5-46).
22. Leif Steen (26-4-47).
23. Per Toft Sørensen (28-5-47).
24. Poul Thorup Sørensen (6-11-45).
25. Lis Ammentorp Vestergaard (9-1-47).
26. Bente Vilsen (29-10-46).

Isa.
1. Anne Grethe Albrechtsen (31-10-48, Rakkeby).
2. Birgitte Ammitsbøll (26-4-48, Bagterp).
3. Inger Andersen (14-2-48, Mølholm).
4. Jens-Henrik Bech (17-8-47, Brønderslev).
5. Hanne Annette Bitsch (12-8-47, Bagterp).
6. Kirsten Braad-Sørensen (8-2-47).
7. Elinor Agnete Christensen (18-12-48, Østervrå).
8. Hans Daugaard (27-9-47).
9. Lisbeth Hagenør Gerstrøm (1-2-47).

10. Hans Hauge (8-5-47, Hirtshals).
11. Vibeke Henriksen (6-5-47).
12. Lone Anker Jakobsen (2-4-48).
13. Inger Marie Jensen (27-5-48, Tolstrup).
14. Bodil Kirstine Kjær (20-6-47, Manna).
15. Jes Linde (16-1-48, Lønstrup).
16. Erik Bo Mikkelsen (21-2-47, Hirtshals).
17. Erik Lykke Mortensen (11-4-48)
18. Anna Overgaard Nielsen (24-8-47, Vrå).
19. Gunnar Berg Nielsen (29-5-48, Vidstrup).
20. Ruth Hartmann Nielsen (15-9-48).
21. Elsebeth Nørgaard (22-6-47, Vrå).
22. Elin Sørensen Rødbro (1-4-48, Tolstrup).
23. Ingelis Thomsen (11-4-48, Morild).

Isb.
1. Birgitte Bjørn Andersen (27-10-48, Lørslev).
2. Kaj Norman Andersen (6-2-47, Bagterp).
3. Anna-Marie Dinesen (14-8-47).
4. Randi Merete Diget Hansen (5-7-48, Jerslev).
5. Christiane Helsted (18-3-48, Højene).
6. Ulla Rørdam Jørgensen (1-6-48).
7. Morten Karnøe (19-4-49, Bagterp).
8. Bodil Margrethe Mørch Larsen (5-10-47).
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9. Aase Larsen (5-1-49, Brønderslev).
10. Jette Lindrup (15-1-47).
11. Mogens Lund (19-1-47, Bagterp).
12. Hans Lundegaard (5-5-48, Sindal).
13. Karen Mogensen (20-3-47, Bjergby).
14. Gunnar Nielsen (3-1-48, Sønderskov).
15. Knud Nielsen (13-6-48, Astrup).
16. Birger Raben-Skov (7-8-48).
17. Hanne Buch Rasmussen (24-12-47, Brønderslev).
18. Jørgen Bo Terp Rasmussen (14-6-48).
19. Lykke Rasmussen (21-3-48, Vittrup).
20. Per Thorsen (11-2-49).
21. Kirsten Vittrup (6-9-48).
22. Kirsten Vesteraa Ostergaard (31-3-48, Sindal).
23. Birgit Aagaard-Hansen (5-5-48, Sindal).

Ima.
1. Hugo Andreasen (24-2-48, Tårs).
2. Ida Bering (6-10-48, Saltum).
3. Henny Christensen (26-12-48, Løkken).
4. Judith Leisgaard Christensen (16-6-48).
5. Kristen Stokbro Christensen (4-9-48, Børglum).
6. Anne Margrethe Christiansen (19-7-48. Hørmested).
7. Lone Lønborg Friis (30-4-48).
8. Rigmor Agger Hansen (2-7-48).
9. Lene Helledie (10-2-48, Saltum).

10. Jørgen Erik Holst (4-9-48, Tårs).
11. Palle Vestergaard Jacobsen (18-4-48, Hørby).
12. Lars Aage Jensen (17-2-48).
13. Niels Anker Jensen (23-3-47, Tornby).
14. Steen Krenk Jensen (3-1-49).
15. Jonna Lund Jørgensen (23-4-48, Sæsing).
16. Elsebeth Larsen (1-12-47).
17. Jørgen Ostergaard Larsen (2-1-48, Tårs).
18. Sven Birger Nielsen (13-1-49).
19. Herluf Maribo Pedersen (8-10-48).
20. Kirsten Irgens Pedersen (22-4-48, Jerslev).
21. Mogens Pedersen (5-5-48).
22. Per Hvashøj Pedersen (13-3-48).
23. Søren Kristian Ostergaard (25-2-47, Ingstrup).

Imb.
1. Alice Thea Andersen (23-8-47, Brønderslev).
2. Martin Knudsen Andersen (17-4-47, Hirtshals).
3. Lars-Henrik Kongsbak Arvedsen (21-9-46, Lendum).
4. Kis Bering (24-1-47, Saltum).
5. Jens Dalsgaard-Nielsen (26-11-46, Brønderslev).
6. Ole Erik Christensen (24-6-47, Brønderslev).
7. Poul Lund Christensen (11-6-47).
8. Karl Evald Søndergaard Jensen (15-1-46, Uggerby).
9. Ruth Irmelin Krabbe (9-4-48).

10. Henning Jensen Krogsgaard (23-6-48, Vrå).
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11. Jesper Løth (5-4-47, Hirtshals).
12. Lone Bernt Madsen (29-8-48, Rakkeby).
13. Hanne Margrethe Mølgaard (3-7-48).
14. Kla,us Lund Nielsen (27-12-47, Brønderslev).
15. Jens Gunner Litske Petersen (13-1-48).
16. Aase Rasmussen (25-1-47, Brønderslev).
17. Peter Hartman Rom (20-10-48).
18. Lars Seiersen (6-10-48, Lønstrup).
19. Alf Øjvind Sommer (1-4-48, Tårs).
20. Jens Andreas Mølbach Sørensen (3-1-48, Sdr. Harritslev).
21. Jørgen Schierup Sørensen (12-6-48, Vrensted).
22. Nanna Thirup (21-9-48, Sønderlev).
23. Ole Thofte (31-3-48, Hirtshals).
24. Anna Helene Thomsen (24-2-48, Vrensted).
25. Evald Thomsen (23-7-47, Brønderslev).
26. Jørgen Peter Vedsted (8-3-48, Høgsted).

Imc.
1. Anne-Grethe Andersen (29-3-48).
2. Lillian Axelsen (14-6-48, Hvilshøj).
3. Henning Christensen (5-5-48, Brønderslev).
4. Otto Finn Christensen (10-12-47, Tolne).
5. Preben Kent Dencher Christensen (7-9-47).
6. Henrik Nørkær Hansen (31-5-48).
7. Kai Egon Thor Hansen (13-10-46, Brønderslev).
8. Leo Hansen (27-2-47, Brønderslev).
9. Carsten William Heilbuth (20-1-48, Brønderslev).

10. John Willy Jensen (6-3-47, Bagterp).
11. Ole Krog Jensen (21-10-47, Brønderslev).
12. Finn Johansen (30-11-46, Mosbjerg).
13. Tove Kallehauge (3-4-48).
14. Oluf Akselbo Kroer (8-2-47, Brønderslev).
15. Christian Bent Larsen (9-5-47).
16. Aase Mose Larsen (21-8-47, 0. Brønderslev).
17. Tove Rørbæk Madsen (16-7-47, Ugilt).
18. Jørgen Peter Mikkelsen (16-4-48, Brønderslev).
19. Niels Mørk-Jensen (12-4-48, Brønderslev).
20. Keld Houen Pedersen (13-5-48, Lyngby).
21. Bjarne Nørgaard Petersen (21-10-47, Brønderslev).
22. Bjarne Skrubbeltrang (2-11-46, Brønderslev).
23. Astrid Therkildsen (20-9-47, Brønderslev).
24. Ove Tørring (29-2-48, Brønderslev).
25. Susanne Rise Weber (21-6-47, Bagterp).

3r.
1. Annelise Lund Christensen (11-10-46, Thyborøn).
2. Ulla Christensen (16-4-48, Løkken).
3. Thora Olavia Sporon Fiedler (16-6-48, Sindal).
4. Anni Winther Jensen (10-11-48).
5. Elsa Maria Jensen (21-1-48, Vrå).
6. Lis Birgitte Jensen (11-4-48).
7. Bo Jørgensen (23-5-47).
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8. Bente Nielsen (26-5-48, Rakkeby).
9. Kjeld Lund Nygaard (6-5-48).

10. Karen Olesen (12-9-48, Løkken).
11. Søren Rohde (13-6-48, Bagterp).
12. Niels Jørgen Siej (19-5-48).
13. Anni Weesgaard Steensen (24-4-48, Bagterp).
14. Birgit Stokbro (5-4-48, Gjurup).
15. Carl-Erik Svendsen (10-3-47).
16. Elsebeth Cornét Sørensen (29-5-48, Tversted).
17. Betty Thomsen (4-10-47, Rakkeby).
18. Jørgen Christian Thygesen (20-4-48).
19. Torben Bach Vestergaard (6-2-48).

2a.
1. Tove Dam Andersen (26-4-49).
2. Inger Vibeke Andreasen (1-4-49).
3. Jonna Axelsen (14-7-49, Sindal).
4. Lone Bisgaard (6-12-49, Ulstrup).
5. Erik Juhl Christensen (26-8-49, Sindal).
6. Lone Quistgaard Christensen (7-9-48).
7. Ole Juel Christensen (3-2-49).
8. Leonora Damgaard (18-12-48, Løkken).
9. Steffen Peter Valdemar Damskier (7-8-49).

10. Mogens Elling (11-5-49).
11. Ulla Eriksen (11-5-49).
12. Jo Lis Falk (2-1-49).
13. Jørgen Hansen (3-3-50).
14. Vibeke Sybrandt Hansen (28-3-49).
15. Mikael Heiberg (30-5-49, Sindal).
16. Lis Iversen (15-2-49, Sønderlev).
17. Marianne Borre Jakobsen (18-3-49).
18. Rita Marie Jakobsen (11-7-49).
19. Ellen Vibeke Jensen (12-5-49, Vrå).
20. Jens-Jørgen Jensen (19-3-49, Sindal).
21. Lise Anker Jensen (29-6-49, Lundergaard).
22. Sonja Jensen (20-9-48).
23. Thorkil Jørgensen (1-3-49, Moien).
24. Flemming Kæhlershøj (16-7-49, Lendum).
25. Preben Kaarsholm (31-12-48).
26. Jens Christian Rosenlund Larsen (18-5-49).
27. Niels Nørgaard Lassen (7-4-49)
28. Niels Kjærgaard Laursen (14-3-49, Ugilt).
29. Bjarne Madsen (12-6-49, Uggerby).
30. Dan Mygind Mikkelsen (23-8-49, Lyngby).

2b.
1. Fredrik Vedel Jensen (17-12-49, Bagterp).
2. Lisbeth Helene Krabbe (11-11-49).
3. Vibeke Kaas (30-5-49, Tornby).
4. Annette Lindberg Larsen (23-10-48, Vrå).
5. Kirsten Baj Lund (9-2-49).
6. Agnethe Madsen (21-11-48. Lendum).
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7. Anne Fangel Rørbæk Madsen (7-1-49, Ugilt).
8. Morten Olfert Møller (5-3-49).
9. Eigil Nielsen (6-12-48, Bagterp).

10. Kirsten Nielsen (21-2-49, Tårs).
11. Niels Erik Nielsen (14-12-48, Bagterp).
12. Vera Nielsen (27-12-48, Rakkeby).
13. Ebbe Forsberg Olesen (12-2-50, Bagterp).
14. Steen Svava Olsen (25-2-49).
15. Flemming Bjørn Pedersen (25-5-49, Bagterp).
16. Knud Erik Pedersen (11-6-49).
17. Ulla Kirstine Pedersen (3-11-48).
18. Lis Petersen (12-1-49).
19. Henry Guldberg Ratzer (25-5-49, Sindal).
20. Jørgen Ditlev Rottbøll (18-7-49, Børglum kloster).
21. Ole Johannes Rubak (31-5-49, Skibsby).
22. Nanna Vibeke Salicath (23-7-49).
23. Erik William Otto Schroll-Fleischer (7-3-50).
24. Karsten Sielemann (5-8-48, Sdr. Lyngby).
25. Anders Borregaard Sørensen (10-2-49).
26. Finn Kjærsgaard Svendsen (10-5-49, Lørslev).
27. Ruth Thomsen (13-8-48, Tårs).
28. Bodil Zwergius (9-5-50).

la.
1. Mogens Freundlich Andersen (25-10-50, Højene).
2. Jette Arentoft (24-1-51, Gjurup).
3. Jørgen Bue Beck (18-7-50, Astrup).
4. Ole Bønnelycke (19-3-50).
5. Jytte Winther Carlsen (21-10-51).
6. Benedicte Christensen (1-4-50).
7. Jens Lund Christensen (6-9-50, Sindal).
8. Olga Thrane Christensen (1-5-50, Sindal).
9. Per Konnerup Christensen (29-1-51, Vrå).

10. Jens Jørgen Daugaard (4-6-50).
11. Lis Dragsted (29-1-51).
12. Elisabeth Madelaine Giss (17-12-49).
13. Søren Hougaard Hansen (29-5-50, Bagterp).
14. Peter Hofmeister (12-5-50).
15. Bente Hyttel (15-4-50, Bagterp).
16. Birgitte Jacobsen (11-9-50).
17. Kirsten Maarup Jacobsen (26-6-50).
18. Carsten Beith Jensen (4-8-50).
19. Niels Krogsgaard Jensen (9-6-50, Kongsenge).
20. Peter Winther Jensen (31-3-50).
21. Annie Brinkmann Kristensen (12-6-50).
22. Jørgen Larsen (5-8-50).
23. Inger Leimand (9-4-50).
24. Søren Baj Lund (1-10-50).
25. Carsten Michaelsen (3-4-50).
26. Lars Birch Mogensen (25-6-50, Bjergby).
27. Birthe Nabe Nielsen (29-7-50, Bagterp).
28. Hanne Elisabeth Nielsen (1-12-49).
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lb.
i. Ejvind Møller (3-4-50).
2. Michael Niels Nikolajsen (20-4-51).
3. Henrik Sten Nielsen (1-12-50).
4. Ida Elisabeth Krabbe Nielsen (18-10-49).
5. Jane Nielsen (9-6-50).
6. Jørn-Ove Nielsen (21-1-50).
7. Peter Gravers Nielsen (4-9-50).
8. Ulla Højsholt Nielsen (12-3-51).
9. Bente Nielsen-Bech (4-5-50).

10. Søren Toussieng Nissen (6-6-50, Bjergby).
11. Jens Mogens Olesen (12-9-49, LI. Jonstrup).
12. Anne Marie Pedersen (3-4-50, Vrå).
13. Anne Merete Pedersen (17-12-50).
14. Else Kathrine Pedersen (9-3-50, Vejby).
15. Jens Rask (6-7-50, Bagterp).
16. Ole Steen Rasmussen (19-1-51).
17. Anette Hemmet Haycham Reiter (9-4-49, Bjergby).
18. Preben Rottbøll (18-8-50, Børglum kloster).
19. Aase Dorthea Steffensen (10-1-51).
20. Robert Stokholm (5-8-50, Sindal).
21. Niels Kjærsgaard Svendsen (22-1-51, Lørslev).
22. Kirsten Mølgaard Sørensen (6-2-50, Astrup).
23. Erik Bo Thomsen (14-2-51).
24. Hans Christian Vestergaard (29-4-51).
25. Keld Vestergaard (8-4-50, Klosterskoven).
26. Niels Kristian Folmer Westh (16-4-50, Gjurup).
27. Ida Wille (23-6-50).
28. Aase Vinther (24-4-50, Astrup).



Lærerne og deres fag i skolen
Den 13. april 1964 udnævner Hjørring byråd adjunkt Ruth 

Christensen til lektor fra 1. juni 1964 at regne og adjunkt Chri
stian Leimand til lektor fra 1. august 1964 at regne.

Den 14. april 1964 ansættes lærer Orla Andersen som aspirant 
i et lærerembede fra 1. august 1964.

Den 27. juli 1964 ansætter Hjørring byråd stud. mag. Jørgen 
Gjesing Elsborg som ét-fagskandidat fra 1. august 1964.

Den 28. juli 1964 bevilger Hjørring byråd adjunkt Vibeke Bagge 
afsked fra den 31. juli 1964.

Med skoleårets udgang forlader timelærerne overlærer Ditlev 
Knudstorp og pastor Johs. V. Sørensen skolen.

Ved skoleårets afslutning udtalte rektor:
Fire af vore veltjente kolleger forlader skolen nu ved skole

årets udgang. Det gælder overlærer Ditlev Knudstorp, der offi
cielt tog sin afsked for fem år siden, da han fyldte 70, og siden 
har virket som timelærer og hjulpet os igennem en periode, 
hvor matematiklærere har været en stor mangelvare. Hr. Knuds
torp har nu virket her ved skolen i samfulde 50 år. Jeg har 
tidligere taget afsked med hr. Knudstorp, men vil gerne ved 
denne lejlighed igen bringe ham skolens og min hjertelige tak 
for lang, trofast og dygtig tjeneste.

Fra 31. juli er der efter ansøgning bevilget overlærer Ragnhild 
Lundkvist afsked. Fru Lundkvist, der selv er student fra Hjørring 
Gymnasium, har fungeret ved sin gamle skole i 28 år. Hun har 
nu ønsket at trække sig tilbage, og vi vil gerne benytte lejlig
heden til at bringe hende en varm tak for pligtopfyldende, flit
tigt og dygtigt arbejde. Også De har ved omgruppering af fag
fordelingen hjulpet os gennem nogle vanskelige år ved at overtage 
regne- og matematikundervisningen i mellemskolen og 1. og 2. 
real og ved energisk og dygtigt at varetage disse fag. Også som 
inspektrice gennem en lang årrække og som en altid hjælpsom 
og tjenstvillig kollega fortjener fru Lundkvist en varm tak. Jeg 
ønsker både hr. Knudstorp og fru Lundkvist fortsat sundhed og 
fortsat godt humør til at få glæde og udbytte af den tid, de nu 
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får til Deres egen rådighed, når De fritages for Deres embeds
pligter.

Adjunkt Vibeke Bagge er indstillet til og ventes udnævnt 
til et embede ved Kildevangsgymnasiet i København. Frk. Bagge 
har været ansat ved Hjørring Gymnasium i 14 år. Vi havde 
gerne set hendes tjenestetid her forlænget Indtil pensionsalderen, 
men frk. Bagge har følt det som sin pligt at være i nærheden af 
sin gamle mor, og dette hensyn må vi naturligvis bøje os for. 
Frk. Bagge har ydet vor skole store tjenester både i sin solide 
undervisning og sin villighed til altid at deltage i skolerejser og 
arrangementer og i sin samvittighedsfulde varetagelse af hvervet 
som kasserer i Hjørring Gymnasiums Venner. Vi siger frk. 
Bagge hjertelig tak og ønsker hende alt godt på den nye arbejds
plads.

Pastor Johs. Sørensen, Tversted, har undervist på Hjørring 
Gymnasium i syv år. Også det samarbejde havde vi gerne set 
fortsat, fordi vi véd, at religionsundervisningen i gymnasiet har 
været i gode hænder hos ham. Pastor Sørensen har i høj grad 
kunnet interessere sine elever i sit fag. Vi takker ham for sam
arbejdet igennem de syv år og ønsker ham fortsat held og lykke 
i fremtiden.

Den 11. januar 1965 bevilger Hjørring byråd adjunkt Inger 
Kathrine Louw afsked fra 31. juli 1965 at regne.

Adjunkt Hans Ahiers, bibliotekar (Ny Aldershøjvej 25, tlf. 2316): 
dansk i Illma, Ilma, Isb, Imb, 2a; engelsk i la, Ib; religion 
i la, Ib. 31 timer.

Lærer Orla Andersen (Ny Aldershøjvej 18): regning og matematik 
i 3, 2a, 2b, la, Ib; naturlære i la, Ib. 33 timer.

Lektor Anders Bager (Eranthisvej 21, Højene, tlf. 2483): matema
tik i Illmb, Ulme, Ilsa, Hmc, Isa, Isb. 27 timer.

Lektor Martin Broch (Islandsvej 4, tlf. 1125): tysk i Hlsa, Illsb, 
Ilsa, Hsb, Isb, 2b. 25 timer.

Rektor Chr. N. Brodersen (Skolevangen, tlf. 2152): dansk i Illmb; 
oldtidskundskab i III, II, I (undtagen Isa). 19 timer.

Adjunkt Per Engeil Christensen, inspektor (Kløvermarksvej 12, 
tlf. 2231): engelsk i Illsb, Ilsa, Ilma, Isa, 2a; dansk i Isa; 
gymnastik i III, II. 34 timer.

Lektor Ruth Christensen (Jernbanegade 11, tlf. 1424): matematik 
i Illma, Hsb, Ilma, Ilmb, Ima, Imb. 31 timer.

Stud. mag. Jørgen Elsborg (Sverrigsvej 16): tysk i Isa, 3, la, Ib; 
latin i 2a, 2b. 22 timer.

Lektor Flemming Hansen (Halsagervej, tlf. 1435): engelsk i Hsb, 
Ilmb, lime, Ima, 2b; dansk i 3. 23 timer.
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Adjunkt Holger Jensen (Løkkensvej 36, tlf. 2433): historie i Illsb, 
Illmb, Ilsb, Ilmb, Imb, Imc, 2a; tysk i lima. 27 timer.

Lektor Harald Jørgensen (Rosenvej 4, tlf. 1796): naturhistorie i 
Illsa, Ulma, Ulme; geografi i Hsa, Ilsb, lima, lime, Isa, 
Isb, 3, 2a, la, lb. 30 timer.

Lektor Christian Leimand (Søndervang 18, tlf. 643): engelsk i Illsa, 
Isb, Imb, Imc, 3; dansk i 2b; tysk i 2a. 31 timer.

Adjunkt Mogens Lorenzen (Græsvangen 3, tlf. 2163): fysik-kemi i 
Ulma, Illmb, Ima, Imb, Imc; matematik i Imc. 32 timer.

Adjunkt Inger Louw (Hyacintvej 6, Højene, tlf. 1820): latin i Hsa, 
Isb; fransk i Isb, 3. 16 timer.

Adjunkt Wagn Louw, boginspektor (som ovenfor): historie i Isa, 
Isb, Ima, 2b, la, Ib; latin i Illsa, Illsb, Ilsb, Isa; 
oldtidskundskab i Isa. 32 timer.

Lektor Sven Lundkvist, skriftlig inspektor (J. H. Nielsensvej 2, 
tlf. 1480): dansk i Illsa, Ulme, Ilsa, Ilmb, Ima, Imc. 24 timer.

Lektor Frode Moesgaard (Højagervej, tlf. 2277): naturhistorie i 
Illsb, 3, 2a, 2b, la, Ib; gymnastik i III, II, I+3, 2;
sløjd i la, Ib. 30 timer.

Lektor Bjarne Nissen (Enghavevej 11, tlf. 1255): fransk i Illsa, 
Ilsa, Ilsb, Ilmb, Hmc, Imb, Imc. 26 timer.

Timelærer Ida Overgaard (Græsvangen 16b, tlf. 55): gymnastik i 
III+II, III, II, 2. 12 timer.

Adjunkt Karl Overmark (Hyacintvej, Højene, tlf. 2196): historie 
i Illsa, Hlma, Ulme, Ilsa, Hma, Hmc, 3; religion i 
Hima, Ulme, Ilsa, Hma, Hmc, 3. 30 timer.

Timelærer Ida Stig Pedersen (Parkvænget 3, tlf. 32): gymnastik 
i III, II, I, I, 1+3, 1; dansk i la, Ib. 26 timer.

Lektor Stig Pedersen (som ovenfor): naturhistorie i Illmb; geo
grafi i Ilmb, Ima, Imb, Imc, 2b; naturlære i 3, 2a, 2b; 
gymnastik i I, I, 1. 31 timer.

Lektor O. Wæver Rasmussen (Ifversensvej 7, tlf. 1436): fysik
kemi i Ulme, Hma, Ilmb, Hmc. 27 timer.

Adjunkt Carla Schou (Eranthisvej 11, Højene, tlf. 2774): fransk 
i Illsb, Hlma, HImb, Ulme, Hma, Isa, Ima. 29 timer.

Lektor H. Worsøe-Andersen, sekretær (Norgesvej 7, tlf. 710): 
musik i hele skolen; dansk i Illsb, Ilsb, Hmc. 30 timer.

Seminarielærerinde Inga Madsen (Solbakkevej 27, tlf. 1313): hus
gerning i la, Ib. 4 timer.

Pastor Erik Nissen (Bjergby, tlf. 22): religion i Illsa, Illsb, HImb, 
Ilsb, Ilmb, I. 10 timer.

Seminarielærerinde Kirsten Pedersen (Heimdalsvej, tlf. 784): 
formning i la, Ib. 2 timer.
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Eksamensopgivelser
(Afsnit i parentes er læst, men opgives ikke)

Studentereksamen
Den nysproglige linie 

Dansk
Illsa: En Landsbydegns Dagbog. — Et dukkehjem. — Nis 

Petersen: Miraklet i Kösä, En herreløs Mand, Kom i den sidste 
Nattevagt. — Litteraturhistorie efter Jensenius. — Litteratur
prøver efter Falkenstjerne: Helge og Sigrun. Niels Ebbesen. 
Hver har sin Skæbne. Samfundsforholdene på. Anholt. Af Niels 
Klim, Om at gruble udi Religionssager. Om Skabelsen. Rung
steds Lyksaligheder. Hakon Jarls Død, Af Aladdin. At sige 
Verden . . ., Kirkeklokke, Som Dugg . . . Bekiendelse, Trøst 
i Modgang. En gammel Pedant, En Rekonvalescent. Tidlig Skils
misse. Mødet med Bacchus. Adams Bryllup. Nattergalen. Af 
En Jøde. Det uendeligt Smaa. To Verdener. Improvisation om
bord, Sakuntala, Jeg hører i Natten. Ilum Galgebakke. Johs. 
Jørgensen: Bekendelse, Confiteor, De Profundis. Af Et lille Kræ, 
Af Ditte Menneskebarn. Når Rugen skal ind, Mors Rok, Jenn’ 
hjemm’. Af Den gamle Præst. Paa Memphis Station. Af En 
Idealist, Omkring En Idealist. De blaa Undulater. — Agerskov 
m. fl.: Svensk Læsebog11, 57-64, 87-92, 108-09, 110-11, 112-130, 127, 
128n-30ø, 132-35, 152-58, 165-66, 181-83, 193-97. — Falkenstjerne III8, 
308m-ll, 324n-27, 333-34, 3562’-5731, 365-66.

Illsb: En Landsbydegns Dagbog. — Ved Vejen. — Et dukke
hjem. — Litteraturhistorie efter Jensenius. — Litteraturprøver ef
ter Falkenstjerne: Af Gunlags saga (64-73). Ridder Stigs Runer, 
Torbens Datter, Ebbe Skammelsen. Hver har sin Skæbne, Keed 
af Verden. Samfundsforholdene på Anholt, Om mig selv. Om 
Skabelsen, Jeg er en Rose i Saron. Den kiedsom Vinter, Du 
deylig Rosenknop. Rungsteds Lyksaligheder, Til min M. Guld
hornene, Hakon Jarls Død, Morgenvandring. Strandbakken ved 
Egeløkke, Mester Ole Vind, De levendes Land. Af Waldemar den 
Store og hans Mænd. Af En dansk Students Eventyr. Posthuset 
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i Hirschholm. Adams Brud med Alma, Adams Bryllup (til 229ø). 
Nattergalen. Det uendeligt Smaa. Engelske Socialister, Sakun- 
tala. Af Den gamle Præst. Kirstens sidste Rejse, Paa Memphis 
Station. — Agerskov m. fl.: Svensk Læsebog12, 20-25, 57-64, 114-15, 
128-30, 135-36, 152-58, 165-66, 168-70, 179-81, 181-83, 193-97. — Falken
stjerne III’, 427-31, 438-42.

Engelsk.
Illsa: The Merchant of Venice, IV. Østerberg: Poems7, 59-62ø, 

70-71m, 73-76n, 83n-85ø, 88n-97n, 115-20. Two Centuries5, 120m-21m, 
128-32m, 150m-53m, 154m-55n. English Essays IT, 8-11. Dickens 
Reader7, 103-14. Galsvorthy: Loyalties, III 1-2. Seven British 
Short Stories, 18-26, 50-66. Four Modern Writers2, 158-73. British 
Spirit1, 79-88, 103-06, 134-39.

Illsb: Dickens Reader7, 50-57. Seven British Short Stories, 
7-17, 50-67. British Spirit2, 85-90, 103-05, 149n-54ø. Death of a 
Salesman, 92m (Willy enters)-124. Two Centuries, 10-11, 20, 32n- 
36m, 56-58, 84-87m, 94n-95m, 100, 121-22, 129-30. Marvell: To his 
Coy Mistress. The Penguin Book of Contemporary Verse, 227m- 
28m, 230-32. Eliot: Selected Poems, 54-63, 75-80. Hamlet (Pen
guin), 63m (The Letter)-69n, 80m (Exit Queen)-85n, 88m (Enter 
Trumpets)-91ø (Enter two), 93m (Hamlet: Madam . . .)-99ø, 
llln-12n, 133ø-39n. English Essays II1, 1-5.

Tysk.
Illsa: Lessing: Emilia Galotti I 6; II 6; V 7. Goethe: Faust, 

v. 243-520, 1530-1712, 2605-2804, 3375-3619. Schiller: Maria Stuart 
I 2: III 4; V 7. Østergaard: Tyske Digte, II 1, 3, 4, 13, 14, 25; 
III 2-5. Dürrenmatt: Die Physiker (Arche), 34-42, 59-ud. Deutsche 
Kultur- und Charakterbilder’, 51-52, 102-08. Golo Mann: Deutsche 
Geschichte 1919-45 (Fischer), 185-ud.

Illsb: Goethe: Faust, v. 243-520, 1530-1712, 2605-2804, 3375-3619. 
Schiller: Maria Stuart I 2,6; III 4; IV 4,10: V 7. Ostergaard: 
Tyske Digte II 1, 3, 4, 13, 14, 25; III 3-6. Dürrenmatt: Die Physi
ker (Arche), 34-42, 59-ud. Deutsche Kultur- og Charakterbilder7, 
51-52, 102-08. Golo Mann: Deutsche Geschichte 1919-45 (Fischer), 
185-ud.

Fransk.
Illsa: (Manger: Cours de Langue I. Emmertsen & Nissen: 

Fransk Læsning I, 5-70, 74-106, 120-77; II 5-11, 29-56, 60-144, 147-80, 
191-234, 234-74. Bizet: Carmen. Sartre: Les jeux sont faits).
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Illsb: (Bruun & Roskjær: Fransk for Begyndere. Emmertsen 
& Nissen: Fransk Læsning I, 5-177; II undtagen 56-60, 180-84. 
Bruun & Roskjær: La France occupée . . ., 3-23, 65-92. Skole
radio: Le Theatre Francais. La Lecon. L’Apollon de Bellac. 
Le Mont Blanc. Sartre: Les jeux sont faits).

Latin.
Illsa: Cæsar: Gallerkrigen (Gertz). I 1-12. Efter Nielsen &

Krarup: Cicero: Roscius; Catilina III. Livius XXIII 1-10. Efter
Høegs Cæsar-udvalg: Frater Leo: De Sancto Francisco.

Illsb: Cæsar: Gallerkrigen (Gertz), I 1-10. Efter Nielsen &
Krarup: Cicero: Roscius; Catilina I. Livius XXIII 1-10. Efter
Høegs Cæsar-udvalg: Frater Leo: De Sancto Francisco.

Oldtidskundskab.
Iliaden I; VI v. 237-529. Odysseen VI. Herodot (Hastrup & 

Hjortsø), 7-30. Platon (Foss & Krarup): Sokrates’ forsvarstale, 
Kriton, Faidon (slutningen).

Illsa: Antigone (Niels Møller). Illsb: Agamemnon (Niels Møl
ler).

Kunsthistorie efter Kragelund: Græske Kunstværker og Bruhn 
& Hjortsø: Klassisk Kunst: Den kretisk-mykenske tid (+ borge
ne). Delphi, Olympia, Akropolis med tempelbygninger og stilarter. 
Teatret. Billedværker: Kleobis. Vognstyreren. Kæmpende Poseidon 
eller Zeus. Diskoskasteren. Spydbæreren. Den ludovisiske tronstol. 
Apollon fra Zeustemplet i Olympia. Hegeso-gravstelen. Afrodite 
fra Kyrene. Demosthenes.

Historie.
Illsa: Verdenshistorie (Munch): Roms historie til 14 e. Kr. 

1643-1815. Frankrig, England, Tyskland 1815-1914. 1919-45. Nordens 
historie (Winding): 1660-1814. Danmark 1848-1914. Samfundslære 
(Danmark i Dag5), 42-60, 71-78, 80-105, 109-19, 120-28. Tekster. Kilder 
til Mellemkrigstidens Historie3, 5-13, 35-61. Billeder: Danmarks 
Historie i Billeder4, nr. 74, 86 og 88, 96 og 97, 99, 131, 144, 203, 
204 og 206, 256 og 257, 277, 284, 286.

Illsb: Verdenshistorie (Munch) 1645-1815. Rusland og USA i 19. 
årh. - 1914-45. Nordens historie (Winding) 1660-1814. Danmark 
1814-1945. Samfundslære (Danmark i Dag’), 43-106. Tekster. Kil
der til Danmarks Historie IV5, 39-49, 101-08. Kilder til Mellem
krigstidens Historie, 62-93. Billeder. Bundgaard II 26. Danmarks 
Historie i Billeder, 204, 277, 284, 286.
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Naturhistorie.
Illsa+b: Krogh & Rehberg: Fysiologi. Mogens Lund: Biologi. 

(Bevægelsesfysiologi, centrernes fordeling, lugt, smag og orien
teringssanser opgives ikke).

Den matematisk-naturvidenskabelige linie.

Dansk.
Hima: Erasmus Montanus. — Vildanden. — Løgneren. — Litte

raturhistorie efter Jensenius. — Litteraturprøver efter Falkenstjer
ne: Sønnetabet. Germand Gladensvend, Ridder Stigs Runer, Niels 
Ebbesøn. Keed af Verden. Samfundsforholdene på Anholt. Den 
yndigste Rose. Rungsteds Lyksaligheder. Simon Peder. Staffeldt: 
Indvielsen. De levendes Land. Af Waldemar den Store og hans 
Mænd. Licentiaten og Jens Hansen. Posthuset i Hirschholm. 
Tidlig Skilsmisse. Af Niels Lyhne. Jørgensen: Bekendelse. Stu
ckenberg: Bekendelse. Af En Idealist. — Efter Brodersen og Møl
ler Kristensen: Skyggen. Af Adam Homo, 10. sang. Det uendeligt 
Smaa. Ørneflugt. Paa Memphis Station, Cecil. Tom Kristensen: 
Fribytter, Det blomstrende Slagsmaal, Henrettelsen. Isaksen. 
Efter Bikini. Brændpunkt. — Ferlov m. fl.: Svensk og norsk 
Litteratur4, 17-19, 27m, 40-47, 83-95, 115, 117, 161-64, 173-75, 181n-82n, 
183m-83n, 184ø-85m, 186-88, 2250, 2880. — 254-55, 321-28.

Illmb: H. C. Andersen: Billeder i det uendelige, Nattergalen, 
Klokken, Skyggen, Hvad man kan hitte paa. — Johs. V. Jensen: 
Wombwell, Fusijama, Jørgine. — Thøger Larsen-udvalg, 7-60. 
91-114. — Litteraturhistorie efter Jensenius. — Litteraturprøver 
efter Brodersen og Møller Kristensen: Helge og Sigrun. Sønne
tabet. Ebbe Skammelsøn, Møens Morgendrømme. Keed af Ver
den. Op! al den ting, Her vil ties. Den kiedsom Vinter. Rung
steds Lyksaligheder, Til min M., Til Sielen. Guldhornene, En 
gammel Mand, Morgenvandring. Et Barn er født, De levendes 
Land, Velkommen igjen, Den signede Dag, I al sin Giands, At 
sige Verden ret Farvel. Lysets Engel, I Østen stiger. Bekiendelse. 
Sig nærmer Tiden, Den Tie A var en bette Kaal, Messingjens. 
En dansk Students Eventyr, 1. kapitel. Af Hertz’ Gjenganger- 
Breve. Flyv, Fugl, flyv, En Sommernat. I en Landsbykirke, 
Tidlig Skilsmisse. Af Adam Homo 469-75. Arabesk til en Haand- 
tegning. Engelske Socialister, Sakuntala, Jeg hører. Af Lykke- 
Per 104-10, 121-23. Johs. Jørgensen: Bekendelse, Confiteor. Inge
borg. Den druknede. Il letto, Anadyomene, Ekbåtana. Den hvide 
Hyacinth. Paa Memphis Station, Hverdagene, Envoi. Se, nu 
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stiger Solen. Min Hjemmen, Sundt Blod, Brændende Europa. 
Til min Ven Digteren Gustaf Munch-Petersen. Af Marianne. 
Isaksen. Efter Bikini. Med lukkede Øjne, Til mine Forældre, 
Se! Bøn. — Agerskov m. fl.: Svensk Læsebog12, 27-33, 52-53, 87-98, 
108-09, 110-1112, 112-1312, 114-1523, 125-2612, 12829-304, 132-35",
168-70. — Falkenstjerne HF, 370-72, 393-96, 399-401, 402-03, 437-38.

Ulme: En Landsbydegns Dagbog. — Ved Vejen. — Nis Peter
sen: Miraklet i Kösä, En herreløs Mand, Kom i den sidste Natte
vagt. — I øvrigt som Illsa.

Fransk.
Hlma + b + c: (Bruun & Roskjær: Fransk for Begyndere. Em- 

mertsen & Nissen: Fransk Læsning I 5-177; II 5-14, 29-36, 38-40, 
41-55, 60-154, 161-79, 184-224, 236-74. Skoleradio: L’ Apollon de 
Bellac. La Lecon. Le Mont Blanc. Sartre: Les Jeux sont faits).

Oldtidskundskab.
Ulma: som Illsa. Ulmb + c: som Illsb.

Historie.
IIIma + c: som Illsa. Illmb: som Illsb.

Naturhistorie.
IUma + b + c: som IIIs.

Fysik med astronomi og kemi.
Ulma+b: Sundorph: Varmelære9, 15-36. Lyslære10, 11-28, 42-47, 

63-66. Mekanisk Fysik9, 3-50, 57-82, 86-92, 149-59. Elektricitet og 
Magnetisne10, 1-14, 25-41, 45-65, 95-105, 112-27, 138-47, 212-24. Eriksen 
& Pedersen: Astronomi5, 9-15, 21-28, 46-51, 53-57. Øvelser: 1) 
Isens smeltevarme. 2) Udvidelseskoefficienter for væsker. 3) 
Gay-Lussac’s lov. 4) Normalmassefylde for ilt. 5) Relativ masse
fylde for kuldioxid. 6) Modstandsmåling — specifik modstand. 
7) Modstandens temperaturkoefficient for jern. 8) Korrektion 
af ampere- og voltmeter. 9) Joules lov. 10) Faradays elektro
lytiske love. 11) Polariseret lys. 12) Modstandstitrering. 13) 
Monokorden. 14) Faldloven. 15) Bølgelængdemåling for lys. —- 
Ring: Kemi11, §§ 9, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24-32, 40-45, 57-59, 61, 
63, 65, 67, 72-74.

Ulme: Wæver Rasmussen: Indledende Kraft- og Energilære 
med Varmelære, §§ 11 (tryk), 12 (temperatur), 16 (mekanisk 
värmeteori), 17 (lufttryk), 18 (diffusion), 19 (fordampning 
og kogning), 20 (Gay-Lussacs lov), 21 (tilstandsligningen), 22 
(gassers massefylde), 23 (gassers relative massefylde), 28 (gassers 
fortætning), 29 (kritisk temp.) Sundorph: Lyslære8, 17-22. Me
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kanisk Fysik9, 23-93 (til kompensationspendulet), 95-99 (stødet), 
106-09 (massetiltrækning), 149-71 (bølgelære og lyd). Elektricitet 
og Magnetisme10: magnetisme, elektrostatik, induktion, elektrisk 
energi, vekselstrøm, 45-129. Af elektrisk strøm i luftarter 169-82; 
182-94; radioaktivitet 201-11. Eriksen & Pedersen: Astronomi, 
horizont- og ækvatorkoordinater, solbanebæltet, bestemmelse af 
forårspunktet, ekliptlkakoordinater, præcession, sand soltid og 
middelsoltid, Keplers love. Øvelser: Varmeækvivalentet. Rel. 
massefylde for pentandamp. Vands fordampningsvarme. Fara
days love. Temperaturkoefficient for jern. Snoningssvingninger. 
Projektilhastigheder. Joules lov. Snorbølgers hastighed. Bryd
ningsforhold. Bølgelængdemåling for lys. Elektrolyters mod
stand. Potentiometrisk titrering. Mances brometode. Kapacitets
måling. — Ring: Kemi9, SS 17, 21-23, 25-30, 32, 37-45, 55, 59a, 61, 
63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74 (to sidste paragraffer i udvidet form 
med talrige eksempler på redoxprocesser). I specialkemiske 
spørgsmål fordres kendskab til almene love, der ikke direkte 
opgives.

Matematik.
Illma: Andersen & Mogensen: Lærebog i Matematik for Gym

nasiets mat.-nat. Linie P, SS 38-40, 42, 57-71, 76, 80-91, 97-101, 
111-30, 132-45, 149-53; II3 SS 12-16, 17 (uden eksempler), 25-39, 41-53, 
III3 §5 3-22; IV2 SS 1-5, 24-33; V1 SS 13, 17-23, 29-37, 42-47.

Illmb+ c: I SS 38-40, 42, 57-69, 71, 76, 80-91, 97-98, 111-26, 128, 130 
(kun side 162), 132-45, 151; II SS 14-17, 25-39, 41-42; III SS 3-4, 7-11, 13, 
15-22; IV 1-5, af 32; V 13, 17-23 , 29-37 (modificeret med duplikeret 
materiale), 42-47. Af duplikeret materiale: to lineære ligninger 
med to ubekendte, additionsformlerne, trekantens areal, den 
lineære ligning og den homogene ligning, i cos og sin, funk
tioners undersøgelse og afbildning, af areal og integral, diverse 
analytisk plangeometri, komplekse tal.

Den afsluttende prøve efter udgangen af II. gymnasieklasse.
Ils.

Geografi.
Hellner: Geografi for sprogligt Gymnasium (1963). (Geologiske 

tidsaldre til kvartær er ikke læst). Hvede. Gjellerups skole
atlas II (1954).
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Matematik.
Ilsa: A. Bager: Mængder, Tal og Afbildninger I §§ 1-12, 22-28, 

33-36; II (duplikeret) §§ 41-53, 64-65, 68-78, 80-81.
Ilsb: Poul Mogensen: Mat. Orientering I §§ 6-11, 16-18, 20-31, 35, 

38-42, 46-53, 54, 58B-61; II §§ 4-8, 16-30, 33-34, desuden logaritmer og 
potenser, muligvis kombinatorik og sandsynlighedsregning.

lim.
Engelsk.

Ilma: Modern English Short Stories. Second Series. Oxford 
Classics (1957), 84-105, 133-67. Aspects of British Life and Thought 
(1958), 18-28. The Mirror (1963), 32-55, 91-104. (The Glass Me
nagerie. Death of a Salesman. The Pearl. Animal Farm).

Ilmb + c: The Mirror, 7-27, 32-54, 65-77 (Jack Prosser stood), 84 
(A few days later )-124. (Four Modern Writers. The Pearl. 
Animal Farm. Lord of the Flies. Saturday Night and Sunday 
Morning).

Tysk.
Borch-Madsen, Jørgensen, Kamp: Stimmen unserer Zeit, 42-48. 

Nydahl: Deutsche Erzähler der Gegenvart, 74-102. Brecht: Der 
Augsburger Kreidekreis. Der vervundete Sokrates.

Geografi.
Ilma + c: Andersen, Frederiksen, Kellner: Geografi for det 

matematiske Gymnasium (1963). Gjellerups skoleatlas (1954).
Ilma: USA & Canada.
lime: Fællesmarkedslandene.
Hmb: samme bøger. Nordamerika.

Realeksamen
Dansk.

Gregersen, Nordentoft, Reisby: Læsebog for Realskolen 3: 
Bødvars Død, Om Bønder. Aladdin, Gartneren og Herskabet, Hos 
Palle Dyre paa Tjele, Mor, Søren Sørensen Møller, Breve fra Vin
cent van Gogh, Irene Holm, Kongen falder, De mørke Fugle, 17. 
maj 1940, Flagget, Den første Aktion, Nytaar 1945-46, Til mine for
ældre, Jeg kan huske. — En Landsbydegns Dagbog. Isbjørnen.

Engelsk.
Ring Hansen & Mouridsen: English of Today V2, 45-59, 76-95, 

106-12, 121-230.
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Tysk.
Hansen-Christensen & Brüel: Tysk 4, stk. 2-13, 49-66.

Fransk.
Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært Fransk, 98-121, 

141-50, 154-56, 159-67, 171-76.

Historie.
Hatting & Møller: Realskolens ny Historiebog III. Borger og 

Samfund8, 9-102, 105-18, 136-42.

Geografi.
Poul Holmelund: Danmarks Geografi. Schon, Bøcher, Holm: 

Atlas.
Biologi.

Lange & Leth: Biologi for Realafdelingen II.

Naturlære.
Bo m. fl.: Realskolens Fysik og Kemi.

Regning og matematik.
Nygaard & Vester-Petersen: Regning og Matematik for Real

afdelingen 3. Regning for Realafdelingen 3. Kristensen & Morten
sen: Lineære Uligheder.



Legater og flidsbelønninger

»De to elevers legat«
Af fundatsen.

3.
Legatet bestyres uden vederlag af en bestyrelse pä 3 medlem

mer med nævnte skoles rektor som født formand og endvidere 
bestående af to af skolens fastansatte lærere (og lærerinder) 
valgte medlemmer. De sidstnævnte vælges hvert år efter skole
årets begyndelse*).

*) f. t. lektorerne Broch og Wæver Rasmussen.

4.
Legatkapitalen må ingensinde formindskes. Renterne udbe

tales hvert år i december og juni måneder, f. eks. på den sidste 
skoledag før juleferien og ved årsafslutningen før sommer
ferien således:

Uddeling i december: Efter bestyrelsens bestemmelse uddeles 
legatet i portioner, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, i 
kontante beløb til dygtige og flittige elever, hvis økonomiske 
forhold er således, at det vil være af betydning for dem at 
fä økonomisk hjælp.

Uddeling i juni: Forlods udbetales 50 kr. til en elev i III 
gymnasieklasse, som eleverne i III gymnasieklasse selv udpeger 
som den, der i gymnasietiden har været den bedste kammerat. 
Bestyrelsen har altså ingen indflydelse på dette valg udover at 
fastsætte, hvorledes valget sker. Det bør ske skriftligt og hemme
ligt og således, at den, der ved første afstemning får flest stem
mer, straks er udpeget, selv om han (hun) ikke har fået halv
delen af stemmerne. Hvis stemmerne er afgivet meget spredt 
og med kun få stemmers forskel mellem de højeste stemmetal, 
kan bestyrelsen foranledige ny afstemning, der jo ligeledes skal 
ske i tilfælde af, at to eller flere har fået samme højeste antal 
stemmer.

Beløbet til »den bedste kammerat« udbetales ved årsafslutnin
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gen kontant til benyttelse ganske efter modtagerens bestemmelse.
Resten af juniydelsen udbetales i kontante beløb eller bøger 

efter bestyrelsens bestemmelse til flittige og dygtige elever som 
opmuntring og anerkendelse for flittigt og dygtigt arbejde, uden 
at der tages hensyn til trang. Udbetales beløbene kontant, skal 
det være som tilskud til sommerferieture eller lignende. Sker 
uddelingen som bogpræmier, bør det være moderne bøger af den 
art, der giver ungdommen gode oplysninger på en frisk, fornøjelig 
og interessant måde og hører til den slags bøger, ungdommen 
gerne læser. Der kan vælges udenlandske bøger på original
sproget, navnlig på svensk.

REGNSKAB
for »De to elevers legat«

INDTÆGT:
Indvundne renter ..........................................................  kr. 461,00

UDGIFT:
Legatuddeling ved translokationen den 24. juni 1964:
Ingelise Jensen, Illsb (udpeget af III som den bedste
kammerat) ........................................................................ kr. 50,00
Aase Kirsten Jensen, Illsb .......................................... » 90,25
Kjeld Frede Christensen, Illma ................................... » 90,25
og ved juleafslutningen den 22. december 1964:
Freddy Rasmussen, Ulme ............................................. » 230,50

Kr. 461,00

FORMUE:
Kr. 7.000,00 4’/2 pct. obligationer i Den vest- og sønderjyske 

Kreditforenings 8. serie.
Kr. 2.000,00 4 pct. i samme forenings 11. serie.
Kr. 1.200,00 5V2 pct. obligationer i Jydsk Grundejer-

Kreditforenings 1. afd.

Kr. 10.200,00
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Hjørring højere Almenskoles 
Understøttelsesfond

Renterne tildeles ubemidlede, dygtige studenter fra Hjørring 
højere Almenskole, der studerer videre, fortrinsvis sådanne, der 
fortsætter med et studium ved universiteterne eller Danmarks 
tekniske Højskole.

Hjørring Gymnasiums Venners 
Understøttelsesfond

Og

Rektor Poulsens Mindefond
Renterne tildeles ubemidlede, dygtige studenter og realister fra 

Hjørring Gymnasium, der studerer videre.

Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond
Renterne uddeles til ubemidlede, dygtige studenter og realister, 

der er hjemmehørende i Hjørring og udgået fra Hjørring Gym
nasium, og som studerer videre.

Fondenes styrelse består af 1 repræsentant for Hjørring byråd 
(skolekommissionens formand), 2 repræsentanter for Hjørring 
Gymnasiums lærerråd*),  valgt af samme, og denne skoles rektor. 
Denne styrelse supplerer sig med 1 repræsentant for forældre
kredsen**).

* f. t. lektorerne Broch og Wæver Rasmussen
** f. t. sparekassedirektør E. Grønbech

Uddelingen foregår i december måned. Legaterne tildeles for 
1 år ad gangen, men kan fornyes.
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Hjørring højere Almenskoles 
Understøttelsesfond

INDT. UDG.
Renter af kr. 10.000,00 obligationer ...................... 420,00
Renter af bank ....................................................... 5,00
Udbetalt understøttelse til: 

stud. teol. Jens Kjeldsen ................................ 425,00
425,00 425,00

FORMUE:
Kr. 2.000,00 4 pct. obl. i Ny jydske Kjøbstad-Creditf. 9. serie.

» 2.000,00 4 pct. obl. i do. 10. serie.
» 4.000,00 41/2 pct. obl. i do. 9. serie.
» 2.000,00 4 pct. obl. i Sønderjyllands Kreditforening 9. serie.

Kr. 10.000,00

Hjørring Gymnasiums Venners 
Understøttelsesfond

INDT. UDG.
Renter af kr. 10.000,00 obligationer ................... 530,00
Renter af bank ....................................................... 12,10
Udtrukken 4 pct. obligation ............................. 4.000,00
Købt ny 7 pct. obligation ................................... 3.845,76
Købt renter i 5 dage af samme ...................... 3,89
Udbetalt understøttelse til: 

stud. tech. Ole Norhøj Nielsen ................... 542,10
Indestående i bank den 31/12 1964 ................... 150,35

4.542,10 4.542,10

FORMUE:
Kr. 1.000,00 4 pct. obl. i Ny jydske Kjøbstad-Creditf. 10. serie.

» 3.000,00 4 pct. obl. i Sønderjyllands Kreditforening 7. serie.
» 2.000,00 472 pct. obl. i do. 8. serie.
» 4.000,00 7 pct. obl. i Ny jydske Kjøbstad-Creditf 14. serie.
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Rektor Poulsens Mindefond
INDT. UDG.

Indestående i sparekassen den 1/1 1964 ............ 1.637,15
Renter af kr. 81.000,00 obl. for et år ................... 3.770,00
Renter af kr. 10.000,00 obl. for ’/a år ................ 350,00
Renter af sparekasse ............................................. 178,33
Indbetalt v. Hjørring Gymnasiums Venner ... 7.800,00
Overskud ved skolefester m. m......................... 725,25
Købt kr. 10.000,00 obl., 7 pct................................ 8.012,00
Købt renter i 128 dage af samme ...................... 248,89
Udbetalte understøttelser til:

stud, scient. Tage Quistgaard Nielsen ......... 420,00
stud, scient. Niels Jørgen Nielsen ................... 420,00
stud, polyt. Jørgen Steen Madsen ................ 420,00
stud, scient, polit. Per Cold-Ravnkilde ............ 420,00
stud. ing. Leo Bidstrup ................................... 420,00
stud. med. vet. Per Thorup Andersen ............ 420,00
stud, polyt. Palle Frost Jakobsen ................... 420,00
stud. teol. Kresten Drejergaard......................... 420,00
apoteksdiscipel Lone Bech Jensen ................ 420,00
stud. mag. Inger Lise Nordsborg ................ 518,33

Indestående i sparekassen den 31/12-64 ............ 1.901,51
Kr. 14.460,73 14.460,73

FORMUE:
Kr. 5.000,00 4 pct. obl. i Ny jydske Kjøbst.-Creditf. 10. serie.

» 14.000,00 41/2 pct. obl. i do. 10. serie.
» 35.000,00 5 pct. obl. i do. 11. serie.
» 10.000,00 7 pct. obl. i do. 14. serie.
» 5.000,00 4 pct. i Jydsk Landkreditforening 9. serie.
» 13.000,00 4‘/a pct. obl. i do. 9. serie.
» 9.000,00 4*/a pct. obl. i Jydsk Husmandskreditf. 8. afdeling. 
» 1.901,51 indestående i sparekassen.

Kr. 92.901,51
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Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond
INDT. UDG.

Indestående i bank den 1/1 1964 ...................... 201,44
Renter af 21.400,00 obl. for et år ...................... 1.018,00
Renter af bank .................................................... 33,14
Tilskud fra Hjørring kommune ...................... 1.000,00
Udbetalte understøttelser til: 

stud, polyt. Niels Bønding ......................... 500,00
stud. med. Hans Peter Svendsen ................... 551,14

Indestående i bank den 31/12 1964 ................... 1.201,44
2.252,58 2.252,58

FORMUE:
Kr. 10.400,00 4>/2 pct. obl. i Jydsk Landkreditforening 9. serie.

» 11.000,00 5 pct. obl. i Ny jydske Kjøbstad-Creditf. 11. serie. 
» 1.201,44 indestående i bank.

Kr. 22.601,44

Hjørring, den 31. december 1964.

E. Grønbech, 
fondenes kasserer.



Hjørring Gymnasiums Venner
holdt generalforsamling den 29,-10.-1964. Formanden, direktør 
Jørgen Kjærsgaard, aflagde beretning og overrakte rektor 
Brodersen en check på kr. 7.800,00 til studiefonden. Med 
dette beløb har Hjørring Gymnasiums Venner i de forløbne år 
skaffet studiefonden i alt kr. 75.611,00.

Formanden takkede medlemmerne og følgende institutioner, som 
har ydet foreningen gode bidrag også i dette år:

Hjørring Diskontobank, 
Hjørring Handels- og Land

brugsbank,
Hjørring Sparekasse, 
A/S Vendsyssel Tidende, 
Bryggeriet Vendia, 
A/S Jensen & Kjærsgaard, 
Hjørring Jern og Staal, 
Brønderslev byråd, 
Brønderslev Bank,

Brønderslev Sparekasse, 
Ugilt kommune, 
Sindal kommune, 
M. Jørgensen, Hjørring, 
Vrå Sparekasse, 
Vrå-Em kommune, 
Set. Hans-Set. Olai kommune, 
Tornby-Vidstrup kommune, 
Hirtshals kommune, 
Astrup kommune.

Kassereren, lektor W o r s ø e-A n d e r s e n, aflagde regnskab, 
der blev godkendt. Samlede indtægter kr. 10.583,91, udgifter 
kr. 5.067,13.

Rektor Brodersen takkede for beløbet og oplyste, at studiefon
den nu råder over kr. 142.038. Han tilføjede, at der er god brug 
for store beløb endnu, hvis vi skal hjælpe alle de mange dygtige 
elever fra skolen til deres videre uddannelse. Rektor rettede en 
varm tak til frk. Bagge for hendes store arbejde som kasserer 
i HGV. Som ny kasserer valgtes lektor Worsøe-Andersen, som 
elevrepræsentanter Bo Terp Rasmussen, Isb, og Lars Seiersen, 
Imb.

På formandens vegne:
H. W o r s ø e-A n d e r s e n, 

kasserer.
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Love for H. G. V.
§ 1. Foreningens navn er: »Hjørring Gymnasiums Venner«.
§ 2. Foreningens formål er gennem kontingentet at støtte »Hjør 

ring højere Almenskoles Understøttelsesfond«. Når dette 
fond har nået det i dets statutters § 3 nævnte beløb på kr. 
10,000, skal foreningens indtægter derefter anvendes til til
vejebringelse af et lignende fond til fordel for såvel realister 
som studenters videre studier. — Der afholdes endvidere af 
og til sammenkomster af forskellig art for medlemmerne.

§ 3. Som medlemmer kan optages skolens nuværende og forhen
værende elever og lærere, elevernes forældre og andre, som 
kan ønske at støtte foreningens formål.

§ 4. Kontingentet er mindst 5 kr. om året. Det opkræves hos 
herboende medlemmer på deres bopæl; hos udenbys boende 
opkræves det gennem postvæsenet, hvis det ikke er betalt 
inden hvert års 1. juni.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der 
afholdes ordinær generalforsamling hvert år i begyndelsen 
af skoleåret; på denne vælges for et år ad gangen bestyrelsens 
8 medlemmer, der kan genvælges. Ekstraordinær generalfor
samling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller 25 
medlemmer stiller fordring herom.

§ 6. Bestyrelsen består af skolens rektor samt 8 valgte medlem
mer, nemlig: 2 repræsentanter for medlemmerne blandt de 
nuværende elever, 2 for medlemmerne blandt de forhenvæ
rende elever, 2 for medlemmerne inden for forældrekredsen 
og 2 for medlemmerne blandt lærerpersonalet. Bestyrelsen 
vælger selv formand og kasserer. På den årlige generalfor
samling vælges en revisor til at revidere foreningens regn
skaber.

§ 7. Der føres en protokol over generalforsamlingens og besty
relsens beslutninger og over, hvad der i øvrigt sker i 
foreningen.

§ 8. Ved foreningens eventuelle ophør tilfalder dens værdier 
»Hjørring højere Almenskoles Understøttelsesfond«. 
Således vedtaget på generalforsamlingen 2/9 1932.
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Studenterkollegier
På Kvinderegensen findes et Vendsyssel-værelse med fortrinsret 

for studenter fra Hjørring Gymnasium og derefter for studenter, 
der på anden måde har tilknytning til Vendsyssel. Indstillingsret 
har rektor for Hjørring Gymnasium i forening med amtmand- 
inden i Hjørring.

På Studentergården i København findes et værelse, hvortil 
rektor for Hjørring Gymnasium og formanden for Hjørringenser- 
samfundet har indstillingsret.

På studenterkollegierne ved Aarhus Universitet findes et værelse, 
hvortil skiftevis Hjørring byråd og Hjørring amtsråd har ind
stillingsret.

På studenterkollegierne ved Aarhus Universitet findes yderligere 
et værelse for studenter fra Hjørring Gymnasium. Værelset er 
skænket af Hjørring Diskontobank i anledning af 100-års jubilæet. 
Tildeling af værelset sker af bankens bestyrelse efter indstilling 
fra rektor.



Bogpræmier
Lærernes boggave: Steen Krenk Jensen, 2a, og Ole Thofte, 2b.

Andre gaver, herunder fra byens bog- og papirhandlere samt 
pengeinstutter, Det franske Institut, Institut für Auslandsbezie
hungen, Den amerikanske Ambassade, Foreningen Norden og en 
række forlag:

Illsa: Ann Kirstine Beck, Lene Ellitsgaard, Bent Thrane Chri
stensen, Kirsten Hansen. Birgitte Jakobsen, Kirsten Schierup 
Sørensen.

Illsb: Johannes Bertelsen, Doris Nielsen, Kirsten Gravers Niel
sen, Gudrun Elisabeth Paulsen, Mogens Lindhardt Pedersen, 
Anita Poulsen.

•Hlma: Elisabeth Heidmann, Jens Kirkegaard Jensen, Kristian 
Ellitsgaard Larsen, Lisbeth Skjoldager Larsen, Ivar Aagaard- 
Hansen, Ulla Haugsted.

HImb: Knud Isaksen, Palle Frost Jakobsen, Arne Kristiansen, 
Erik Leimand, Bodil Madsen, Jan Møller, Ane Marie Bak Ras
mussen, Hans Peter Svendsen.

Ulme: Per Thorup Andersen, Anders Graven, Lise Holm, Jens 
Erik Jacobsen, Jørgen Kornum, Henrik Kaas, Esben Simonsen, 
Jørn Ankær Thomsen, Poul Erik Sørensen.

Ilsa: Sonja Kristensen, Birgit Sørensen.
Ilsb: Anna Katrine Krogsgaard, Tove Schroll-Fleischer.
Hma: Peter Valdemar Anderson.
Ilmb: Karen Grethe Vestergaard Jensen, Anders Lundkvist.
Hmc: Else Birgitte Christensen, Anni Marie Næsby, Elly Nøhr. 
3r: Gudrun Elsebeth Fausbøll.

Ved juleafslutningen fik Birgit Sørensen, Hisa, Alliance Fran- 
caises boggave.



Af skolens dagbog
Ekskursioner og skolerejser.

1.—5. sept. var II på geologisk-historisk-litterær ekskursion under 
ledelse af lektor Harald Jørgensen med frue, lektor Worsøe- 
Andersen, adjunkterne Holger Jensen og Karl Overmark.. 
Man besøgte Gølstrup, Børglum, Saltum, Jetsmark, Sandmosen 
(Rævhede), Fosdalen, Bulbjerg, Thisted, Legind, Vestervig, 
Thyholm vejle, Lemvig, Viborg (domkirken og rigsarkivet), 
Dollerup bakker, Skelhøje, Lysgård, Toming, Mønsted, 
Hjelm hede, Sahl, Spottrup, Skive, Skals, Farsø, Strandby, 
Ærtebøllehoved, Bjørnsholm (Vitskøl kloster), Løgstør.

30. aug.—3. sept, var III i Norge under ledelse af lektor 
Wæver-Rasmussen og frue, lektor Leimand og frue, adjunkt 
Ahiers og frue, adjunkt Engeil Christensen og frue. Illsb og 
mc var indkvarteret på Ljosland, IIIsa+ma+mb på Hovden. 
Om onsdagen var vore elever gæster i norske kammeraters 
hjem, og om aftenen holdt eleverne på Kristiansand Katedral
skole og Kristiansand interkommunale Gymnasium fest for 
vore elever.

17.—20. sept. fik skolen besøg af to hold gymnasiaster fra Kri
stiansand Katedralskole og det interkommunale gymnasium. 
De var på udflugt til Voergaard, Sæby kirke, Skagens mu
seum, Grenen samt Børglumkloster, Jetsmark kirke, Lind
holm høje og Aalborg Teater, hvor de så Ionescus »Næse
hornet«. Lørdag var der besøg på Hjørring Museum og om 
aftenen fest på skolen sammen med kvarterværterne.
Skolefester og andre arrangementer.

28. april 1964: Skolekoncert under ledelse af lektor Worsøe- 
Andersen. Et blandet kor sang en række korværker af Mo
zart, Strauss og Bizet, en blokfløjtekvartet spillede værker af 
Schein og Frescobaldi, et blæseorkester fremførte nyere blæ- 
semusik; desuden var der en violinsonate af Handel ved 
Viggo Hørlyck og Birthe Clausen samt klaverværker af Ger
shwin og N. V. Bentzon spillet af Jens Thofte.
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22. juni holdt studenterne efter eksamen i sidste fag og efter 
køretur i byen deres studenterfest pä skolen sammen med 
lærerne og deres fruer.

22. december: Juleafslutning i festsalen. Skolens kor og orkester 
fremførte Finn Høffdings julekantate under ledelse af lektor 
Worsøe-Andersen. Pastor Erik Nissen holdt juletalen, og 
rektor foretog uddeling af legater.

25. og 26. februar var der skolefest for henholdsvis lr-I og II-III. 
I adjunkt Ahiers instruktion opførte eleverne Ionescus »Den 
skaldede Sangerinde«. Dans til kl. 1.

2. april: Grieg og Norden. Et program i ord og toner ved 
direktør Sigmund Torsteinson og pianisten Finn Nielsen, 
Bergen.
Forældremøder.

25. januar: Orienterende møde om optagelse i Ig.
11. februar for forældrene til eleverne i Ir.
15. februar for forældrene til eleverne i Im.
17. februar for forældrene til eleverne i Is.
6. april for forældre til eleverne i 2-3r.

Kunst — teater — film.
Landsskolescenen.
Ældste hold: Shakespeare: Hamlet. Abell: Silkeborg.
Yngste hold: Patrick: Det lille Tehus. Moliere: Scapins Gav- 
tyvestreger.
Der har været arrangeret teaterture til Aalborg: Ionescu: Næ
sehornet og Ibsen: Vildanden og til Aarhus: Dario Fo: 
Ærkeegle laver aldrig Fiduser.

20. marts opførte gymnasieelever fra Kristiansand Beckets Slut
spil i festsalen.
Landsskolescenens Bio:
Ældste hold: Djævelens Øje. Hajen. Ærens Vej. En Dag 
kom en Kat.
Yngste hold: Robin Hood. Paw. Venner for Livet. Hatari. 
Kunstforeningens udstillinger:
Asger Jorn. Adam Fischer. William Scharff. Jens Sønder- 
gaard. Sammenslutningen M. 59. Aage Fredslund Andersen. 
Mogens Zieler. Robert Jakobsen.
Sport:

18. september: Regionalstævne. For drengenes vedkommende 
blev placeringen i gruppe I nr. 4, II nr. 1, III nr. 2, IV nr. 1; 
for pigernes gruppe I nr. 2, gruppe II nr. 1. I langbold blev 
pigerne nr. 2.
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10. oktober tabte Hjørring til Frederikshavn i fodbold (0-1), mens 
pigerne vandt i håndbold (20-3) og langbold (64-14).

23. marts tabte gymnasiet til Hjørring Seminarium i håndbold 
(20-24).

Forskelligt.
29. august markeredes denne skelsættende dag i besættelsestidens 

historie med et foredrag af overdyrlæge Hans Broe, Nykø
bing Mors. Foredraget, der overværedes af alle skolens elever 
og lærere, var formidlet af Landsforeningen Gestapo-fangerne.

Fællesarrangementer for lig:
Limfjordslandets litteratur. Rektor Chr. N. Brodersen.
Kunsthistorisk tværsnit på grundlag af tre kortfilm: Hellerist
ninger — Dalmålninger — Döderhultare.
Henrik Wergeland. Professor, dr. Francis Buil (båndoptagel
se).
Dansk museumsvæsen. Museumsinspektør Palle Friis. 
Afkristningsproblemet. Professor, dr. theol. P. G. Lindhardt. 
Mozart. Foredrag og musikdemonstration ved pianisten 
Kjell Olsson.

Thøger Larsen, som jeg kendte ham personligt. Overkirurg, 
dr. med. C. B. Aaberg.

Forudsætninger for Israels tilblivelse.
Livet i en kibbutz. Anna Poulsen Schier.
Newton. Docent, dr. phil. Olaf Pedersen.

I dette skoleår har major Carsten Sinding bestået den prak
tiske prøve i undervisningsfærdighed her ved skolen. Skolen 
har i årets løb haft besøg af følg, faglige konsulenter og fag
lige medhjælpere hos direktøren for gymnasieskolerne: Lektor 
Oscar Nielsen, lektor Eigil Lassen, lektor O. Ballisager, lektor 
Mogens B. Lange.

Følgende elever har fungeret som præfekter i dette skoleår: 
Thorkild Bramsen, Bjarne Jensen, Jørn Jensen, Hlma; Flem
ming Christensen, Per Møller Christensen, Carsten Nielsen- 
Bech, HImb; Poul Brønnum, Niels Ross Sørensen, Ulme; 
Jette Møller, Rolf Nordsborg, Hsa; Søren Vittrup, Ilsb; Kaj 
Asbjørn Jørgensen, Hma; Anders Møller Christensen, Nils 
Nilsson, Preben Holst Nielsen, Gorm Thorleifsson, Peter Yne, 
Ilmb; Ketha Larsen, Hmc.

59



Thule
1964:
4. april: Thulebal.

15. april talte landsretssagfører Ove S. Ovesen om alkoholen og 
trafikken.

15. september: ungdomsvælgermøde med følgende deltagere: Dick 
Haman Jensen (KU), Jørgen Jensen (VU), Anders Pedersen 
(DSU) og Ole Thernøe fra Retsforbundets Ungdom.

7. oktober sendtes radioudsendelsen: »Vi lytter til klassisk« 
direkte fra HG med følgende deltagere: Ulla W. Jensen, Illma, 
Jens Thofte, Illmb, og Mogens Nicolaisen, Illmb.
I oktober holdt Knud Holst foredraget: »Moderne dansk 
digtning«, og derefter læste fru Holst novellen »Geden«.

30. oktober: Thulebal.
2. november talte Hans Lyngby Jepsen ud fra emnet: »Mit 

eget forfatterskab«.
15. november: »En dag med Proust« ved Carl Hermansen.
12. december: Julethulebal.

1965:
21. januar: Generalforsamling. Valgene gav følgende resultat: 

Thule: Finn Malthe Madsen, Hsb (formand), Christian Færch 
Jensen, Ilma (sekretær), Eva Karner, Hsb (kasserer), Poul 
Lund, Imb (suppleant), Knud Jørgensen, Ilma, og Per Krenk 
Jensen, Ilma (revisorer). Pestudvalg: Torben Terp Jensen, 
Hmc (formand), Susanne Holst, Ilma, Anne Marie Kløve, 
Hsb, og Kent Christensen, Imc. Krateret: Ole W. Mortensen, 
Hsb (ansvarsh. red.), Launy Vang Andersen, Hmc (red.), 
Kai Hansen, Imc (red.), Ole Kofod, Ilma (forretningsfører), 
Birger Raben-Skov, Isb, og Peter Vedsted, Ima (annonce
agenter).

12. februar talte Ove Riisberg Jensen om: »Mit syn på den 
moderne lyrik«.

23. februar havde Thule besøg af Niels Viggo Bentzon.
3. marts talte Erik Bendt om: »Teater i provinsen«.

Christian Færch Jensen.
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Skolelægen
Undersøgt 239 piger og 258 drenge, i alt 497 elever.
Henvist til læge 44 elever. Heraf for nedsat hørelse 27, og heraf 

var de 12 nye tilfælde.
Undersøgelsen er foretaget i december og januar.
Ig har haft lejlighed til at høre foredrag om seksuallære.

Poul Ingerslev.

Skoletandlægen
Da antallet af behandlede børn i skoleåret 1963-64 var steget til 

det hidtil største, og da en tandlæge fratrådte sin stilling på skole
tandklinikken 1/9-64 og blev erstattet med en tandlæge med færre 
arbejdstimer, blev det nødvendigt at nedskære patientantallet på 
skoletandklinikken, således at skoletandplejen fra aug. 64 kun 
har omfattet elever på 1.—7. klassetrin, begge incl. For elever i 
8. og 9. klasse samt I og II real, som hidtil havde fulgt skole
tandplejen, blev oprettet en ordning med kommune og sygekasse 
om fortsættelse af tandplejen hos de privat-praktiserende tand
læger, og meddelelse herom blev tilstillet forældrene.

Fra 1/1-65 er nu yderligere ansat en halvdags tandlæge ved sko
letandklinikken, så man muligvis fra aug. 65 vil blive i stand til 
at udvide arbejdsområdet til de elever, der nu vil rykke op fra 
7. kl. til 8. kl. eller I real. Noget afgørende kan dog ikke siges 
på nuværende tidspunkt, da caries-registreringen her som i det 
øvrige Danmark viser en stadigt voksende carieshyppighed gen
nem skolealderen, der har nødvendiggjort forebyggende foran
staltninger i børnetandplejen. Man må appellere til hjemmene 
om at være med i dette forebyggende arbejde ved at medvirke til 
bedre mundhygiejne og modarbejde dårlige spisevaner som slik
keri og anden sukkerholdig kost.

Else Holst.
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Oplysning for forældrene
1. Optagelse.

Hjørring Gymnasium er en højere almenskole, hvis gymnasium 
har to linier, den sproglige og den matematiske.

Optagelse finder regelmæssigt sted ved skoleårets begyndelse i 
august. I skoleårets løb optages kun undtagelsesvis elever, f. eks. 
sådanne, hvis forældre er flyttet til byen eller egnen.

I III gymnasieklasse og 3. real kan ingen elev optages efter 
31/12 uden undervisningsdirektoratets tilladelse i hvert enkelt til
fælde.

Realafdelingen.
Adgang til realafdelingen har såvel elever fra Hjørring kom

mune som fra gymnasiets opland. Undervisning og bøger er 
gratis for både indenbys og udenbys elever.

Optagelse i 1. realklasse er betinget af, at eleven har fulgt 
undervisningen i 6. klasse med ét fremmedsprog og i 7. klasse 
med to fremmedsprog og matematik.

Ansøgningsskemaer, som fås på elevernes nuværende skoler og 
indleveres til disse, sendes af den afleverende skole sammen med 
et midlertidigt afgangsbevis til gymnasiet. På ansøgningsskemaet 
kan opføres indtil 3 skoler, og ønskes eleven optaget på gym
nasiet, skal denne skole opføres først. Forældrene opfordres til 
på indmeldelsesblanketterne at udfylde både ønske nr. 1, 2 og 
3, for så vidt der er flere naturlige muligheder.

For elever, som af deres nuværende skole er betegnet som 
egnede til realafdelingen, afholdes ingen optagelsesprøve, hvor
imod elever, som har fået betegnelsen »måske egnet« eller »ikke 
egnet«, skal bestå en optagelsesprøve for at komme i betragtning. 
Prøven finder sted på gymnasiet, men afholdes kun for de elever, 
hvis forældre fremsætter ønske derom til skolens rektor. Prøven 
omfatter skriftlig dansk, skriftlig regning og aritmetik samt 
mundtlig engelsk og tysk.

Såfremt der til gymnasiets 1. realklasser melder sig et større
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antal elever, end skolen kan optage, vil egnede elever blive hen
vist til andre skolers realafdeling.

Beslutning om optagelse træffes af skolens rektor efter samråd 
med et nedsat amtsudvalg, og endelig meddelelse om optagelse 
vil foreligge omkring 1. maj.

Gymnasiet.
Ansøgning om optagelse i I. gymnasieklasse på den sproglige og 

den matematiske linie for elever fra 2. og 3. realklasse sker på 
trykte standardiserede skemaer, der udleveres på de skoler, 
hvor eleverne går.

Elevernes forældre udfylder skemaets 1. side og afleverer det 
til den hidtidige skole, som udfylder side 2. For elever i 2. real
klasse anføres standpunktskarakterer (rubrik 1), for elever i 3. 
real udfyldes rubrikkerne 1 og 2 med standpunktkarakterer og 
resultatet af oprykningsprøven i 2. real samt standpunktskarak
terer i 3. real.

Den afleverende skole indsender ansøgningsskemaerne til Hjør
ring Gymnasium senest den 24. april, for så vidt de pågældende 
elever primært ønsker optagelse på et af de i amtet beliggende 
gymnasier.

Elever, der søger optagelse i I. gymnasieklasse på den sproglige 
linie, skal enten have bestået latinprøven eller være så langt 
fremme i deres forberedelse af det krævede pensum, at latin
prøven kan blive overstået inden efterårsferien.

Umiddelbart efter at oprykningsprøven for 2. real og afslut
tende eksamen fra 3. real er overstået, indsender de afleverende 
skoler et nyt standardskema (af samme art som tidligere) til 
gymnasiet, idet nu blot resultatet af oprykningsprøven i skrift
lige fag for 2. real samt udfaldet af latinprøven og resultatet af 
realeksamen for 3. real skal være påført dette skema.

For elever, der af den afleverende skole er betegnet som egnede, 
holdes ingen optagelsesprøve. Hvis der melder sig flere kvalifi
cerede ansøgere, end skolen kan optage, foranstaltes en faglig 
samtale med eleverne for at afgøre, hvem der bør optages.

Når en elev af den hidtidige skole er karakteriseret som »ikke 
egnet« eller »måske egnet« til optagelse i gymnasieafdelingen, og 
resultatet af oprykningsprøven fra 2. real eller ved realeksamen 
er utilfredsstillende med henblik på optagelse i 1. gymnasieklasse, 
kan eleven ikke optages.

Er resultatet af oprykningsprøven (eller realeksamen) derimod 
tilfredsstillende, må eleven — såfremt forældrene stadig ønsker 
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ham optaget i I. gymnasieklasse — underkastes en optagelses
prøve, der foranstaltes på det gymnasium, hvor eleven helst 
ønskes optaget. I tvivlstilfælde afgør amtsudvalgets forretnings
udvalg, om resultatet af oprykningsprøven er tilfredsstillende.

Denne optagelsesprøve er mundtlig og omfatter for ansøgerne 
til det sproglige gymnasium engelsk, tysk og latin (for så vidt 
ansøgerne ikke har bestået den officielle latinprøve), for ansø
gerne til den matematiske linie matematik, fysik og kemi samt 
det fremmedsprog, eleverne vælger i gymnasiet.

Optagelsesprøven holdes i år den 25. juni kl. 8.
Et orienterende møde for de afleverende skolers skoleledere 

og lærere samt forældrene til de elever, der søger optagelse, 
afholdes på Hjørring Gymnasium i januar måned.

2. Valgfri fag.
I 2r er latin et frivilligt fag, som eleverne ikke behøver at 

have med. Det tilrådes i almindelighed de elever, der ønsker at 
komme i gymnasiet, at læse latin; dette gælder såvel dem, der 
vil på den sproglige linie, hvor latin er nødvendig for at blive 
optaget, som dem, der vil på den matematiske linie. Disse sidste 
vil ofte senere i deres studier blive nødt til at tage en prøve 
i latin, hvis de ikke har den fra skolen.

I 3r er fransk og matematik valgfri fag for både drenge og 
piger.

Om en elev skal deltage i undervisningen i latin i 2r eller i et 
af de valgfri fag i 3r, afgøres af hjemmet efter samråd med skolen. 
Skolen kan nægte sådanne elever deltagelse, som den anser for 
uskikkede til at deltage i undervisningen. Efter 15. januar kan 
ingen elev trække sig tilbage.

3. Grenvalget i Hg.
Ig er delt i en sproglig og en matematisk linie. Den sproglige 

linie fortsætter som en nysproglig gren, idet der ikke her ved 
skolen findes en klassisk-sproglig gren.

Den matematiske linie deles efter Ig i en matematisk-fysik 
gren og en naturfaglig gren.

På den matematisk-fysiske gren er de centrale specialfag mate
matik, fysik og kemi. På den naturfaglige gren er specialfagene 
— foruden matematik, fysik og kemi — biologi med biokemi og 
geografi.
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Eleverne vil i løbet af Ig i erhvervsvejledning blive orienteret 
om grenvalget. For forældrene vil oplysninger blive givet ved det 
fælles forældremøde i januar og gennem trykte vejledninger, som 
eleverne får med hjem.

4. Erhvervsvejledning
er blevet givet af adjunkterne Holger Jensen og W. O. Louw på 
skolens forskellige klassetrin.

5. Smitsomme sygdomme.
Uddrag af bekendtgørelsen af 15. marts 1916 angående skolernes 

forhold over for tilfælde af smitsomme sygdomme:
a. Tyfoid feber, paratyfus, paradysenteri eller en med disse 

beslægtet sygdom, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjerneryg
marvsbetændelse og akut børnelammelse. Når en af ovennævnte 
sygdomme har vist sig i en husstand, i hvilken der findes skole
søgende børn, skal den behandlende læge meddele skolen under
retning derom.

1. Et barn, der selv har været angrebet af sygdommen, må ikke 
søge skolen, førend det medbringer lægeattest for, at det ikke 
kan antages at udbrede smitte.

2. Et barn, i hvis hjem en af de ovenfor nævnte sygdomme 
er optrådt, uden at de selv har været angrebet, må ikke søge 
skolen, førend det medbringer lægeattest for, at det ikke kan 
antages at udbrede smitte.

b. Mæslinger, kighoste m. m. Børn, der lider af mæslinger, 
må ikke modtages på skolen før mindst 10 dage efter sygdom
mens begyndelse.

Børn, der lider af kighoste, må ikke modtages på skolen før 
4 uger efter det konvulsive stadiums begyndelse.

Børn, der lider af røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 
fåresyge eller halsbetændelse, må ikke modtages på skolen, så 
længe det akute stadium varer.

6. Skolebetaling.
Iflg. lov af 11. juni 1954 er undervisningen vederlagsfri, lige

som lærebøger stilles gratis til rådighed for eleverne. Iflg. under
visningsministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1955 har skole
kommunen ret til refusion fra elevens hjemstedskommune.

I realafdelingen er undervisning og bøger gratis.
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1. Stipendier
Ungdommens Uddannelsesfond stiller et beløb til rådighed til 

stipendier for elever i hele skolen. Ansøgningsskemaer udleveres 
på skolen. Hensigten med stipendieordningen er, at ingen egnet 
ansøger hindres i at påbegynde og fuldende uddannelsen.

For 1964—65 bevilgedes 117.000 kr., som uddeltes i portioner fra 
2000 kr. til 1000 kr. til elever, hvis forældres skattepligtige ind
komst ikke oversteg 15.000 kr.

8. Ferier.
Sommerferie fra fredag den 25. juni 1965 til onsdag den 11. 

august 1965.
Efterårsferie fra mandag den 18. oktober 1965 til lørdag den 

23. oktober 1965.
Juleferie fra torsdag den 23. december 1965 til onsdag den 5. 

januar 1966.
(De nævnte dage medregnet).



Ordensregler
1. Eleverne møder på skolen i god tid, senest 5 minutter i 8. 

Der ringes ind 5 minutter i 8, hvorpå eleverne går til deres 
klasser og lægger deres bøger på plads. Derefter begiver eleverne 
sig ufortøvet til festsalen med højskolesangbogen, som ordens
duksen i forvejen har delt rundt i klassen.

2. Tilladelse til at blive inde i frikvartererne gives af klasse
læreren, men kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Klasse
læreren noterer på et hjørne af klassetavlen pågældendes navn 
til underretning for inspektionen. Tilladelse til at opholde sig i 
klassen i eventuelle fritimer gives af inspektionen.

3. Ingen elev må i løbet af frikvarteret forlade legepladsen 
uden pladsinspektlonens tilladelse.

4. Frikvarteret må ikke anvendes til læsning eller andet skole
arbejde.

5. Al leg i skolegården i undervisningstiden er forbudt.
6. Enhver elev er efter tur ordensduks i sin klasse en uge ad 

gangen. Som sådan møder eleven 10 minutter før skoletiden. Han 
samler de skriftlige arbejder, der den dag skal afleveres, og an
bringer dem i første frikvarter i stileskabene. I frikvartererne 
bliver han for øvrigt i klassen og sørger for at udlufte klasse
værelset, at gøre orden efter forrige time og bringe alt i stand 
til den næste. Ved skoletidens ophør bringer han alt i orden 
i klasseværelset og afventer inspektionens komme.

7. I klasseværelset har hver elev den plads, der anvises ham 
af klasselæreren, og må ikke på egen hånd bytte plads med en 
anden elev. — Hvis en elev ved grov uagtsomhed ødelægger 
skolens materiel eller samlinger, skal vedkommende erstatte det 
ødelagte efter skolens skøn. — Alle skolesager, der skal anvendes 
ved hjemmearbejde, tages med hjem ved skoletidens ophør; 
resten anbringes i klasseskabet.

8. Elevernes bøger, gymnastikdragter*), huer, trøjer og lign, 
må være forsynet med navn. Klædningsstykker må ikke efter
lades på gangene ved skoletidens ophør.
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9. Hvis en elev har forsømt skolen, må han, når han møder 
igen, medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden 
til udeblivelsen.

10. Efter skriftlig anmodning fra hjemmet kan en elev i syg
domstilfælde fritages for gymnastik indtil en uge; for et læn
gere tidsrum kræves lægeattest).**

11. Til udeblivelse fra skolen af anden grund end sygdom må 
der i forvejen søges tilladelse hos skolens rektor.

Hig', lov af 18. maj 1937 og skoleplan for Hjørring Gymnasium gælder 
følgende bestemmelser: »Ved. øvelser i gymnastiktimerne foretages om
klædning til gymnastikdragter, der anskaffes, renholdes og vedligehol
des at forældrene. Dog stilles de til raadighed af kommunen for de 
realskoleelever, hvis forældre positivt forlanger det«.

•*1 Denne lægeattest skal skrives pä en dertil særlig indrettet blanket, som 
fäs udleveret pä skolen. Attesterne skal opbevares af skolen og ved 
skoleårets afslutning tilstilles undervisnlngsdirektoratet for de ele
vers vedkommende, der ikke opnår karakter i faget ved afgangsprø
verne.

NB! Det henstilles indtrængende til forældrene kun i ganske 
særlige tilfælde at bede børnene fri.

12. De til rådighed stillede bøger, som ikke altid kan forventes 
leveret i ubrugt stand, er stadig skolens ejendom og må behandles 
med omhu. De skal forsynes med solidt omslagspapir, hvorpå 
elevens navn og klasse skrives. Inde i bøgerne må der ikke 
skrives uden skolens tilladelse. Mishandling af bøgerne medfører 
erstatningsansvar.

68



Driftsregnskab for 
Hjørring Gymnasium 

regnskabsåret 1963—64
1—1. Lærerløn ............................................ 865.397,48

2. Vikarer og overtimer i anledning 
af sygdom m. v., vakance eller som 
følge af særundervisning ............ 528.621,82

Ialt ..........T7 1.394.019,30
3. Fragår: Tilskud fra statskassen 

gennem skolefonden .................. 1.254.617,37
Til rest ..........~ 139401,93

4. Vikar- og overtimer, der ikke skyl
des sygdom m. v. eller vakance, 
timelærere i unormeret stilling og 
faglærere ....................................... 1.168,46

6. Vederlag for særlige hverv ............ 38.160,43
--------------- 178.730,82

2. Pedeller .................................................................... 37.262,22
4—1. Fast ejendom ................................... 60.000,00

2. Inventar ........................................... 9.134,61
3. Gas, elektricitet og vand. Varme, 

herunder brændsel ..................... 40.052,76
4. Rengøring ......................................... 90.178,78
5. Skatter, afgifter og forsikringer.....  1.913,30
6. Kontorhold ...................................... 6.610,18
7. Forrentning ...................................... 219.024,00
8. Afskrivning ...................................... 62.500,00

I alt ................ 489.413,63
11. Fragår indtægter ............................ 3.630,00

--------------- 485.783,63
5—1. Undervisningsmidler ...................... 120.102,66

2. Lærerbogsamlinger ......................... 3.000,00
--------------- 123.102,66

8. Andre udgifter ....................................................... 21.914,44
I alt udgifter ............... 846.793,77

Fragår indtægter:
9—4. Direkte statstilskud ......................... 429.709,94

(Resttilskud f. 62-63 53.709,94.
Anslået f. 63-64 376.000,00).

5. Tilskud fra andre kommuner for 
undervisning af børn fra disse . 125.181,83

6. Tilskud fra Hjørring amt ............ 5.000,00
--------------- 559.891,77

Kommunens nettoudgift ....................................... 286.902,00
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Skolens afgangs= og årsprøver 1965
I. Skriftlige prøver.

Mandag den 26. april.
Kl. 9—13 3r Dansk stil Fro

» 9—10 2a Dansk diktat III
» 9—10 2b Dansk diktat Ima

Tirsdag den 27. april.
Kl. 9—12 3r Engelsk oversættelse Fro

» 13,30—17,30 2r Dansk stil Fro

Onsdag den 28. april.
Kl. 9—13 3r Regning Fro

» 13,30—17,30 2r Regning Fro

Torsdag den 29. april.
Kl. 9—13 3r Matematik Fro

» 13,30—17,30 2r Matematik Fro

Mandag den 10. maj.
Kl. 9—14 Illsa Dansk stil F

» 9—14 Illsb Dansk stil III
» 9—14 Illma Dansk stil F
» 9—14 Illmbc Dansk stil

Tirsdag den 11. maj.

Fro

Kl. 9—11,30 Illsa Tysk oversættelse F
» 9—11,30 Illsb Tysk oversættelse III
» 9—13 Illma Matematik I F
» 9—13 Illmbc Matematik I

Onsdag den 12. maj.

Fro

Kl. 9—13,30 IIIs Tysk referatstil

Torsdag den 13. maj.

F

Kl. 9—11,30 Illsa Engelsk oversættelse F
» 9—11,30 Illsb Engelsk oversættelse III
» 9—13 Illma Matematik II F
» 9—13 Illmbc Matematik II Fro
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Mandag den 17. maj.
Kl. 

»
9—13,30
9—13,30

Illsa
Illsb

Engelsk referatstil
Engelsk referatstil

F
III

Tirsdag den 18. maj.
Kl. 8—13 Ilsa Dansk stil III

» 8—13 Ilsb Dansk stil F
» 8—13 Ilmab Dansk stil Fro
» 8—13 Hmc Dansk stil F

Onsdag den 19. maj.
Kl. 9—11,30 Ilsa Engelsk oversættelse III

» 9—11,30 Ilsb Engelsk oversættelse F
» 9—13 Ilmab Matematik I Fro
» 9—13 Hmc Matematik I F

Torsdag den 20. maj.
Kl. 8—13 Ilsa Engelsk kommentarstil III

» 8—12,30 Ilsb Engelsk referatstil F
» 9—13 Ilmab Matematik II Fro
» 9—13 Hmc Matematik II F

Fredag den 21. maj.
Kl. 9—11,30 Ilsa Tysk oversættelse III

» 9—11,30 Ilsb Tysk oversættelse F
» 9—12 Ilmab Fysik Fro
» 9—12 lime Fysik F

Lørdag den 22. maj.
Kl. 8—12,30 Ils Tysk referatstil F

Mandag den 24. maj.
Kl. 8—12 Isa Dansk stil F

» 8—12 Isb Dansk stil III
» 8—12 Imab Dansk stil Fro
» 8—12 Imc Dansk stil F
» 13—14 la Dansk diktat F
» 13—14 Ib Dansk diktat Fro

Tirsdag den 25. maj.
Kl. 8—10 Isa Engelsk oversættelse F
» 8—10 Isb Engelsk oversættelse III
» 8—12 Imab Matematik I Fro
» 8—12 Imc Matematik I F
» 11—14,30 Isa Engelsk kommentarstil F
» 11—13 Isb Engelsk genfortælling III
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Onsdag den 26. maj.
Kl.

» 
» 
»
» 
»

8—10
8—10
9—13
9—13

11—13
11—13

Isa 
Isb 
Imab 
Imc 
Isa
Isb

Tysk genfortælling 
Tysk genfortælling 
Matematik II 
Matematik II 
Tysk oversættelse 
Tysk oversættelse

F 
III 
Fro 
r‘ 
F 
III

Kl. 9—13 Ir
Fredag den 28.

Dansk stil
maj.

Fro

Kl. 9—12 lr
Lørdag den 29. 

Regning
maj.

Fro

Kl. 9—12 ir
Mandag den 30. 

Matematik
maj.

Fro

F = festsalen. Fro = frokoststuen. III = Illg’s frokoststue.

Elevernes tegninger og drengenes sløjdarbejder vil være frem
lagt i frokoststuen under festsalen torsdag den 3. juni kl. 16—17 
og fredag den 4. juni kl. 10—11. Kl. 11—12 henter eleverne 
deres arbejder.

II. Mundtlige prøver.
Skemaet over de mundtlige prøver vil fremkomme i et sær

skilt hæfte.

Torsdag den 24. juni kl. 10 holdes det afsluttende møde, ved 
hvilken lejlighed der gives meddelelse om udfaldet af de afslut
tende prøver og oprykningen. Derefter sommerferie.

Det nye skoleår begynder torsdag den 12. august kl. 10. (Skole
tasker medbringes).

Elevernes forældre og værger samt enhver, der interesserer sig 
for skolen og dens gerning, indbydes til at overvære de mundt
lige prøver, bese de fremlagte arbejder og deltage i det afslut
tende møde.

Hjørring, den 1. april 1965.
Chr. N. Brodersen.
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