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Omslagsbilledet ge giver bundrelieffet fra Gundestrupkarret, et stort, 
forgyldt sølvkar, der 1 keltisk jernalder - århundrederne før Kristi fød
sel - blev nedsat . . offergave i en mose -øst for Aars, men antage; at 
stamme fra østkeltis<e egne ved Donaus nedre løb. Den store tyr lig
ger dr»' t, fældet af jægeren, der' :es; øverst i billedfeltet. - Originalen 
på Nar . .talmuseet, afstøbning på Vesthimmeriands Museum i Aars.
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FORORD
Hermed udsender Vesthimmerlands Gymnasium sit første årsskrift.
Som det vil fremgå af den korte oversigt over skolens historie, der gives 

senere i dette skrift, er tanken om at oprette et gymnasium i denne del af 
Jylland af relativ ny dato. Takket være et dygtigt arbejde fra de lokale 
myndigheders side og den store forståelse, man mødte hos undervisnings
ministerium og amtsråd, lod tanken sig imidlertid realisere med forbavsende 
hurtighed. Den 12. aug. I960 kunne undervisningen påbegyndes i Års Bor
ger- og Realskoles lokaler.

Vesthimmerland har hermed fået en ny undervisningsinstitution. Et gym
nasium er blevet lagt ud midt i det danske bondeland, hvor det skal øve sin 
gerning i overensstemmelse med den højere skoles århundredgamle akade
miske og humanistiske traditioner, men hvor det samtidig skal virke blandt 
en befolkning, der er stærkt præget af det forrige århundredes kristelige 
og folkelige bevægelser. Måtte det lykkes det nye gymnasium at leve i og 
af den frugtbare spænding mellem disse to lige betydningsfulde sider af 
dansk kultur.

Der findes i Års kirke en smuk blå skifersten. Den benyttes nu som plade 
på alterbordet, men havde oprindelig sin plads i koret, hvor den i sin tid 
blev lagt over provst Jens Nielsen af dennes tre sønner. Af disse blev to 
præster i Skåne; den tredje, magister Niels Jensen Års, blev rektor i Viborg, 
et embede han bestred 1634—72.

Om denne Mag. Nicolaus Johannis Arhusius ved man, at han var en 
aldeles fremragende skolemand, der iflg. et gammelt skrift (K. Sml. IV 
række 3. bind) »med saadan berømmelse sin stilling haffver forestaaet, at 
jeg neppeligen tror nogen her i Riget hannem i flittighed og dexteritet 
(færdighed) haffver overgaaet. Thi de vildeste og lerdeste mænd, som findis 
her i Danmark, er kommen af hans disciplin.«

I 1653 udgav en samtidig digter, biskop Peder Vinstrup i Lund, en række 
latinske hyldestdigte til fremtrædende personligheder. Af disse er ét rettet 
til »Magistrum Nicolaum Johannis Arhusium, Rector Scholæ Wibergensis, 
solertissimum et felicissimum, »den meget dygtige og meget lykkelige«. 
Kunne noget bedre ønskes for de kvinder og mænd, der nu og i fremtiden 
knyttes til denne skole, end at et lignende eftermæle måtte blive dem til del ?
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SKOLENS HISTORIE
Da tilgangen til gymnasieskolerne begyndte at stige voldsomt først i 

1950’erne, og myndighederne var blevet klare over, at et større gymnasie- 
byggeri måtte i gang, rettedes opmærksomheden først mod de store byer, 
hvor presset var stærkest. Særlig fortvivlede var forholdene i Ålborg, hvor 
katedralskolen, amtets eneste gymnasium, skønt fyldt til bristepunktet, slet 
ikke kunne tage den stigende tilgang. Det var ganske klart, at her måtte 
der først sættes ind, og ved lov af 25. maj 1956 fik Ålborg sit gymnasium 
nr. 2, Ålborghus Statsgymnasium.

Dermed var sagen imidlertid ikke klaret. Der var stadig i amtet mere 
end 117.000 indbyggere pr. gymnasium, næsten det dobbelte af de ca. 
60.000, man regner som en passende basis for en sådan skole. Derfor ud
talte stiftamtmand A. Lorck-Madsen da også ved indvielsen af Ålborghus 
Statsgymnasium d. 15. dec. 1958: »Ikke mindst i landkommunerne er ud
dannelsesbehovet vanskeligt at tilfredsstille. Derfor er dette gymnasium det 
første skridt i den rigtige retning, og det må hilses med stor glæde og tak
nemlighed. Men det må også hilses med håb om yderligere fremskridt. Thi 
man vil sikkert ikke i glæden herover glemme, at det nye gymnasium ikke 
har løst spørgsmålet om landsdelens underforsyning m. h. t. gymnasieud
dannelse.«

Hermed var bolden givet op, og arbejdet på at skaffe landsdelen dens 
tredje gymnasium var kommet et stort skridt længere frem. Der var ingen 
tvivl om, at denne skole skulle ligge i Vesthimmerland, der med sine 57.500 
indbyggere i et klart afgrænset område var én af »de bare pletter på kortet«, 
som det siddende gymnasieudvalg havde sin opmærksomhed rettet imod. Et 
lokalt udvalg bestående af interesserede privatpersoner havde i nogen tid 
beskæftiget sig med sagen, og der havde været en vis kontakt mellem Løg
stør og Års om gymnasiets placering, hvis et sådant blev en realitet. Heller 
ikke Års sogneråd havde ligget på den lade side. Først i dec. 1958 havde 
man nedsat et udvalg til at forhandle med undervisningsministeriet på 
basis af det i løbet af efteråret indsamlede materiale. Den 16. dec., altså 
dagen efter at kravet om et tredje gymnasium officielt var blevet formuleret 
af stiftamtmand Lorck-Madsen, søgte sognerådsformand Holger Mikkelsen 
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og kæmner Åge Christiansen foretræde hos denne for at foreslå, at det nye 
gymnasium blev placeret i Års, idet man fremholdt denne bys centrale be
liggenhed og gode trafikale forhold.

Den 18. dec. ansøgte sognerådet undervisningsministeriet om tilladelse 
til at oprette et kommunalt gymnasium. Med ansøgningen fulgte et egns
kort, der godtgjorde, at uden for en afstand af 25 km fra eksisterende gym
nasier ville der inden for en afstand af 25 km fra Års være 38 kommuner 
med over 57.000 indbyggere.

Den 23. jan. 1959 havde sognerådsudvalget sit første foretræde for 
undervisningsministeriets gymnasieudvalg. Man foreslog et noget mere be
grænset byggeri end det senere realiserede. Udgift til opførelse af rektor
bolig og gymnasium ansloges til 3 mill. kr.

Den 19. marts havde sognerådet atter møde med gymnasieudvalget for 
med yderligere statistisk materiale at underbygge ansøgningen om gymna
siets placering i Års. Endnu et møde fandt sted d. 28. maj. Gymnasieplanen 
støttedes nu af 7 folketingsmedlemmer fra Ålborg amt. Den 1. juni vedtog 
amtsrådet enstemmigt at anbefale ansøgningen.

Den 11. juli forelå så den ministerielle tilladelse, og for første gang i 
dansk skolehistorie havde en sognekommune fået lov til at gå i gang med 
den krævende opgave, det er at rejse et gymnasium.

Efter at tilladelsen var modtaget, blev der sat øget fart på forberedelserne 
til byggeriet. I nov. I960 påbegyndtes jordarbejdet på det 3.000 m2 store 
areal, som kommunen havde erhvervet til formålet.

Vesthimmerlands Gymnasium er projekteret som en fagklasse-skole. Det 
bliver en 130 m lang toetages bygning opført i gule sten. Den sydlige del 
af bygningen vil komme til at indeholde de mange faglokaler, lærerværelse, 
samlingslokale, administrationslokaler og centralgarderobe. Den nordlige 
ende af bygningen udgøres af en stor idrætshal, der også skal tjene som 
gymnastiksal for drengene. I idrætshallens nordlige ende er der en scene. 
Denne kan adskilles fra hallen ved hjælp af en lydtæt foldevæg, idet det er 
meningen, at den også skal tjene som gymnastiksal for pigerne. Gymnasiets 
facade vender mod øst, hvor der er skolegård, grønnegård og parkerings
plads. Skolegård og grønnegård er adskilt af en lav lætagsbygning, der går 
vinkelret på hovedbygningen.

Skolens opførelse bekostes af undervisningsministeriet, amtet og Års kom
mune. Byens idrætsklubber har også ydet bidrag, idet disse skal have lejlig
hed til at benytte hallen efter skoletid. Til at forestå byggeriet er nedsat et 
udvalg bestående af: Stiftamtmand A. Lorck-Madsen, fuldmægtig i under
visningsministeriet Ernst Goldschmidt, arkitekt i boligministeriet Frits Føste, 
sognerådsformand Holger Mikkelsen, gartner E. Laursen og slagteriarbejder 
Sv. Å. Andersen. Udvalgets sekretær er kæmner Age Christiansen.
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Modelfotografi af skolen.



Bygningen er tegnet af arkitekt, m. a. a., Henning Jørgensen, Ålborg, 
med bistand af arkitekterne Sebou og Breitenbrauch. Sidstnævnte er kon
duktør på arbejdspladsen. Ingeniørfirmaet Ørum og Nielsen, Ålborg, er 
rådgivende ingeniører. Rådgivende for henholdsvis lyd- og lysproblemer har 
været civiling., dr. techn. Vilh. Lassen Jordan og docent ved kunstakademiet, 
arkitekt Mogens Voltelen. Havebrugskonsulent Chr. Oksen, Års, forestår 
udførelsen af parkanlægget.

Iflg. arbejdsplanen skal gymnasiet være færdigt til skoleårets begyndelse 
1962. Grundstensnedlæggelsen vil finde sted mandag d. 14. aug. 1961.
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SKOLENS ELEVER
1. sept. I960 var elevantallet 89 og 1. maj I96I 85.

I gymnasieklasse
f nysproglig)
Klasselærer: adj. E. Sejer Pedersen.

1. Andersen, Margit N., 13.4.43 (mekaniker, Vindblæs).
2. Bøgh, Bodil, 4.3.43 (gårdejer, Ravnkilde).
3. Damborg, Inge Marie, 14.6.44 (gårdejer, Ejdrup).
4. Frölich, Grethe, 28.11.42 (gårdejer, Sønderup).
5. Hansen, Jette, 11.11.44 (mejerist, Ravnkilde).
6. Henriksen, Karen B., 16.8.43 (sognepræst, Rørbæk).
7. Iversen, Birthe M., 5.9-43 (gårdejer, Ravnkilde).
8. Jensen, Karen K., 25.4.44 (gårdejer, Älestrup).
9. Jensen Per M., 31.1-45 (læge Älestrup).

10. Jeppesen, Anna S., 6.2.44 (mejeribestyrer, St. Binderup).
11. Knudsen, Ingeborg, 9.1.44 (frimenighedspræst, Hornum).
12. Kristensen, Bente, 26.1.44 (tømrermester, Farsø).
13. Larsen, Dorthe L., 20.10.44 (dyrlæge, Ars).
14. Larsen, Inge, 8.3.45 (slagtermester, Østerbølle).
15. Lassen, Hellen, 2.8.44 (hotelejer, Ars).
16. Madsen, Birthe M., 13.8.44 (købmand, Ars).
17. Nielsen, Margit B., 2.5.44 (gartner, Nørager).
18. Pedersen, Gorm B., 1.12.43 (overlærer, Ranum).
19. Poulsen, Anna Kathrine, 19-10.44 (gårdejer, Års).
20. Præsius, Anne Marie, 27.8.44 (gårdejer, Hvilsom).
21. Rasmussen, Karen, 25.6.44 (købmand, Års).
22. Simonsen, Gerda V., 3.8.44 (gårdejer, Thise, Jebjerg).
23. Skriver, Inger-Lise, 14.9-43 (tømrer, Års).

( matematisk-naturvidenskabelig )
Klasselærer: adj. H. C. Harder.

1. Andersen, Lise S., 7.8.44 (grosserer, Älestrup).
2. Bach, Tove, 21.9.43 (gårdejer, Grønnerup, Farsø).
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3. Bak, Svend Åge, 10.9-43 (gårdejer, Glerup, Vesterbølle).
4. Bendsen, Birgit, 7.10.41 (sognepræst, Ravnkilde).
5. Dall, Poul Erik, 8.12.43 (forstanderinde, Christiansfeld).
6. Dybdahl, Knud, 20.5.44 (bagermester, Ranum).
7. Eriksen, Karen H., 19.8.44 (landsretssagfører, Ålestrup).
8. Falsig, Niels, 15.5.44 (frisørmester, Års).
9. Fibiger, Bo, 19-2.45 (sognepræst, Hornum).

10. Fredsgård, Kurt L., 26.8.44 (gårdejer, Brøndum, Løgstør).
11. Hovgård, Ivan, 19.5.44 (gårdejer, Vesterbølle).
12. Jensen, Hans S., 7.8.44 (handelsmand, Hornum).
13. Larsen, Poul 0., 12.3.44 (bødkermester, Års).
14. Madsen, Magna B., 19.1.44 (forpagter, Vester Hornum).
15. Nielsen, Johan L., 26.12.43 (købmand, Gatten).
16. Nielsen, Poul Erik H., 17.1.45 (førstelærer, Gislum).
17. Randrup, Kurt S., 16.10.43 (tekstilarbejder, Løgstør).
18. Svendsen, Ove, 7.3.44 (proprietær, Spentrup).
19. Thomsen, Kirsten S., 11.6.44 (fiskeriejer, Sønderup).
20. Wetche, Andreas C. P., 27.9-44 (proprietær, Vester Hornum).
21. Woller, Andreas, 11.3.44 (enelærer, Svingelbjerg, Vesterbølle).
22. Årup, Erland, 5.8.43 (gårdejer, St. Binderup).

3 realklasse a
Klasselærer: adj. K. Dybdahl.

1. Bjørn, Lars, 14.11.45 (farvehandler, Års).
2. Bonderup, Jens, 8.11.45 (foderstofuddeler, Hornum).
3. Christiansen, Lene, 3.8.46 (kæmner, Års).
4. Gundersen, Elly, 30.11.44 (husmand, Ulstrup, Hornum).
5. Hansen, Erik S., 4.1.46 (husmand, Tandrup, Års).
6. Hansen, Inge, 7.9.46 (installatør, Års).
7. Holst, Kristian, 20.6.46 (købmand, Vester Hornum).
8. Jensen, Åge R., 14.2.46 (husmand, Svenstrup, Års).
9- Jensen, Bodil, 18.1.46. (mejeribestyrer, Års).

10. Jensen, Jette P., 10.10.45 (købmand, Gundestrup, Års).
11. Jørgensen, Jens Jørgen, 3-9.45 (glarmester, Års).
12. Kristensen, Anne Marie S., 25.3.45 (gårdejer, Blære).
13. Kristensen, Søren H., 16.1.46 (landmand, Krogstrup, Vester Hornum).
14. Kyneb, Ove S., 16.9.45 (arbejdsmand, Års).
15. Lassen, Mette K., 13-9.45 (gårdejer, Sjøstrup, Års).
16. Mørck, Lilly H., 8.4.46 (kontrolassistent, Gundestrup, Års).
17. Nielsen, Henning B., 28.6.45 (kørelærer, Vester Hornum).
18. Nielsen, Svend B., 24.2.46 (gårdejer, Hornumbro, Vester Hornum).
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19. Olesen, Poul J., 7.6.46 (landmand, Hornum).
20. Pedersen, Dorthe M., 24.9.45 (sognepræst, Blære).
21. Sørensen, Bodil S., 2.5.46 (husmand, Blære).
22. Øland, Jens Åge, 20.10.45 (ejendomsmægler, Hornum).
23. Ågård, Signe, 15.10.45 (husmand, Gundestrup, Års).

3 realklasse c
Klasselærer: adj. P. G. Ørberg.

1. Andersen, Åse E., 6.5.45 (kørelærer, Års).
2. Andersen, Jens M., 30.10.45 (købmand, Års).
3. Christensen, Margith E., 16.4.45 (husmand, Oustrup).
4. Christensen, Tove M., 13.7.45 (mælkehandler, Års).
5. Eriksen, Chresten P., 15.3.45 (gårdejer, Dybvad Mølle).
6. Eriksen, Karen T., 22.10.45 (gårdejer, Stenildvad, Års).
7. Fredberg, Hanne M., 2.11.44 (bogtrykker, Års).
8. Gundersen, Ebba, 5.4.46 (gårdejer, Svenstrup, Års).
9. Jensen, Jørn, 18.6.45 (konsulent, Års).

10. Karlsen, Lis, 26.1.46 (arbejdsmand, Års).
11. Larsen, Ingelise, 26.4.46 (købmand, Års).
12. Larsen, Lilly M., 15.8.46 (arbejdsmand, Års).
13. Lind, Ole, 4.7.46 (hovmester, Års).
14. Mikkelsen, Niels Henrik S., 10.9.44 (gårdejer, Sjøstrup, Års).
15. Nielsen, Gunnar, 15.12.44 (husmand, Gundestrup).
16. Nielsen, Poul Jørgen, 10.7.44 (mælkehandler, Hornum).
17. Rask, Bent E., 17.6.44 (landmand, Sjøstrup, Års).

Præfekter 1961—62: Hellen Lassen, I s.
Karen Rasmussen, I s.
Bo Fibiger, I m.
Hans S. Jensen, I m.
Poul 0. Larsen, I m.
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Lærerstaben i det første skoleår.

I g n s og I g m 1960-61
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FAGENES
UGENTLIGE TIMETAL I

SKOLENS KLASSER

Religion.............................  
Dansk................................ 
Engelsk.............................  
Tysk..................................  
Fransk ...............................  
Latin..................................  
Oldtidskundskab.............  
Historie.............................  
Geografi.............................  
Naturhistorie....................  
Naturfag...........................  
Kemi..................................  
Fysik.................................. 
Matematik/regning.........  
Legemsøvelser..................  
Sang ..................................

3. real I g ns.

1

I g m-n.

1
5 4 4
4 5 2
4 5
2 5 5

4
1 1

2 3 3
2
2

2 2

2
2
4

7 6
2 4 4

2 2

Ialt....................................... 32 36 36

(Pigerne i gymnasieklasserne har haft 2 ugentlige timer 
i legemsøvelser)
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SKOLENS LÆRERE
Rektor, cand. mag. A. Ussing-Jepsen (U-J): fransk I m, 3 r b, latin I s, 4 r, 

tilsyn ved fællessang.
Adjunkt, cand. mag. P. G. Ørberg (Ør): historie I s, I m, 3 r a, 3 r c, 6 c, 

6 d, 6 e, religion I s, I m, 6 c, 6 d, 6 e, fransk 3a + c, oldtidskund
skab I s, I m.

Adjunkt, cand. mag. K. Dybdahl (Dy): dansk I s, I m, 3 r a, tysk I s, 7 c, 
7 d, skrivning 7 d.

Adjunkt, mag. scient H. C. Harder: naturfag I s, I m, naturhistorie 3 r c, 
6 c, 6 b, geografi 3 r c, matematik I m, 3 r c, fysik I m, 3 r c, kemi I m.

Adjunkt, cand. mag. E. Sejer Pedersen: engelsk I s, I m, 3 r a, 6 c, 6 d, 
fransk I s.

Følgende lærere fra Års kommunale borger- og realskole underviser i 
gymnasiets realklasser, 3 r a og 3 r c:
Skoleinspektør S. P. Christensen: fysik 3 r a.
Overlærer M. Goltermann: tysk 3 r a, 3 r c.
Overlærer V. B. Quist: matematik 3 r a.
Lærer R. Hansen: dansk 3 r c, naturhistorie 3 r a.
Lærer K. Poulsen: engelsk 3 r c.
Lærer H. Gindrup: gymnastik 3 r a + c drenge.
Lærer P. Larsen: geografi 3 r a.
Lærerinde H. Jørgensen: gymnastik 3 r a + c piger.
Lærerinde G. B. Pedersen: gymnastik I s + m piger.

Timelærere:
Købmand P. Quist: gymnastik I s + m drenge.
Organist R. Fleng: sang I s, I m.

Under sygdom har vikariater været bestridt af cand. mag. Birthe Sejer 
Pedersen og pastor B. Woller samt af kolleger.

Bibliotekar og boginspektor: adjunkt P. G. Ørberg.
Skriftlig inspektor: adjunkt Knud Dybdahl.
Udvendig inspektor: adjunkt E. Sejer Pedersen.
Tilsyn med samlinger: adjunkt H. C. Harder.
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ÅRETS ARBEJDE
Religion
I s (Ør) Religionshistorie: Primitiv, ægyptisk, babylonisk, persisk og græsk 

religion. Gamle Testamente: Åge Bertelsen, Vejledning i det gi. Te
stamente. Udvalg af tekster.

I m (Ør) som I s.

Dansk
I s (Dy) Udvalg af tekster fra oldtiden til 18. århundrede efter Falken

stjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur. Holberg: Den 
politiske kandestøber. Munk: Ordet. Aksel K. Jørgensen: Dansk litte
raturhistorie. Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik.

I m (Dy) som I s, undtagen større værker. Her er læst Holberg: Erasmus 
Montanus. Ibsen: En folkefjende.

3 r a (Dy) Udvalg af tekster efter Hansen, Heltoft og Winther: Dansk 
læsebog for præliminærskolens ældste klasser. Holberg: Jeppe på 
Bjerget.

3 r c (R. Hansen) Udvalg af tekster efter Hansen, Heltoft og Winther: 
Dansk læsebog for præliminærskolens ældste klasser. Holberg: Jeppe 
på Bjerget. Ottar Jensen: Dansk grammatik for realklasser. Lerche og 
Hansen: Skriftlig dansk. Roikjer: Svensk læsebog.

Engelsk
I s (SP) Mogensen og Rosenmeier: A Modern English Omnibus. Sheriff: 

Journey’s End. Stigård: The Dickens Reader. Two Centuries of English 
Poetry. Brier: An English Grammar. Brier: Engelske stiløvelser.

I m (SP) Ring Hansen og Mouridsen: On England and the English. George 
Orwell: Animal Farm.

3 r a (SP) Brøgger-Jensen og Frødin: Engelsk læsebog. Bredsdorff: Engelsk 
grammatik. Haderup: Engelske stiløvelser.

3 r c (K. Poulsen) som 3 r a.

Rysk
I s (Dy) Hauptmann: Bahnwärter Thiel. Fontane: Unterm Birnbaum. Grill

15



parzer: Der arme Spielmann. Tekster efter Ring Hansen und Stærmose: 
Kulturgeschichtliche Lesestücke. Holm: Neue deutsche Grammatik. 
Rossen og Sigtryggson: Tysk stiløvelse for gymnasiet.

3 r a (Goltermann) Christensen og Brüel: Præliminærskolens tyskbog p. 
1—90. Samme: Oversigt over tysk grammatik. Geil og Moldt: Tysk 
arbejdshæfte II.

3 r c (Goltermann) som 3 r a.

Fransk
I s (SP) Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
I m (U-J) som I s.
3 r a (Ør) som I s, forskolen.
3 r c (Ør) som 3 r a.

Latin
I s (U-J) Cæsar I og III (Høegs udg.) samt Frater Leo og Carmina Chri

stiana i samme bog. Hastrup og Blatt: Latinsk grammatik.

Oldtidskundskab
I s (Ør) Odysseen V—IX. Iliaden I, III, VI. Hertig: Antikens mytologi.
I m (Ør) som I s.

Historie
I s (Ør) Verdenshistorie: oldtid og middelalder. Nordens historie: til 1241.

Tekster: Uddrag af Bundgård: Athen i storhedstiden.
I m (Ør) som I s.
3 r a (Ør) Ludvig Schmidt: Historie 2 for præliminærskolen p. 7—107.
3 r c (Ør) som 3 r a.

Geografi
3 r a (P. Larsen) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II.
3 r c (Ha) som 3 r a.

Naturhistorie
3 r a (R. Hansen) Balslev og Andersen: Lærebog i zoologi. Balslev og

Simonsen: Lærebog i botanik. Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi. 
3 r c (Ha) som 3 r a.

Naturfag
I s (Ha) Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium.
I m (Ha) Hellner og Humlum: Fysisk geografi.
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Kemi
I m (Ha) Ring: Kemi for gymnasiet.

Fysik
I m (Ha) Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I. 16 fysiske øvelser. 

Eriksen og Pedersen: Astronomi.
3 r a (S. P. Christensen) Sundorph: Lærebog i fysik for realskolen.
3 r c (Ha) som 3 r a.

Matematik
I m (Ha) A. Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra I. Samme: Lære

bog i plangeometri og trigonometri. 6 ugentlige hjemmeopgaver.
3 r a (V. B. Quist) Nygård og Vester-Petersen: Geometri for præliminær

skoler. Samme: Aritmetik for præliminærskoler. Friis-Petersen og Jes
sen: Mellemskolens ny regnebog IV.

3 r c (Ha) som 3 r a.

Legemsøvelser
I s og I m drenge (P. Quist) Svømning, idræt, boldspil, gymnastik.
I s og I m piger (G. B. Pedersen) Svømning, boldspil, gymnastik.
3 r a og 3 r c (drenge: H. Gindrup; piger: H. Jørgensen) Svømning, idræt, 

boldspil, gymnastik.

Sang
Ved undervisningen anvendes: Højskolesangbogen, Ring og Grytter: 

»Vore Skolesange« og »Fællessang«.
Der er lagt vægt på at lære eleverne nyere danske sange og salmemelodier 

samt en del norske og svenske sange.
En del 2- og 3 st. sange, hovedsagelig fra Henning Elbirk: »Let og mun

tert« og fra »Musik i Skolen« samt flere kanons.
Den elementære nodelære, dur- og mollskalaen, takt og rytme er gennem

gået.
Musikkens historie indtil 16—1700 er gennemgået i store træk. Der er 

anvendt forskellige båndoptagelser fra undervisningsministeriets båndcentral 
samt grammofonplader med musik fra ældre og nyere tid.

17



AF SKOLENS DAGBOG
Som nævnt begyndte undervisningen ved Vesthimmerlands Gymnasium 

fredag d. 12. aug. I960. Begivenheden fejredes med en lille højtidelighed 
i Års Borger- og Realskoles bibliotekssal, der var festligt smykket med røde 
og hvide nelliker. Til stede var, foruden de 48 gymnasiaster og lærerstaben, 
stiftamtmand A. Lorck-Madsen og medlemmerne af Års sogneråd og skole
kommission.

Efter at forsamlingen havde sunget Jacob Knudsens salme »Se nu stiger 
solen«, bød sognerådsformand Holger Mikkelsen på kommunens vegne vel
kommen til lærere og elever og rettede en særlig velkomst til stiftamtmand 
Lorck-Madsen og frue, idet han understregede stiftamtmandens store ind
sats for oprettelsen af det ny gymnasium. »Det er vort håb,« fortsatte han, 
»at lærere og elever må falde til her i Års. Vi tror, at de alle har lyst og 
energi til at bygge en skole op og give den indhold. Sognerådet har haft 
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den opfattelse, at det var bedst at få begyndt hurtigst muligt, og vi kan da 
også starte med to fulde klasser. Vort mål har i første omgang været at få 
gymnasiet placeret i Års. En sådan institution betyder noget både samfunds
mæssigt og kulturelt, og opgaven er nu at få bygningen rejst. Forhåbentlig 
vil det første hold elever få et helt år i de nye lokaler. Det er vort håb og 
vor bestræbelse, at Vesthimmerlands Gymnasium må komme fuldt på højde 
med andre gymnasier.«

Derefter talte stiftamtmand Lorck-Madsen. Han bragte en lykønskning 
fra Ålborg amtsråd og skoledirektionen:

»Det har været meget glædeligt, at sogneråd og amtsråd i sin tid enstem
migt gik ind for tanken om et gymnasium i Års. Skoledirektionen har fulgt 
sagen med interesse, og vi mener, at der var den rigtige baggrund for at 
rejse gymnasiet her. Personligt vil jeg takke Års sogneråd for den måde, 
hvorpå sagen er grebet an, og det har været mig en tilfredsstillelse at være 
med i disse forhandlinger. Det er noget vigtigt, der sker her i dag,« sluttede 
stiftamtmanden. »Åbningen af gymnasiet er af stor betydning for by og 
egn, og det skal være mit ønske, at den gerning, der skal øves her, også 
må blive til gavn for vort fædreland.«

Man sang endnu en sang af Jacob Knudsen »Vi pløjed og vi så’de«, 
hvorefter skolekommissionens formand, provst S. Chr. Nielsen talte:

»Gymnasiesagen er blevet ført igennem her i Års i et tempo, der næsten 
kan tage vejret fra én. Der må være noget af cimbrerånden i sognerådets 
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medlemmer, når de kan få gennemført en sådan sag. At få et gymnasium 
er en stor gave,« sagde provsten, »en gave, som vi tager imod med glæde 
og taknemlighed, da al god gave kommer ovenfra. Men Vesthimmerlands 
Gymnasium er også en stor opgave, hvor rektor og lærere skal nå til et 
resultat i fællesskab. Når der — åndeligt talt — skal bygges godt og solidt, 
da må det være på noget evigt, noget bestående-«

Til sidst havde rektor ordet. Han takkede for den gode modtagelse, man 
havde fået i Års og for de gode ønsker, der var blevet udtalt for skolen, og 
han fortsatte:

»Der er en særlig forpligtelse, men også — for at bruge et lidt højtideligt 
ord — en særlig forjættelse over dette at være pionerer ved opbygningen af 
et nyt gymnasium. Det er en forpligtelse, fordi det bør anspore os alle, 
lærere som elever, til at gøre vort arbejde bedst muligt, så vor skoles re
nommé hurtigt må blive godt og grundfæstet, — og det indeholder en for
jættelse, fordi fællesskabet om denne fængslende og betydningsfulde opgave 
skulle give de bedste muligheder for et godt og frugtbart samarbejde lærere 
og elever imellem.

Det, som det drejer sig om ved gymnasieundervisning, er at gå til bunds 
i stoffet og — så vidt det nu er muligt — at opnå en virkelig forståelse af 
de ting, der arbejdes med. Her er ikke tale om en ensidig kundskabsmed
delelse. Lærer og elev må i fællesskab søge at gå i dybden. Det er et sam
arbejde, som — hvor det er bedst — er til gensidig berigelse og inspiration.«

»Det skal da være mit ønske,« sluttede rektor, »at det arbejde, der frem
over skal øves her ved Vesthimmerlands Gymnasium for og med de unge, 
må blive et arbejde, der vil blive gjort i ånd og sandhed. Med disse ord 
erklærer jeg undervisningen ved Vesthimmerlands Gymnasium for påbe
gyndt.«

Til slut sang man Erik Bertelsens »Blæsten går frisk over Limfjordens 
vande«. Dermed var festligheden forbi, og eleverne gik til klasseværelserne 
for at få dikteret skema.

I øvrigt er i årets løb sket følgende:
13. aug. forelå den officielle meddelelse om adj. P. G. Ørbergs, adj. K. 
Dybdahls, mag. scient H. C. Harders og cand. mag. E. Sejer Pedersen an
sættelse ved Vesthimmerlands Gymnasium.
1. sept. Undervisningsinspektørens faglige medhjælper i matematik, Ikt. 
Ole Rindung besøger skolen.
19. sept. Månedslov.
22. sept. Undervisningsinspektørens faglige medhjælper i naturfag og geo
grafi, Ikt. Mogens Lange, besøger skolen.
22. —23. sept. Den faglige medhjælper i tysk, lektor Rossen besøger skolen.
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23. sept. Lkt. Frode Hjerting og Ikt. Henriksen besøger skolen for at del
tage i drøftelserne vedr, indretning af fysik- og kemilokalerne, såvel de 
midlertidige som de fremtidige. Samtidig inspicerer Ikt. Hjerting undervis
ningen i fysik og kemi.
13. okt. Inge Marie Damborg, I g s, vinder en Englands-rejse ved besva
relsen af stilemnet »Det faste brændsels betydning for Danmark i krig og 
fred«.
24. okt. Adj. Ørberg orienterer gymnasieklasserne om FNs arbejde.
31. okt. Halv fridag i anl. af indvielse af tilbygning til Års Borger- og 
Realskole.
6. nov. Elever fra gymnasiet og realskolen overværer Andelsteatrets op
førelse af H. Nathansens »Indenfor murene«, på Års hotel.
25. nov. En del gymnasiaster overværer en koncert i Ranum med Knud 
Moseholm som solist.
30. nov. Forældremøde i realskolens bibliotekssal. Rektor orienterer om 
gymnasiets start, om de unges uddannelsesmuligheder og om det kommende 
gymnasiebyggeri. Der nedsættes et udvalg, som skal forberede oprettelsen 
af en støtteforening for gymnasiet. Til medlemmer af dette udvalg vælges: 
fru dyrlæge Larsen, Års, provst S. Chr. Nielsen, Års, gdr. Peter Bøgh, 
Ravnkilde, læge Harald Jensen, Ålestrup, overlærer Pedersen, Ranum, og 
rektor Ussing-Jepsen.
22. dec. Juleafslutning i Års kirke. Under ledelse af gymnasiets sanglærer
inde, organist Ragnhild Fleng, opføres domorganist R. Sennels’ julekantate 
»Et barn er født i Bethlehem«.
21. jan. Gymnasiet har fri p. gr. af lærerstabens deltagelse i møde i Århus 
om »Den røde Betænkning«.
17. febr. Teatertur til Ålborg. Johs. Mario Simmel: Klassekammeraten.
24. febr. Gymnasiet deltager i realskolens skolefest.
6. marts. Lægeundersøgelse.
24. apr. Forældremøde. Forfatteren Richardt Gandrup holder foredrag om 
»Kundskab og karakter«. Derefter stiftende generalforsamling for forenin
gen »Vesthimmerlands Gymnasiums Venner«. Til den første bestyrelse 
valgtes fru dyrlæge Larsen, gdr. Peter Bøgh, læge Harald Jensen og over
lærer Pedersen. Rektor er født medlem.
5. maj. Besøg af lederen af et luthersk gymnasium i Sydindien, rektor 
Soundara Rajan, der holder foredrag for gymnasiasterne om »Present Day 
India«.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER
Vesthimmerlands Gymnasium har i indeværende skoleår haft 2 I g-klasser 

og 2 præliminærklasser. Med det ny skoleårs begyndelse vil gymnasiet også 
have påbegyndt en realafdeling efter skoleloven af 1958.

Betingelserne for optagelse i 1. realklasse og 1. gymnasieklasse fremgår 
af »Lov om gymnasieskoler« af 7. juni 1958. Til orientering gengives her 
et uddrag af denne lov:

§ 1. En gymnasieskole består af en 3-årig realafdeling og en 3-årig gymnasieafdeling. 
§ 2. Gymnasieskolens realafdeling giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår gen

nem 3 etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, der slutter med 
en prøve (realeksamen).
Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem 3 etårige klasser 
en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grund
lag for videregående studier og slutter med en prøve (studentereksamen). Un
dervisningen skal kunne gives på delvis forskellige linjer, som benævnes efter 
de undervisningsfag, der giver hver enkelt linje dens særpræg. Undervisnings
ministeren fastsætter de nærmere regler om linjedelingen.

§ 6. Realeksamen afholdes efter reglerne i folkeskolelovens § 22: 
Undervisningen i realafdelingens ældste klasse afsluttes med en afgangsprøve, 
der betegnes realeksamen.
Realeksamen består af skriftlige og mundtlige prøver. Skriftlige prøver afhol
des i dansk, i engelsk eller tysk samt i regning og matematik. På den tekniske 
linje kan der i stedet for skriftlig prøve i et fremmedsprog anordnes en særlig 
prøve i fag under den matematisk-fysiske faggruppe. Mundtlige prøver afholdes 
i et af undervisningsministeren fastsat antal af de fag, hvori der er undervist 
i realafdelingen.
Ved prøverne skal eleverne godtgøre, at de har nået den modenhed og kund
skabsfylde, der er sat som undervisningens mål.

§ 7. Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den modenhed 
og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål. Prøven er dels skrift
lig, dels mundtlig.

§ 8. Studentereksamen giver ret til indskrivning ved universiteterne og efter de der
om gældende regler ret til indskrivning ved andre højere læreanstalter.

§ 10. Beslutning om elevers optagelse træffes af rektor.
§ 12. Som almindelige aldersbetingelser for elevernes optagelse fastsættes:

1. At de, som optages i en 1. realklasse, er fyldt eller fylder 14 år senest 6 
måneder efter skoleårets begyndelse, og at de, som optages i en 1. gymnasie
klasse, er fyldt eller fylder 16 år senest 6 måneder efter skoleårets begyndelse.

2. At deres alder ikke med mere end 2 år overstiger gennemsnitsalderen i den 
klasse, som de efter deres kundskaber kan optages i.

§13- Optagelse i realafdelingen og afholdelse af oprykningsprøver i denne finder 
sted efter reglerne i folkeskolelovens § 20.
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Optagelse i 1. realklasse er betinget af, at vedkommende elev er i besiddelse 
af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at han kan 
følge undervisningen i realafdelingen på tilfredsstillende måde og fuldføre un
dervisningen på normal tid. Eleven må have fulgt undervisningen i et fremmed
sprog i 6. skoleår og i 2 fremmedsprog og matematik i 7. skoleår. Elever, der 
søger optagelse i en realafdeling på en anden skole end deres hidtidige, må 
fremlægge afgangsbevis og udtalelse fra deres hidtidige skole.
Ved oprykning fra 1. til 2. og fra 2. til 3. realklasse samt fra 2. realklasse til 
1. gymnasieklasse afholdes der oprykningsprøver. Oprykningsprøven ved ud
gangen af 2. realklasse skal omfatte skriftlig prøve i dansk, regning og mate
matik. De nærmere regler fastsættes i øvrigt af ministeren.

§ 14. Optagelse i 1. gymnasieklasse er betinget af, at vedkommende elev med tilfreds
stillende resultat har bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse og er i besid
delse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at han 
kan følge undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende måde og 
fuldføre undervisningen på normal tid. Elever, der søger optagelse i en gym
nasieafdeling på en anden skole end deres hidtidige, må fremlægge afgangs
bevis og særlig udtalelse fra deres hidtidige skole.
Det fastsættes af undervisningsministeren, i hvilke tilfælde optagelse af en 
elev i 1. gymnasieklasse skal kunne betinges af, at eleven består en optagelses
prøve på den skole, i hvis gymnasieafdeling optagelse søges, og i hvilke tilfælde 
en elev, som vedkommende skole ikke anser for kvalificeret til optagelse i en 
1. gymnasieklasse, skal kunne forlange optagelsesprøve afholdt.
Skolen vil kunne optage en elev, der har bestået realeksamen, i 1. gymnasie
klasse.
De elever, der melder sig til optagelse i 1. gymnasieklasse på nysproglig linje, 
skal underkaste sig en prøve i latin, om hvilken de nærmere regler fastsættes 
af ministeren.
Elever, der ønskes optaget senere end fra 1. gymnasieklasses begyndelse, eller 
som hverken har fulgt undervisningen i 2. realklasse eller bestået realeksamen, 
må bestå en optagelsesprøve, der godtgør, at de i modenhed og kundskaber 
står på samme trin som eleverne i den klasse, hvori de ønskes optaget.

§ 23- 1. realklasse efter nærværende lov oprettes senest fra begyndelsen af skoleåret 
1961—62 og 1. gymnasieklasse senest fra begyndelsen af skoleåret 1963—64.

Vedr. den i § 14 omtalte latinprøve stilles iflg. kongelig anordning føl
gende krav:

Eksaminanden må grundigt have lært den elementære latinske gramma
tik, ligesom han må have kendskab til de almindeligste syntaktiske regler 
og til et mindre, centralt ordforråd.

Til prøven kræves læst en elementarbog (forskole), hvorved den latinske 
formlære er indøvet, samt mindst 20 sider sammenhængende læsning, lette 
stykker af latinske forfattere, der er bearbejdet efter formålet. I den almin
deligst benyttede latinske læsebog (Mikkelsens) svarer det til hele første 
afdeling og de første 33 kapitler af anden afdeling.

Prøven finder sted på gymnasiet, normalt i slutningen af juni.

Realeksamen er særlig velegnet for elever, der vil ud i erhvervslivet eller 
ind i etaterne. Studentereksamen giver adgang til at studere ved universite
terne og de højere læreanstalter.
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Den nysproglige studentereksamen er det bedste grundlag for studiet af 
sprog og historie til skoleembedseksamen, ligesom den er en god forskole 
til det teologiske, det juridiske og det statsvidenskabelige studium, samt til 
uddannelse på seminarier og handelshøjskoler.

Den matematisk-naturvidenskabelige studentereksamen er det nødvendige 
grundlag for studiet af matematik og naturvidenskab til skoleembedseksa
men, samt for det polytekniske studium og farmaceutstudiet; den er det 
bedste grundlag for læge- og tandlægestudiet og for videreuddannelse på 
Landbohøjskolen, Officersskolen og Akademiets Arkitektskole.

Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole, der 
gerne modtager elever fra hele området såvel til gymnasiet som til real
afdelingen. Alle skolens elever, indenbys som udenbys, har gratis skolegang 
og gratis undervisningsmateriel. (Om behandling af udleverede skolebøger 
se omstående reglement).

Udenbys elevers hjemstedskommune yder som bidrag til skolens drift et 
beløb pr. elev svarende til 10 % af bruttoudgiften pr. elev i statsskolerne. 
Dette vil for fremtiden dog kun gælde gymnasieeleverne, idet undervisnin
gen i gymnasiernes realafdeling iflg. forslag, som ventes vedtaget, vil blive 
betalt af staten med 100 %.

I henhold til cirkulære af 24. nov. 1958 ydes der af Ungdommens Ud
dannelsesfond delvis dækning af rejseudgifter til alle gymnasieelever, som 
bor i en afstand af mindst 15 km fra skolen. Endvidere kan der tildeles 
opholdsstipendier, gradueret efter forældrenes skattepligtige indtægt, til 
gymnasiaster, som på gr. af hjemmets afstand fra skolen er nødt til at ind
logere sig i skolebyen.

Tilmeldelse til I g sker på en særlig blanket, der kan rekvireres på sko
lens kontor. Den skal være tilbagesendt i udfyldt tilstand senest d. 1. maj. 
Elever, der af deres tidligere skole indstilles som velegnede til gymnasiet, 
vil blive optaget uden prøve. Kun i tvivlstilfælde vil en sådan blive krævet.

Adresseforandring og navneforandring må straks meddeles skolen.
Udmeldelse må ske skriftlig.
Forsømmelser. Kun ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1. i 

den nærmeste familie) kan der gives tilladelse til at forsømme skolen, og 
skriftlig, motiveret anmodning derom må to dage i forvejen være rektor i 
hænde. Skolen anmoder indtrængende forældrene om kun at lade barnet 
forsømme, når det er strengt nødvendigt. Kun således kan arbejdet gennem
føres solidt og med godt resultat. Efter fravær p. gr. af sygdom skal eleven 
den første dag, han atter er i skole, medbringe skriftlig meddelelse om syg
dommens art og fraværelsens varighed. Må eleven p. gr. af ildebefindende 
eller af anden årsag møde uforberedt, meddeles også dette skriftligt.
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Fritagelse for gymnastik kan indrømmes eleven, når skriftlig anmodning 
herom medbringes. For fritagelse over 8 dages varighed kræves lægeattest. 
Det henstilles til forældrene kun at søge deres børn fritaget for gymnastik, 
når vægtige grunde taler derfor.
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SKOLENS SAMLINGER . GAVER

Biblioteket samt de fysiske og naturvidenskabelige samlinger er under 
opbygning. Der er desuden anskaffet forskelligt audiovisuelt undervisnings
materiale, bl. a. et tonefilmanlæg, en stereo-båndoptager, en pladespiller, 
en diaprojektor og et episkop.

Boggaver er modtaget fra Institut Frangais, Den engelske ambassade, 
Den tyske Forbundsrepubliks ambassade, De forenede Staters ambassade, 
boghandler Edvard Andersen, Års, Munksgårds forlag og Gyldendals 
forlag.

Gaver til de fysiske og naturfaglige samlinger er modtaget fra olie
selskabet B.P. (en samling olieprodukter i stativ), Poul Ølholm Larsen 
I m (en teodolit samt geologisk og zoologisk materiale), Ove Svendsen 
I m, Dorte Ussing-Jepsen og Jens Ussing-Jepsen, Års kommunale borger- 
og realskole (geologisk og zoologisk materiale).
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EKSAMEN OG AFSLUTNING

De mundtlige årsprøver, som er offentlige, vil finde sted i 

tiden fra 3.-20. juni.

Som censorer for gymnasieklasserne er inviteret skoleinspek

tør S. P. Christensen og faglærer Keld Poulsen, Års.

Endvidere fra Viborg Katedralskole Ikt. G. Larsen og Ikt. K.

B. Jørgensen samt adjunkterne fru Lumbye, Elmue og Kn. 

Møller.

Fra Ålborg Katedralskole Ikt. fru Hempel Hansen, Ikt. Åge 

Houken og adj. Sv. Åge Møller.

Fra Ålborghus Statsgymnasium adj. frk. Lissa Sørensen.

Skolens afslutningshøjtidelighed, hvortil elevernes forældre er 

inviteret, vil finde sted lørdag den 24. juni kl. 10.

Det nye skoleår begynder mandag den 14. august, kl. 10. 

Samme dag kl. 11 vil griindstensnedlæggelsen finde sted.

Års i maj 1961.

A. U S S1 N G-J E P S E N

TI



REGLER
FOR ELEVERNES BEHANDLING AF BØGER, 

DER UDLÅNES AF SKOLEN

1. Bøgerne skal være forsynet med ordentligt om
slag, som skal være mærket med elevens og klas
sens navn.

2. Eleverne må ikke tage andre skolebøger med i 
skole end dem, der er brug for den pågælden
de dag.

3. Navnesedlen, som påklistres bindets inderside, 
skal udfyldes med blæk.

4. Eventuelle rettelser og tilføjelser i bøgerne skal 
foretages med blyant og må kun ske efter ud
trykkelig godkendelse af faglæreren.

5. Eleverne er ansvarlige for de udlånte bøger. 
Hvis en elev mishandler eller bortkaster en bog, 
vil den blive forlangt erstattet.

6. Når en bog leveres tilbage til skolen, skal den 
være fri for omslag, indlæg og blyantsmærker.

7. Stilehæfter o.lign, må kun anvendes til det fag
lige arbejde.
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