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Omslagsbilledet gengiver bundrelieffet fra Gundestrupkarret, et stort, 
forgyldt sølvkar, der i keltisk jernalder - århundrederne før Kristi fød
sel - blev nedsat som offergave i en mose øst for Aars, men antages at 
stamme fra østkeltiske egne ved Donaus nedre løb. Den store tyr lig
ger dræbt, fældet af jægeren, der ses øverst i billedfeltet. - Originalen 
på Nationalmuseet, afstøbning på Vesthimmerlands Museum i Aars.
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MAGISTER NIELS JENSEN ÅRS

I forordet til det første årsskrift fra Vesthimmerlands Gymnasium 
omtaltes ganske kort mag. Niels Jensen, der fødtes hersteds i 1603 
og døde som rektor ved Viborg Katedralskole i 1672.

Interessen for denne Viborg-rektor vaktes ved læsningen af min 
tidligere kollega Carl E. Jørgensens udmærkede bog om katedral
skolens historie og næredes yderligere af min forflyttelse til det ny
oprettede gymnasium i hans fødeby i Vesthimmerland. Da omtalte 
mag. Niels Jensen var en landskendt skolemand, utvivlsomt en af 
datidens mest fremragende pædagoger, har jeg ment, at følgende 
korte skitse af hans liv og virke i den danske skole i det 17. årh. 
måske kunne have mere end rent lokalhistorisk interesse.

Om Niels Jensens far, provst Jens Nielsen, Års, der døde i 1651, 
vides kun lidt. Ifølge S. V. Wibergs Alm. dansk præstehistorie, hvis 
vidnesbyrd man iøvrigt bør omgåes med megen forsigtighed, skal han 
have været »hård og ond mod sin hustru, som måtte stjæle korn af 
loftet for at underholde 3 sønner, der holdtes til bogen.« Er dette 
rigtigt, har den brave provstindes »tyverier« i alt fald ikke været 
forgæves, for af disse sønner blev to præster i Skåne, den tredje rektor 
i Viborg.

Niels Jensen blev student fra Viborg Katedralskole i 1623. Efter 
få års forløb er han sikkert — som skik da var — vendt tilbage til 
sin gamle skole som hører. Hans samtidige, Peder Villadsen, der var 
biskop i Viborg og således skolens øverste myndighed, beretter i sin 
»Udsigt over Viborg Skoles Historie«, at det var den unge Niels 
Jensen, der i de hårde krigsår 1627-29 holdt skolen i live. Den da
værende rektor, mag. Christoffer Hansen, var flygtet, da de kejser
lige hære rykkede op i Jylland —, »thi på svirebrodres vis — det 
eneste han satte pris på — kunne han ikke leve mellem soldater, hvor 
det skummende bæger ikke ville komme ham selv til gode. Kun 5te 
lekties disciple og nogle enkelte af de lavere klasser, som vare fra 
byen, blev tilbage. Dem samlede mag. Niels Jensen og underviste 
dem på det omhyggeligste, så at 5te klasses disciple snart kom langt 
videre end sextianerne (eleverne i 6te klasse, mesterlektien)«. For 
denne fortjenstfulde indsats belønnedes Niels Jensen i 1634 med rek
toratet ved katedralskolen. Som yderligere kvalification til dette em
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bede fremføres det — i et brev som biskop Vandal skrev til kansler 
Chr. Friis — at Niels Jensen et par år havde været udenlands med en 
søn af lensmanden på Plaid, Knud Gyldenstierne til Tim »og der 
ochså forholdett sig møgett flittelig och skickelig.«

Niels Jensen sad som rektor i Viborg til 1672, lige så iænge som 
hans 12 forgængere tilsammen. Hans lange funktionstid vidner om 
hans store kærlighed til skolegerningen og må ses som en forløber for 
den tid, hvor rektorerne betragtede deres embede som en egentlig 
livsstilling. Tidligere havde det hørt til sjældenhederne, at en rektor 
sad mere end 3 år ved sin skole; de fleste gik, såsnart mulighed gaves, 
over til et af de langt mere estimerede og bedre aflønnede gejstlige 
embeder. I øvrigt var både regering og biskopper opmærksomme på 
det uheldige i dette forhold. Man havde således i 1613 for at for
bedre rektors økonomiske stilling henlagt et kannikedømme til rekto
ratet i Viborg. Fra en anden kilde, G. Treschow: Danske Jubellærere, 
ved vi, at mag. Nicolaus Johannis Arhusiensis (andetsteds latiniseret 
som Arhusius for at undgå forveksling med Århus) var canonicus 
capitulae og som sådan lønnet så vel, at han ikke har behøvet at for
lade det skolearbejde, han havde så usædvanlige evner for.

På dette punkt er alle kilder ubetinget enige: rektor Niels Jensen 
har været i besiddelse af en usædvanlig flid og lærerdygtighed. I løbet 
af kort tid kom katedralskolen på fode igen efter krigsårenes elendig
hed, ja, den opnåede en hidtil ukendt anseelse, så den trak disciple 
til sig fra fjern og nær. Således søgte fra Randers en ung mand, 
Johannes Olavius, der senere blev en kendt latindigter, til skolen i 
Viborg, »den gang enestående i landet — turn praecipua in patria — 
hvor jeg i tre år har haft den højt fortjente og vidt berømte mag. 
Nicolaum Johannis.«

Også Vitus Bering har været blandt de mange, der i disse år søgte 
til skolen i Viborg. I sin biografi af den kendte opdagelsesrejsende 
skriver historikeren H. F. Rørdam: »Niels Jensen Års synes i sin tid 
at have været en af landets mest fremragende skolefolk. Når Bering 
kort efter sin ankomst til universitetet lagde en ualmindelig færdig
hed for dagen, må vel æren derfor til en vis grad tillægges oven
nævnte lærer.«

Ifølge Dansk biografisk Leksikon har rektor Niels Jensen intet 
skriftligt efterladt sig. En undersøgelse på Landsarkivet i Viborg gav 
imidlertid til resultat, at der her fandtes et lille skrift (Viborg Bispe- 
arkiv, Nørrelyng Herred 5, Viborg latinske Skole, 1.-3. pakke) — 
et skrift, der bærer titlen »de uniformitate«, og som nærmest må 
karakteriseres som et pædagogisk responsum. Denne lille afhandling, 
som hermed formodentlig publiceres for første gang, fremkom i 
1654. Den direkte foranledning var den, at biskopperne i 1650 havde 
klaget over uensartetheden i den danske skole. I 1653 rådslår univer- 
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sitetets professorer på Frederik Ill’s opfordring om sagen, og man 
enes om at indhente responsa fra rektorerne ved de mere betydelige 
skoler, bl. a. fra skolerne i Århus, Randers og Viborg. Fra Viborg 
kom i øvrigt også et svar fra konrektoren, Johannes Resenburgius. 
Også dette findes i den omtalte pakke på Landsarkivet.

En mere dybtgående forståelse af skriftet »de uniformitate« kræ
ver et kort historisk rids af forholdene ved latinskolerne i det første 
årh. efter reformationen.

Grundlaget for den lærde skole i dens nye reformatoriske form 
blev givet med Kirkeordinansen af 1537, der påbød, at der i hver by 
skulle være en latinsk skole med to eller tre duelige lærere. Med Natio
nalsynoden i 1546 blev de officielle retningslinjer for undervisningen 
fastlagt. Man beskæftigede sig allerede her med det afgørende pro
blem, ensartetheden — uniformiteten — i undervisningen ved de for
skellige skoler.

Det af Antvorskovsynoden tilstræbte enhedspræg slog dog ikke 
rigtig igennem, hvilket bl. a. skyldtes — i øvrigt prisværdige — pæ
dagogiske reformbestræbelser, fremkommet ved påvirkning fra ud
landet, især fra gymnasiet i Strasbourg. Her havde man under ledelse 
af den kendte skolemand Johannes Sturm (1489-1533) fundet frem 
til en mere udbytterig sprogundervisning, ligesom man havde optaget 
geometri, aritmetik og fysik på læseplanerne og indført en mildere 
skoletugt.

Omkring år 1600 var skolevæsenet i Danmark imidlertid nede i en 
bølgedal, hvilket resulterede i, at adskillige velstillede folk sendte 
deres sønner udenlands til de dygtigt ledede jesuittiske skoler i 
Frankrig og Tyskland. Dette var en ikke ufarlig sag, for jesuitterne 
var modreformationens stødtropper, der let kunne fordærve unge 
lutherske sjæle. Noget måtte der gøres, og landsfaderen Christian IV 
tog personlig sagen i sin hånd. I 1604 udsendte han et kongebrev, 
hvori han utvetydigt giver udtryk for sin harme over tingenes til
stand: »Vi haver erfaret, at ungdommen i skolerne her udi riget 
bliver forsømt af følg, årsager, at der ikke læses ens autores udi 
skolerne over hele riget, så de personer, der drager fra en skole til 
en anden, så godt som på ny må begynde at lære og dermed forspilde 
deres ungdomsår og alder, og endda hænder det undertiden, at præ- 
ceptores understå sig i selv at forme og diktere deres egne private 
forskrifter, som ungdommen skal nedskrive i timerne endda med 
andre længere diktater og tilføjelser, hvormed børn og ungdom lidet 
eller intet er tjent; derfor befaler vi Strengeligen og alvorligen alle 
rektorerne i vort rige Danmark, at de med deres hørere og med
tjenere aldeles retter sig efter den tabella scholastica (anordning om 
pensa og fagkrav), som herom er forfattet.«

Man har indtrykket af, at den kongelige bandbulle i nogen grad 
har aktiviseret de pædagogiske reformbestræbelser i den første halv
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del af det 17. årh. Hovedmanden i dette arbejde var professor Hans 
Poulsen Resen, der er forfatter til den ovenfor omtalte tabella scho- 
lastica. Derudover skrev han et helt system af nye lærebøger samt 
et latinsk skrift om skolernes indre ordning, den i rektor Niels Jen
sens responsum omtalte »Pro scholis puerorum«.

Professor Poulsen Resen dør i 1638. I 1649 udsender forfatteren 
og skolemanden Hans Mikkelsen Ravn, der var rektor i Slagelse, 
en betænkning om de lærde skoler, stilet til biskop Jesper Broch- 
mand. Heri behandles de samme problemer som i det lille skrift, 
»de uniformitate«, men fyldigere og i en livligere stil. Særligt interes
serer Hans Mikkelsen Ravn sig for lærernes forhold:

»De må med tilbørlig strenghed holde disciplene til tarvelighed i 
klædedragt samt til anstændighed på håret.« Og om lærergerningen 
hedder det: »De haver et besværligt, uafbrudt og surt trællearbejde, 
men ere derfor dog ikke trælle. De bør agtes mere, thi honos alit 
artes (agtelse nærer dygtigheden)«.

5 år efter dette skrift kom så — i 1654 — på given foranledning 
rektorernes responsa, deriblandt Viborg-rektorens.

Niels Jensen Års døde en halv snes år før Holbergs fødsel. Hans 
sprog minder meget om det Holberg-dansk, vi kender fra Epistlerne, 
men det er stivere og i endnu højere grad end baronens spædet op 
med latin. Det gengives her i oversat og moderniseret form, men jeg 
har dog i nogen grad søgt at bevare det gamle sprogs særlige charme 
og særegne tone:

På det at ungdommen udi skolerne desbedre kan præpareres til 
studierne, synes uniformitet blandt andet at være et meget for
nødent middel: dette haver Academia Hafniensis indset for nogle 
år siden efter lang overvejelse om genrejsningen af skolerne i disse 
riger: hvorfor det er ved Kongl. Missive 1604 den 20. Octob. 
Strengeligen blevet befalet alle skolers rektorer udi rigerne, at de 
skulle forholde sig uden nogen afvigelse efter de beordrede tabellas 
scholasticas.

Førnævnte uniformitet kunne efter adskillige indtrufne foran
dringer bekvemmeligst genindføres i skolerne uden ufornøden for
nyelse ved den bogliste, hvilken de ærværdige herrer biskopper 
haver forelagt Hans Højhed Kongens Kansler udi København 
1650 den 17. junii, eftersom de bøger der deri angives er største 
parten udi skolerne introduceret: de andre så som 1. Mosebog 
(Genesis Mesaica) og matematik for begyndere (initia Matheseos) 
skulle her i landet billigt og i forkortet form udgives for de fattige 
skoler ved offentlig trykning. Imidlertid kunne der anbefales til 
skolernes brug andre lette, overkommelige og kortfattede bøger 
af hvilke førnævnte begyndelsesgrunde kunne læres, på det at ung
dommen ikke sin tid skulle spilde på at nedskrive efter diktat, 
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hvilket billigen i skolerne er afskaffet. Var og vel at ønske, at den 
kristne religions grundbegreber blev uddraget af Jesper Broch- 
mands værk og noget tilpasset efter hvad der kan fattes og huskes 
af eleverne, der dog er pligtige til på stående fod at gengive punkt 
for punkt kristendommens definitioner og forskrifter med de vig
tigste steder i den hellige skrift, førend de bliver dimitteret til 
universitetet.

Angåede målet for hvad der skal nåes (meta profectus) så be
findes det vel at være sat for de 5 nederste lektier af Poulsen Resen 
— salig ihukommelse — i hans bog om drenge-skolen, men efter
som ungdommen nu langt mere end tilforn ved en vis medfødt dum
dristighed løber fast hvert år af skolerne til academierne og det i 
mængde, så synes det fornødent, at målet for den øverste lektie 
besynderligen på ny sættes og så udførligen og klarligen fastlægges, 
at disciplene kunne selv se, hvad de skulle have lært mere ind
gående efter deres fatteevne og alder af den kristne religions grund
begreber, af sprog og veltalenhed, så og deraf kunne kendes hvil
ket elementært kendskab til filosofi og matematik de så nogen
lunde burde have, førend de kunne blive antaget af universitetet; 
dette mål kunne både opflamme ungdommen til ikarisk flugt mod 
højderne og ægge de bedst begavede; men på det at de svagere be
gavede, der hverken udenfor skolen eller i denne kan holde deres 
plads, ikke ganske her skulle forkastes, burde enhver, som skulle 
bedømme dem, lade sig deres velfærd være anbetroet, om de end 
trods flid og god opførsel skulle blive oversiddere i anden eller 
tredje klasse.

De, som enten af manglende evne til at finde sig i disciplinen 
eller af ungdommeligt overmod omskifter de større skoler med de 
mindre, at de derved des snarere kunne få adgang til universitetet, 
burde ingenlunde have adgang dertil, førend de haver bevist deres 
fremgang i overensstemmelse med den fælles målsætning.

De, som efter privat undervisning ville optages i det academiske 
borgerskab, burde, dersom de ellers haver underkastet sig de samme 
betingelser som skolerne, også have nået de samme mål, som er 
foreskrevet de førende skoler, førend de får adgang til universi
tetet, ellers kunne den private undervisning herefter hindre den 
offentlige og forårsage stor forvirring i skolerne.

De, som fremfor andre af deres meddisciple i deres skolegang 
viser lydighed og flid og befindes at have lagt lovende funda
menter, burde efter deres økonomiske kår befordres til at nyde 
kongelig understøttelse, at de kunne blive på universitetet og des
bedre fortsætte studierne til menighedens og skolernes tjeneste, når 
man behøvede dem.

Hine letsindige og overmodige unge mennesker, der begiver sig for 
tidligt af skolerne, burde ingenlunde antages, førend de haver be

9



vist deres fremgang i overensstemmelse med det fastsatte mål, 
enten de kunne privatim eller fra andre skoler bliver dimitteret til 
universitetet.

Når uniformitet og målsætning bliver fastlagt for alle skolerne, 
kan og til skolernes opbyggelse uden forvirring, disputeren og 
anden kappestrid hver tredje måned sættes i værk i skolerne. Præ
mier og belønninger, som ellers er til stor lyst og nytte i skolerne, 
kræver gavmildhed fra borgernes side.

Forargelig og fræk fornyelse udi klædedragt, som er ulidelig, 
hindres lettelig blandt de skolepersoner, som for største delen lever 
for skolens og andres midler. Var vel og at ønske, at en del af 
dem, der er vendt tilbage fra universitetet, ville vise sømmelighed 
i klædedragt.

Måtte den evige og hellige Gud velsigne deres råd, som skal 
træffe bestemmelser om den lærde Republiks ve og vel og lede ret 
de beslutninger, der tages, sit navn til ære og skolerne til gavn. 
Således ønsker jeg. Viborg d. 15. marts 1654.

Nicolaus ]oannis m(anu)m(ea).

Det ville føre alt for vidt i enkeltheder at gå ind på de mange 
pædagogiske problemer, der omtales i ovenstående lille skrift. Her 
skal blot gøres enkelte bemærkninger.

Det brændende spørgsmål for datidens skole var — som påvist — 
den eksisterende uensartethed i undervisning og målsætning. Betime
ligheden af en større ensartethed i målsætningen bør vel næppe be- 
tvivles. At man også har villet ensrette undervisningen, hvilket sik
kert har været helt i den spirende enevældes ånd, forekommer mere 
betænkeligt for en moderne opfattelse, der betragter den danske 
skoles metodefrihed som noget meget værdifuldt.

Fremmedartet — og pudsigt — virker det også, at den brave mand 
vil gøre offentlig hjælp og understøttelse til trængende skolepersoner 
afhængig af, at de undlader fræk og forargelig fornyelse i klæde
dragten. Senere tider har jo unægtelig et noget mere liberalt syn på 
de dele. Man tænker sig blot uddelingen af stipendier fra Ungdom
mens Uddannelsesfond gjort betinget af en passende anstændighed 
på håret eller skægget for nu at bruge Hans Mikkelsen Ravns udtryk!

Helt nutidigt og ganske i overensstemmelse med moderne pædago
giks principper klinger imidlertid den gamle Viborg-rektors ord om, 
at de svagere begavede ikke ganske skulle forkastes, og at man skulle 
lade sig deres velfærd være anbetroet. Er det mon ikke således, at for 
det sande lærersind vil til enhver tid eleverne være andet og mere 
end slet og ret undervisningsobjekter, som man kan kaste til side og 
kassere, hvis de ikke i samme mål som de mere velbegavede kan til
egne sig den ønskede viden. Uden dette sind bliver i alt fald enhver 
lærergerning gold.
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SKOLENS ELEVER

1. sept. 1961 var elevantallet 174. I skoleårets løb er 11 elever ud- 
meldt og 1 ny elev indmeldt. 1. maj 1962 er elevantallet 164.

Gymnasieklasserne

II sproglig
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. Frølich, Grethe, 28.11.42 (gårdejer, Sønderup).
5. Henriksen, Karen B., 16.8.43 (sognepræst, Rørbæk).
6. Iversen, Birthe M., 5.9.43 (gårdejer, Ravnkilde).
7. Jeppesen, Anna S., 6.2.44 (mejeribestyrer, St. Binderup).
8. Knudsen, Ingeborg, 9.1.44 (frimenighedspræst, Hornum).
9. Kristensen, Bente, 26.1.44 (tømrermester, Farsø).

10. Larsen, Dorthe L., 20.10.44 (dyrlæge, Års).
11. Larsen, Inge, 8.3.45 (slagtermester, Østerbølle).
12. Lassen, Hellen, 2.8.44 (hotelejer, Års).
13. Madsen, Birthe M., 13.8.44 (købmand, Års).
14. Nielsen, Lisbeth K., 11.11.44 (driftsleder, Løgstør).
15. Nielsen, Margit B., 2.5.44 (gartner, Nørager).
16. Pedersen, Gorm B., 1.12.43 (overlærer, Ranum).
17. Poulsen, Anna Kathrine, 19.10.44 (gårdejer, Års).
18. Præsius, Anne Marie, 27.8.44 (gårdejer, Hvilsom).
19. Rasmussen, Karen, 25.6.44 (købmand, Års).
20. Simonsen, Gerda V., 3.8.44 (gårdejer, Thise).
21. Skriver, Inger-Lise, 14.9.44 (tømrer, Års).

II matematisk-naturvidenskabelig
Klasselærer: adj. H. C. Harder.

1. Bendsen, Birgit, 7.10.41 (sognepræst, Ravnkilde).
2. Dybdahl, Knud, 20.5.44 (bagermester, Ranum).
3. Eriksen, Karen H., 19.8.44 (landsretssagfører, Ålestrup).
4. Falsig, Niels, 15.5.44 (frisørmester, Års).
5. Fibiger, Bo, 19.2.45 (sognepræst, Hornum).
6. Fredsgård, Kurt L., 26.8.44 (gårdejer, Brøndum).
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7. Hovgård, Ivan, 19.5.44 (gårdejer, Vesterbølle).
8. Jensen, Hans S., 7.8.44 (handelsmand, Hornum).
9. Larsen, Poul 0., 12.3.44 (bødkermester, Års).

10. Madsen, Magna B., 19.1.44 (forpagter, Vesterhornum).
11. Nielsen, Johan L., 26.12.43 (købmand, Gatten).
12. Nielsen, Poul Erik H., 17.1.45 (førstelærer, Gislum).
13. Thomsen, Kirsten S., 11.6.44 (fiskeriejer, Sønderup).
14. Wetche, Andreas C. P., 27.9.44 (proprietær, Farsø).
15. Årup, Erland, 5.8.43 (gårdejer, St. Binderup).

I sproglig
Klasselærer: adj. K. Dybdahl.

1. Asp, Niels Chr., 9.10.45 (smedemester, Hornum).
2. Bang, Elsebet, 15.3.45 (sognepræst, Ranum).
3. Bendsen, Anders, 17.5.44 (sognepræst, Ravnkilde).
4. Eefsen, Walter Chr., 29.7.44 (bestyrerinde, Arden).
5. Ellingsøe, Karen, 26.8.45 (gårdejer, Vesterbølle).
6. Glerup, Martin, 3.12.43 (gårdejer, Blære).
7. Greve, Lone, 24.3.46 (proprietær, Simested).
8. Hansen, Birthe S. B., 3.8.44 (stationsarbejder, Års).
9. Jensen, Per M., 31.1.45 (læge, Ålestrup).

10. Johansen, Hedvig M., 11.2.45 (frisørmester, Nørager).
11. Jørgensen, Kirsten, 7.3.44 (landmand, Ejdrup).
12. Jørgensen, Rita, 9.10.45 (banearbejder, Nørager).
13. Kappel, Troels V., 18.4.44 (lærerinde, Gundersted).
14. Kristoffersen, Anne M., 31.5.44 (gårdejer, Ranum).
15. Larsen, Niels, 18.3.44 (direktør, Skalborg).
16. Lybye, Helga, 9.10.43 (skovrider, Suldrup).
17. Møller, Søren C., 24.12.43 (læge, Farsø).
18. Nielsen, Signe, 5.10.45 (gårdejer, Ålestrup).
19. Poulsen, Grete M., 17.3.44 (fragtmand, Skivum).
20. Zimmer, Tove A., 2.9.44 (murermester, Tolstrup).

I matematisk-naturvidenskabelig
Klasselærer: adj. T. Bergstein.

1. Andersen, Lise S., 17.8.44 (grosserer, Ålestrup).
2. Bak, Anders, 28.4.45 (seminarieadjunkt, Ranum).
3. Bertelsen, Henning, 1.12.44 (maskinmester, Sundsøre).
4. Christensen, Agnethe M., 9.5.45 (gårdejer, Fjelsø).
5. Christensen, Egil, 9.3.46 (forstander, Hornum).
6. Christiansen, Jens K., 7.7.45 (murermester, Års).
7. Eeg, Peter A., 16.5.44 (murermester, Hornum).
8. Grynderup, Kaj, 26.11.44 (husmand, Ebdrup).
9. Hansen, Erik U., 10.1.46 (dyrlæge, Nørager).

10. Jensen, Arne V., 12.7.45 (gartner, Hvam).
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11. Keiding, Jens, 23.6.46 (læge, Overlade).
12. Kjeldgård, Bodil, 26.6.44 (revisor, Løgstør).
13. Kristoffersen, Frits N., 19.9.44 (matros, Løgstør).
14. Larsen, Jens 0., 30.5.44 (skomager, Vilsted).
15. Larsen, Yrsa S., 27.12.44 (savskærer, Løgstør).
16. Nielsen, Solveig L., 20.9.44 (købmand, Gedsted).
17. Pedersen, Jens L., 27.10.45 (tømrermester, Års).
18. Pedersen, Jette F., 11.11.43 (direktør, Gedsted).
19. Pedersen, Jørgen N., 17.10.44 (frisør, Ålestrup).
20. Rasmussen, Helene V., 4.5.45 (gårdejer, Giver).
21. Trads, Ellen M., 14.3.44 (gårdejerske, Mejlby).
22. Viskum, Bente A., 16.4.45 (revisor, Ålestrup).

Realklasserne

4. a
Klasselærer: adj. E. Siej.

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).
5. Hansen, Erik S., 4.1.46 (husmand, Tandrup).
6. Hansen, Inge, 7.9.46 (installatør, Års).
7. Jensen, Bodil, 18.1.46 (mejeribestyrer, Års).
8. Jensen, Jette P., 10.10.45 (købmand, Gundestrup).
9. Jensen, Åge R., 14.2.46, (husmand, Svenstrup).

10. Jørgensen, Jens J., 3.9.45 (glarmester, Års).
11. Kristensen, Anne Marie S., 25.3.45 (gårdejer, Blære).
12. Kristensen, Søren H., 16.1.46 (landmand, Krogstrup).
13. Kyneb, Ove S., 16.9.45 (arbejdsmand, Års).
14. Lassen, Mette K., 13.9.45 (gårdejer, Sjøstrup).
15. Mørck, Lilly H., 8.4.46 (kontrolassistent, Gundestrup).
16. Nielsen, Henning B., 28.6.45 (kørelærer, Vesterhornum).
17. Nielsen, Svend B., 24.3.46 (gårdejer, Hornumbro).
18. Olesen, Poul J., 7.6.46 (landmand, Hornum).
19. Pedersen, Dorthe M., 24.9.45 (sognepræst, Blære).
20. Sørensen, Bodil S., 2.5.46 (husmand, Blære).
21. Øland, Jens Å., 20.10.45 (ejendomsmægler, Hornum).
22. Ågård, Signe,, 15.10.45 (husmand, Gundestrup).

4. c
Klasselærer: adj. P. G. Ørberg.

1. Andersen, Jens M., 30.10.45 (købmand, Års).
2. Andersen, Åse E., 6.5.45 (kørelærer, Års).
3. Christensen, Tove M., 13.7.45 (købmand, Års).
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4. Eriksen, Chresten P., 15.3.45 (gårdejer, Dybvad Mølle).
5. Eriksen, Karen T., 22.10.45 (gårdejer, Stenildvad).
6. Fredberg, Hanne M., 2.11.44 (bogtrykker, Års).
7. Gundersen, Ebba, 5.4.46 (gårdejer, Svenstrup).
8. Jensen, Jørn, 18.6.45 (konsulent, Års).
9. Karlsen, Lis, 26.1.46 (arbejdsmand, Års).

10. Larsen, Ingelise, 26.4.46 (købmand, Års).
11. Larsen, Lilly M., 15.8.45 (arbejdsmand, Års).
12. Lind, Ole, 4.7.46 (hovmester, Års).
13. Mikkelsen, Niels Henrik S., 10.9.44 (gårdejer, Sjøstrup).
14. Nielsen, Gunnar, 15.12.44 (husmand, Gundestrup).
15. Nielsen, Poul Jørgen, 10.7.44 (mælkehandler, Hornum).
16. Rask, Bent Erik, 17.6.44 (landmand, Sjøstrup).

1. a
Klasselærer: adj. E. Sejer Pedersen.

1. Andersen, Jette T., 24.10.46 (vognmand, Års).
2. Bitsch, Per, 25.2.47 (pakhusformand, Års).
3. Bohl, Kirsten, 17.8.47 (kontorassistent, Års).
4. Busk, Betty, 12.8.47 (gårdejer, Haubro).
5. Bøckhaus, Ellen I. M., 20.3. 47 (montør, Års).
6. Christensen, Elin M., 11.1.47 (gårdejer, Tøttrup).
7. Christensen, Bent B., 21.7.46 (redder, Års).
8. Christensen, Troels H., 15.4.47 (gårdejer, Rebstrup).
9. Jensen, Birgit A., 10.3.47 (chauffør, Års).

10. Jensen, Kurt, 29.12.46 (arbejdsmand, Sønderup).
11. Jensen-Sønderup, Jens, 25.11.46 (forpagter, Sønderup).
12. Knudsen, Dan, 4.7.46 (frimenighedspræst, Hornum).
13. Kragelund, Inga, 23.1.47 (forpagter, Skivum).
14. Kristensen, Lone L., 20.12.46 (arbejdsmand, Års).
15. Mikkelsen, Annie S., 5.11.47 (gårdejer, Sjøstrup).
16. Nielsen, Kirsten, 4.1.47 (repræsentant, Haubro).
17. Noe-Nygård, Søren, 9.7.46 (frimenighedspræst, Trængstrup).
18. Pedersen, Peter H., 23.6.46 (direktør, Års).
19. Poulsen, Jens E., 22.11.46 (arbejdsmand, Sønderup).
20. Rafaelsen, Inger M., 18.12.46 (bogtrykker, Års).
21. Rask, Inger M., 2.7.46 (gårdejer, Haubro).
22. Støvring, Mona G., 13.9.46 (landmand, Sjøstrup).
23. Sørensen, Regnar, 28.4.47 (landmand, Års).
24. Ussing-Jepsen, Jens, 28.5.47 (rektor, Års).

1. b
Klasselærer: adj. E. Bundgård.

1. Andersen, Bente E., 7.12.46 (manufakturhandler, Års).
2. Christensen, Jytte, 11.7.46 (landmand, Sjøstrup).

14



3. Christensen, Ove V., 7.12.46 (skrædder, Ärs).
4. Christensen, Poul H., 26.11.46 (snedker, Svoldrup).
5. Fisker, Ellen K., 27.9.46 (husmand, Års).
6. Hansen, Birte, 27.2.47 (amtsvejassistent, Års).
7. Flansen, Grethe G., 15.8.46 (repræsentant, Vægger).
8. Hansen, Karen Marie, 18.12.46 (snedker, Suldrup).
9. Jensen, Jytte F., 19.9.46 (arbejdsmand, Braulstrup).

10. Johansen, Ole, 18.10.46 (chauffør, Års).
11. Jørgensen, Niels Jørgen H., 29.6.47 (gårdejer, Gislum).
12. Klug, Jørgen, 19.6.47 (bankfuldmægtig, Års).
13. Kragh, Ane Marie, 21.8.46 (gårdejer, Oustrup).
14. Kristensen, Søren P. V., 14.8.46 (tømrer, Års).
15. Nielsen, Svend Åge, 17.6.46 (husmand, Oustrup).
16. Oksen, Birthe K., 2.10.46 (havebrugskonsulent, Års).
17. Olsen, Ellen K., 21.11.46 (valgmenighedspræst, Vivild).
18. Pedersen, Anna M., 30.9.46 (sognepræst, Blære).
19. Pedersen, Erik K., 24.2.47 (postbud, Års).
20. Pedersen, Flemming T., 6.5.47 (murermester, Suldrup).
21. Rahbek, Lis H., 16.3.47 (slagter, Års).
22. Sørensen, Edith, 27.4.47 (landmand, Albæk).
23. Thomsen, Esther M., 8.12.47 (landmand, Suld'up).
24. Ussing-Jepsen, Dorte, 14.12.45 (rektor, Års).

Præfekter 1961-62: Hellen Lassen, Ils.
Karen Rasmussen, II s.
Bo Fibiger, II m.
Hans S. Jensen, II m.
Poul 0. Larsen, II m.
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FAGENES 
UGENTLIGE TIMEANTAL I 

SKOLENS KLASSER

Formning ...........................
Husgerning eller sløjd . ..

II s II m I s I ni 4. r

Religion ............................ 1 1 1 1
Dansk ............................... 4 4 4 4 4
Engelsk ............................. 6 2 5 2 4
Tysk ................................. 4 5 4
Fransk .............................. 5 5 5 5 3
Latin ................................. 4 4 4
Oldtidskundskab ............ 1 1 1 1
Historie ............................ 3 3 3 3 2
Geografi ...........................
Naturhistorie eller

2

biologi .........................
Naturfag ......................... 2 2 2 2

2

Kemi ................................ 2 2
Fysik eller naturlære . .. 4 4 2
Matematik/regning ......... 6 6 7
Legemsøvelser ................. 3 3 3 3 2
Sang .................................. 2 2 2 2

1. r

1
5
4
4

2
2

2

2
6
2
1
1
2

Ialt ...................................... 35 35 35 35 36 34

I 4. r er fransk og latin frivillige fag.
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SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) — U-J:
fransk II m, I m; 
tilsyn ved fællessang......................................................... 12 timer

Adjunkt T. Bergstein (1961) — Be:
matematik II m, I m;
fysik II m, I m; 
naturlære 4. c .................................................................. 22 —

Adjunkt E. Bundgård (1961) — Bu:
fransk I s;
latin II s, I s; 
regning og matematik 1. a, 1. b.................................... 25 —

Adjunkt K. Dybdahl (1960) — Dy:
dansk II s, II m, 1. a; 
tysk II s, I s, 1. a, 1. b; ................................................. 30 —

Adjunkt H. C. Harder (1960) — Ha:
naturfag II s, II m, I s, I m;
naturhistorie 4 c;
biologi 1. a, 1. b;
geografi 4. c, 1. a, 1. b;
kemi II m, I m; 
regning og matematik 4. c ............................................. 33 —

Adjunkt E. Sejer Pedersen (1960) — SP:
engelsk II s, II m, I s, 4. a, 1. a;
fransk II s, 4. a + c, Års kommuneskoles 4. b............... 32 —

Adjunkt E. Slej (1961) — Sl:
dansk Is, I m, 4. a, 1. b;
engelsk I m, 1. b; 
latin 4. a + c + Års kommuneskoles 4. b....................... 27 —

Adjunkt P. G. Ørberg (1960)— Ør:
historie II s, II m, I s, I m, 4. a, 4. b, 1. a, 1. b;
religion II s, II m, Is, I m, 1. b; 
oldtidskundskab II s, II m, I s, I m ............................ 29 —

Timelærer, vaskeriejer Chr. Christensen — Chr:
legemsøvelser II s + m drenge, I s + m drenge............... 6 timer

Timelærer, organist R. Fleng — Fl: 
sang i gymnasieklasserne........................................ 6 —
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Følgende lærere fra Års Kommuneskole har læst timer: 
Skoleinspektør S. P. Christensen (naturlære 4. a).
Seminarieelev B. Damborg (religion 1. a; sang 1. a, l.b. Alt i tiden 

fra sommerferien til nytår).
Lærer V. Fogh (formning 1. a, l.b).
Lærer B. Geil (naturlære 1. b).
Lærer H. Gindrup (legemsøvelser 4. a + c drenge).
Overlærer M. Goltermann (tysk 4. a, 4. c).
Lærer R. Hansen (dansk 4. c; naturhistorie 4. a).
Seminarieelev R. Hildebrandt (religion 1. a; sang 1. a, l.b. Alt i 

tiden fra nytår til sommerferien).
Viceskoleinspektør A. Jensen (naturlære 1. a).
Overlærer H. Jørgensen (legemsøvelser 4. a + c piger).
Lærer P. Larsen (geografi 4. a; sløjd 1. a + b).
Lærerinde L. Nielsen (husgerning 1. a, l.b; legemsøvelser 1. a + b 

piger).
Seminarieelev A. Petersen (legemsøvelser 1. a + b drenge. I tiden fra 

sommerferien til nytår).
Lærer K. Poulsen (engelsk 4. c).
Overlærer V. Qvist (regning og matematik 4. a).
Seminarieelev J. Rasmussen (legemsøvelser 1. a + b drenge. I tiden 

fra nytår til sommerferien).

Skriftlig inspektor: adjunkt K. Dybdahl.
Bibliotekar og boginspektor: adjunkt P. G. Ørberg.
Indvendig inspektor: adjunkt E. Sejer Pedersen.
Kvindelig inspektor: adjunkt E. Bundgård.
Tilsyn med samlinger: adjunkt H. C. Harder (naturfag, kemi), 

adjunkt T. Bergstein (fysik).
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OVERSIGT OVER ÅRETS ARBEJDE

Religion
II s (Ør) Israels religionshistorie, Jobs bog. Lindeskog: Bibelkund

skab for gymnasiet. Tekster fra Ny Testamente, bl. a. Bjerg
prædikenen. Udvalg af Dostojevski: Brødrene Karamassof.

lim (Ør) som II s.
I s (Ør) Religionshistorie: Primitiv, ægyptisk, babylonisk og persisk 

religion. Gammel Testamente: Åge Bertelsen: Vejledning i det 
gi. Testamente. Udvalg af tekster.

I m (Ør) som I s.
1. a (B. Damborg, R. Hildebrandt): Bibelsk historie, kirkekundskab, 

gennemgang af sekter.
1. b (Ør) Kirkekundskab: kirkebygningen, kirkeåret, kirken i sam

fundet, mission. Tekstlæsning til årets helligdage. Salmer.

Dansk
II s (Dy) Udvalg af tekster fra 18. og 19. århundrede efter Falken

stjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur. Poul Møl
ler: En dansk students eventyr. Blicher: En landsbydegns dag
bog. Schack: Phantasterne. Aksel K. Jørgensen: Dansk littera
turhistorie.

II m (Dy) Udvalg af tekster som II s. Oehlenschlæger: Aladdin. Litte
raturhistorie som II s.

I s (Si) Udvalg af tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: 
Håndbog i dansk litteratur I. Gunløgs saga. Aksel K. Jørgensen: 
Dansk litteraturhistorie. Lydlære efter Buchreitz og Lindegård: 
Dansk grammatik. Svensk efter Niels Ferlov m. fl.: Svensk 
og norsk litteratur.

I m (Sl) Som I s.
4. a (Si) Udvalg af tekster efter Hansen, Eleltoft, Winther: Dansk 

læsebog for præliminærskolens ældste klasser. Elolberg: Jeppe 
på Bjerget. Blicher: En landsbydegns dagbog. Grammatik efter 
Hansen og Kruhøffer: Dansk sproglære for 3. realklasse. Svensk 
efter Folke Roikjer: Svensk læsning.

4. c (R. Hansen) Udvalg af tekster som 4. a. Oehlenschlæger: Hakon 
Jarl. Ottar Jensen: Dansk grammatik for realklasser. Svensk 
som 4. a.
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1. a (Dy) Udvalg af tekster efter Torben Gregersen m. fl.: Læsebog 
for realskolen I. Nordhoff og Hall: Mytteri på Bounty.

l .b (Si) Udvalg af tekster som 1. b. Martin A. Hansen fortæller. 
Grammatik efter Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære.

Engelsk
Ils (SP) Dickens Reader. Alving m. fl.: Two Centuries of English 

Poetry. The British Spirit. The Government and Institutions 
of England. Loyalties. Brier: Grammatik og stiløvelser. The 
Snow Goose.

II m (SP) On England and the English. Orwell. Animal Farm. Skole
radio: Orwell. P. Gallico: The Snow Goose.

I s (SP) An English Omnibus. Journey’s End. The Dickens Reader. 
Two Centuries of English Poetry. Brier: Grammatik og stil
øvelser.

I m (Si) Udvalg af tekster efter Ring Hansen og Mouridsen: On 
England and the English.

4. a (SP) Brøgger-Jensen og Frødin: Engelsk læsebog for mellem-, 
real- og præliminærklasser. Bredsdorff: Engelsk grammatik. 
Brüel: Engelske realeksamensopgaver med sprogøvelser. Jerome: 
Three Men in a Boat.

4. c (K. Poulsen) Som 4. a.
1. a (SP) Brier og Young: The Tortoise III. Samme: Grammatik og 

synonymer. Samme: Øvelser.
1. b (Si) Brier og Young: The Tortoise III.

Tysk
II s (Dy) Schiller: Don Carlos. Tekster efter Ring Hansen og Stær

mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke. Holm: Neue deutsche 
Grammatik. Rossen og Sigtryggson: Tysk stiløvelse for gym
nasiet.

I s (Dy) Tekster efter Borch-Madsen, Jørgensen og Kamp: Deutsch
land von heute, Der Alltag. Tekster efter Sigtryggson og Rossen: 
Deutsche Kultur- und Charakterbilder. Fontane: Unterm Birn
baum. Erwin Wickert: Der Klassenaufsatz (Ein Hörspiel). Gram
matik og stiløvelser efter lærebøger som II s.

4. a (Goltermann) Hansen-Christensen og Brüel: Præliminærskolens 
tyskbog. Samme: Oversigt over tysk grammatik. Geil og Moldt: 
Tysk arbejdshæfte II. Kursorisk læst Kästner: Drei Männer im 
Schnee.

4. c (Goltermann) Som 4. a.
1. a (Dy) Körber und Schnack: Mein deutsches Buch II.
1. b (Dy) Som 1. a.
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Fransk
II s (SP) Emmertsen og Nissen: Fransk læsebog. Anouilh: Le Bal des 

Voleurs. Skoleradio: de Gaulle.
IIm (U-J) Emmertsen og Nissen: Fransk læsning II, s. 5-92, 114-183. 

Saint-Exupéri: Le petit Prince. Poesi efter Statsradiofoniens 
teksthæfter. Sten og Hyllested: Fransk grammatik for gym
nasiet.

I s (Bu) Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Marcel Aymé: 
Le loup.

I m (U-J) Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
4. a + c (SP) Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.

Latin
II s (Bu) Efter Cæsar og andre forfattere v. L. Høeg: Cæsar IV, 

20-38 og V, 1-14. Catul-digte. Ovid: Pyramus og Thisbe. Breve 
af Cicero og Plinius. Plautus: Amphitryo v. H. H. Ørberg. 
Hastrup og Blatt: Latinsk grammatik.

I s (Bu) Efter Cæsar og andre forfattere v. L. Høeg: Cæsar I og 
III. Catul-digte. Ovid: Pyramus og Thisbe. Uddrag af Ovid: 
Ars amandi. A. Kragelund: Latinsk sproglære.

4. a + c (SI) Mikkelsen: Latinsk læsebog, 19. udg., s. 1-27, s. 27-48.

Oldtidskundskab
II s (Ør) Hastrup og Hjortsø: Herodot i udvalg. Sofokles: Antigone 

ved Niels Møller. Euripides: Medea ved Garff og Hjortsø.
Ilm(Ør) Som Ils.
I s (Ør) Hertig: Antikens mytologi. Odysseen V-IX. Iliaden I 

og VI.
I m (Ør) Som I s.

Historie
II s (Ør) Verdenshistorie fra ca. 1500 til 1815 (Munch). Nordens 

historie fra 1241 til 1814 (Kierkegård og Winding). Billeder 
efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. 
— Tekster: Uddrag af Th. A. Müller: Frederik den Store, Fus
sing og Knudsen: Landbruget og bonden i 18. århundrede, Ør
berg: Fra jernbyrd til retsplejelov.

IIm (Ør) Som II s.
I s (Ør) Verdenshistorie: oldtid og middelalder (Munch). Nordens 

historie til 1241 (Kierkegård og Winding). — Tekster: Uddrag 
af Bundgård: Athen i storhedstiden.

I m (Ør) Som I s.
4. a (Ør) Ludvig Schmidt: Historie for præliminærskolen II, s. 107 

og bogen ud. Normanns samfundslære til s. 61.
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4. c (Ør) Som 4. a.
1. a (Ør) Hans Otto Jensen: Historie for mellemskolen II indtil ca. 

1848, suppleret med udblik over den ældre historie.
1. b (Ør) Som 1. a.

Geografi
4. a (P. Larsen) C. C. Christensen: Geografi for mellem- og real

skolen II (Norden og den aim. geografi).
4. c (Ha) Som 4. a.
1. a (Ha) Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelin

gen I.
1. b (Ha) Som 1. a.

Naturhistorie eller biologi
4. a (R. Hansen) Balslev og Andersen: Lærebog i zoologi. Balslev og 

Simonsen: Lærebog i botanik. Rasmussen og Simonsen: Organisk 
kemi.

4. c (Ha) Som 4. a.
1. a (Ha) Lange og Leth: Biologi for realafdelingen I (skoven).
1. b (Ha) Som 1. a.

Naturfag
II s (Ha) Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium (klima

tologi og kulturgeografi). Diverse ekskursioner.
IIm (Ha) Hellner: Fysisk geografi (klimatologi og plantegeografi). 

Humlum: Erhvervsgeografi. Diverse ekskursioner.
I s (Ha) Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium (naturlære, 

geologi).
I m (Fla) Hellner: Fysisk geografi (til klimatologi).

Kemi
lim (Ha) Ring: Kemi for gymnasiet (§§ 17-35).
I m (Ha) Ring: Kemi for gymnasiet (§§ 1-20).

Fysik eller naturlære
IIm (Be) Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet II. Eriksen og Pe

dersen: Astronomi. 14 fysiske øvelser.
I m (Be) Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I. Eriksen og Peder

sen: Astronomi. 14 fysiske øvelser.
4. a (S. P. Christensen) Sundorph: Fysik for realskolen. H. Jepsen: 

Uorganisk kemi for realskolen.
4. c (Be) Som 4. a.
1. a (A. Jensen) Kobberø og Rosenberg: Fysik for 1. og 2. real.
1. b (B. Geil) Som 1. b.
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Matematik og regning
lim (Be) A. Kristensen: Lærebog i analytisk plangeometri. Samme: 

Lærebog i differential- og integralregning. 6 ugentlige hjemme
opgaver.

I m (Be) A. Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra I. Samme: 
Lærebog i plangeometri og trigonometri. 6 ugentlige hjemme
opgaver.

4. a (V. B. Qvist) Nygård og Vester-Petersen: Geometri for prælimi
nærskoler. Samme: Aritmetik for præliminærskoler. Opgaver 
efter Marcussen og Thøgersen: Opgaver fra aim. forberedelses
eksamen i regning og matematik.

4. c (Ha) Som 4. a.
1. a (Bu) Nygård og Vester-Petersen: Regning og matematik for real

afdelingen I.
1. b (Bu) Som 1. a.

Legemsøvelser
II s + m piger (L. Nielsen).
II s + m drenge (Chr. Christensen).
I s + m piger (L. Nielsen).
I s + m drenge (Chr. Christensen).
4. a+c piger (H. Jørgensen).
4. a + c drenge (H. Gindrup).
1. a + b piger (L. Nielsen).
1. a + b drenge (A. Petersen, J. Rasmussen).

Der er i alle klasser af såvel drenge som piger dyrket følgende 
discipliner: svømning, boldspil, gymnastik og atletik.

Sang
Gymnasieklasserne (Fl) Ved undervisningen er anvendt: Højskole

sangbogen, Vore skolesange, Fællessang, 70 engelske sange, 
Kvikke viser, Elbirk: 100 lette kanoner, 2- og 3-stemmige kor
sange fra »Musik i skolen« og Vore skolesange, en del tyske og 
franske sange. Der er arbejdet på kantaten »I Himmerlands 
dale«, 3-stemmig korsats med musikledsagelse af Rich. Sennel. 
Der er brugt en del båndoptagelser (bl. a. fra Undervisnings
ministeriets båndcentral) og grammofonplader.
II g: Den elementære nodelære, dur og mol, takt og rytme, 

musikkens historie i store træk indtil Wienerklassicismen.
I g: De forskellige musikformer, moderne becifring, hørelære 

og nodediktat. Til juleafslutningen indøves »Julens lov
sang«, 4-stemmig korsats med klaver- og blokfløjteled
sagelse af U. Teuber.
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La (B. Damborg, R. Hildebrandt) Danske og nogle engelske sange, 
gennemgang af barok og Wienerklassicisme.

1. b (B. Dahborg, R. Hildebrandt) Som 1. a.

Formning
1. a (V. Fogh) Tegning og maling med tusch, farvestifter og lim

farve.
1. b (V. Fogh) Som 1. a.

Husgerning
l .a (L. Nielsen) Kogning, bagning, stegning, syltning, vask, rul

ning, rengøring, ernæringslære, regnskab, varekundskab.
1 . b (L. Nielsen) Som 1. a.

Sløjd
1 . a + b (P. Larsen) Rygebord med finering, serveringsbakke. Enkelte 

elever har desuden udført et mindre arbejde i teaktræ.

EKSAMENSOPGIVELSER

S tudentereksamen
Naturfag II m:

Hellner og Humlum: Geografi for det mat.-nat. gymnasium I-II. 
Mindre vægt lagt på erhvervsforhold, særlig vægt lagt på befolk
ningsgeografi og Danmarks landskabsformer. Regionalgeografiske 
områder: Himmerland og Vendsyssel. Enkeltvarer: Hvede, ris, suk
kerplanter, kul, olie, jern.
Naturfag II s:

Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. Mindre vægt lagt 
på org. kemi og astronomi (med undtagelse af verdensbilledet gen
nem tiderne). Regionalgeografiske områder: Himmerland og Vend
syssel. Enkeltvare: Hvede.
Aim. forberedelseseksamen
Dansk 4. a:

Hansen, Heltoft, Winther: Dansk læsebog for præliminærskolen; 
Saga og folkevise, Bødvars død, Åge og Else, Ebbe Skammelsen, 
Ørnevisen, Selvbetragtninger, Aria, Højen, Smeden og bageren, Guld
hornene, Indgangsord, Posthuset, Gartneren og herskabet, Fri forsk
ning — Ilden, Engelske socialister, Ude cg hjemme, Hvi skal det 
være —, Bjørn Sivertsens brudefærd, Den store Bjørns endeligt, Så 
standsed —, Marie Grubbes sidste år, Frøkenen, Bergliot, Bergman- 
den, Ørneflugt, Pelle som hyrdedreng, Lirekassen, Tækkemanden, 
Nybyggere, Fra de fem onde år. — Holberg: Jeppe på Bjerget, Bli
cher: En landsbydegns dagbog. — Roikjer: Svensk læsning; Vårt 
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land, När dalkarlarna ångrade sig, Tre trallande jäntor, Smålännin
gar, Om vintern i de stora skogarna. Nu vänder Mor sit bibelblad, 
Hur jul dracks hos Kung Harald Blåtand, Feg.
Dansk 4. c:

Hansen, Heltoft, Winther: Dansk læsebog for præliminærskolen; 
Bødvars død og Sønnetabet, Ebbe Skammelsen, Guldhornene, Tor
bisten og fluen, Henrik og Else, Gartneren og herskabet, Bjørn Sivert
sens brudefærd, Den store Bjørns endeligt, Frøkenen, Arnes mor, 
Terje Vigen, Et grundskud, Ørneflugt, Hanne, Lærer Urups aften
skole, På Bjærregården, De første kampe. Hansen, Heltoft, Winther: 
Dansk læsebog for 3. mellemskoleklasse; Hosekræmmeren. — Hol
berg: Jeppe på Bjerget, Oehlenschlæger: Hakon Jarl. — Roikjer: 
Svensk læsning; Sven Duva, Min førsta jakt, Ann-Mari flottar tim
mer, Störtlopp i månsken.

Engelsk 4. a:
Brøgger-Jensen og Frødin: Engelsk læsebog for mellem-, real- og 

præliminærklasser, 3. udg.; s. 8-15, 31-34, 34-37, 37-46, 58-68, 
95-118, 122-135, 135-143, 147-161, 185-191.
Engelsk 4. c:

Brøgger-Jensen og Frødin: Engelsk læsebog for mellem-, real- og 
præliminærklasser, 2. udg.; s. 8-15, 20-31, 37-46, 58-68, 88-93, 
95-117, 122-135, 135-143, 147-160.
Tysk 4. a:

Hansen-Christensen og Brüel: Præliminærskolens tyskbog, 3. opl.; 
stykkerne 25-35, 56-67, 68-79, 85-90, 105-122, 124-132.
Tysk 4. c:

Som 4. a, dog efter bogens 2. opl.
Fransk:

Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere, 7. udg.; s. 51-58, 60-67, 
69-75, 75-79, 79-83, 83-86, 92-97.
Historie:

Efter følgende lærebøger: Ludv. Schmidt: Historie 1-2 fer præ
liminærskolen v. Oluf Jensen. Normanns samfundslære v. Nielsen, 
Andersen og Helveg-Petersen.
Geografi:

C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen I-II. Føl
gende afsnit: Sovjetunionen, Sydeuropa, Britiske øer, Afrika, Au
stralien, Nordamerika, Norden, Den almindelige geografi. 
Naturhistorie:

Balsev og Andersen: Zoologi; Mennesket, gnavere, hovdyr og hva
ler, klatre-, rov- og hønsefugle, slanger, padder, fastgællede fisk, 
biller og årevingede, krebsdyr, orme, bløddyr. — Balslev og Simon
sen: Lærebog i botanik; Den almindelige botanik, helkronede, 3-tals- 
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planter, sporeplanter, bakterier. — Rasmussen og Simonsen: Orga
nisk kemi; hele stoffet.
Naturlære:

Sundorph: Fysik for realskoler, 13. udg. v. H. Jepsen; magne
tisme, elektricitetslære, lyd, lyslære. — H. Jepsen: Uorganisk kemi 
for realskoler; hele stoffet.
Regning og matematik:

Nygård, Vester-Petersen: Aritmetik for præliminærskolen, 3. udg., 
samme: Geometri for præliminærskolen, 3. udg.

26



AF SKOLENS DAGBOG

Afslutningen af det første arbejdsår ved Vesthimmerlands Gym
nasium fandt sted lørdag den 24. juni ved en lille højtidelighed i 
kommuneskolens gymnastiksal. Efter at rektor havde givet med
delelse om, hvilke elever der opflyttedes i II g og 4. real, takkede 
han lærerinde fru Bønnelykke Pedersen og timelærer S. C. Quist, 
fordi de havde påtaget sig pige- og drengegymnastikken det første 
år på gymnasiet.

Derefter foretoges uddeling af præmier til eleverne: To bøger, 
skænket af bogh. Otto Høyer, tilfaldt Karen Rasmussen, I s, og Hans 
Støttrup Jensen, I m.

Bøger fra Det franske Institut i København tildeltes Hellen Las
sen, I s, og Magna Birgit Madsen, I m, og en boggave fra Den tyske 
Forbundsrepubliks ambassade blev givet til Dorthe Løwig Larsen, I s.

Endelig havde lærerkollegiet skænket en bog til en elev, der havde 
vist særlig interesse for naturvidenskab. Denne bog tilfaldt Karen 
Eriksen, I m.

Årets største begivenhed, nedlæggelsen af grundstenene til det nye 
gymnasium, fandt sted på den første skoledag mandag den 14. august. 
Kl. 10 samledes elever, forældre og lærere, teknikere, håndværkere og 
et stort antal indbudte gæster med undervisningsminister Jørgen Jør
gensen og stiftamtmand A. Lorck-Madsen i spidsen i den halvt op
førte bygning. Efter afsyngelsen af »Hvor smiler fager den danske 
kyst« bød sognerådsformand Holger S. Mikkelsen velkommen, idet 
han rettede en tak til ministerium og amt for økonomisk støtte og 
for råd og vejledning ved gennemførelse af gymnasieplanerne.

Derefter oplæste rektor A. Ussing-Jepsen grundstensdokumentet, 
der har følgende ordlyd:
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GRUNDSTENS-DOKUMENT
I dag den 14. august 1961, hvor Frederik d. 9. er konge, Viggo 

Kampmann statsminister og Jørgen Jørgensen undervisningsminister 
i Danmark, hvor A. Lorck-Madsen er stiftamtmand i Aalborg amt og 
gårdejer Holger S. Mikkelsen sognerådsformand i Års kommune, 
nedlægges på dette sted grundstenen til

Vesthimmerlands Gymnasium.
Gymnasiet er efter en ny skolelovs vedtagelse i folketinget den 

7. juni 1958 oprettet på initiativ af Års sogneråd, der har følgende 
sammensætning:

gårdejer Holger S. Mikkelsen, 
isenkræmmer A. Klein, 
slagteriarbejder Svend Åge Andersen, 
gårdejer Juul Larsen, 
gartneriejer E. Laursen, 
hotelejer Ernst Nielsen, 
murermester Niels Chr. Olesen, 
husmand Jesper Stigsen, 
kredsformand Vald. O. Sørensen.
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Sognerådet nedsatte i december 1958 et gymnasieudvalg bestående 
af følgende medlemmer:

sognerådsformand Holger S. Mikkelsen, 
sognerådsmedlem E. Laursen, 
sognerådsmedlem Sv. Åge Andersen

og fik samtidig tilsagn fra stiftamtmand A. Lorck-Madsen om, at 
denne ville yde bistand.

Da undervisningsministeriet i juli 1959 gav tilladelse til oprettel
sen af en kommunal gymnasieskole i Års, nedsattes et byggeudvalg 
med følgende sammensætning:

for undervisningsministeriet:
fuldmægtig Ernst Goldschmidt, 

for boligministeriet:
arkitekt Fritz Føste, 

for Aalborg amtsråd:
stiftamtmand A. Lorck-Madsen,

for Års kommune:
sognerådsformand Holger S. Mikkelsen (formand), 
sognerådsmedlem E. Laursen, 
sognerådsmedlem Sv. Åge Andersen,

udvalgets sekretær:
kæmner Åge Christiansen.

Projekteringen af gymnasiet blev overdraget følgende teknikere: 
arkitekt: Henning Jørgensen, m. a. a., Aalborg, 
ingeniør: Ørum og Nielsen, f. r. i., Aalborg, 
haveanlæg: Chr. Oksen, Års, 
lydekspert: Vilh. Lassen Jordan, dr. techn., København, 
lysekspert: Mogens Voltelen, arkitekt m. a. a., København.

Under 13. april 1960 blev lektor A. Ussing-Jepsen, Viborg Kate
dralskole, udnævnt til rektor for Vesthimmerlands Gymnasium.

Undervisningen påbegyndtes den 12. august 1960 i lokaler i Års 
kommuneskole med 4 klasser, ialt 89 elever, nemlig I g. s. og I g. m. 
samt 2 realklasser.

Projekteringen var tilendebragt i december 1960. Boligministeriet 
meddelte godkendelse af projektet samt igangsættelsestilladelse den 
8. februar 1961, og efter afholdelse af offentlig licitation fik følgende 
håndværkere entrepriserne overdraget:

murermestrene N. C. Olesen og J. K. Christiansen, Års, 
tømrermester M. Bjerglund, Års, 
tømrermester Bent Mikkelsen, Hørby, 
tømrermester P. Langgård-Pedersen, Års, 
snedkermestrene Marcus Pedersen og sønner, Åalborg, 
smedemestrene Otto Larsen og sønner, Ålborg, 
smedemester Doris Madsen, Års, 
smedemester Aksel Andersen, Års, 
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blikkenslagermester P. Glerup, Års, 
blikkenslagermester H. Nonboe, Års, 
blikkenslagermester N. C. Sørensen, Års, 
malermester P. E. Eriksen, Haverslev, 
gulvbelægning, Asger Holmboe, Horsens, 
tagdækning, Kemisk industri, København, 
installation, E. Gedebjerg, Års, 
isolering, IKAS, Ålborg, 
ventilation, Glent og co., København, 
foldevæg, Toft-Nielsen og Vallø, København, 
ståldøre, Petershåb, Brønderslev.

Den samlede anskaffelsessum anslås til kr. 4,1 mill.
Bygningen forventes færdig til ibrugtagen ved skoleårets begyn

delse i august 1962.
Dette dokument nedlægges forseglet sammen med plantegninger af 

bygningen og gymnasiets første årsskrift samt eksemplarer af de 
i Danmark nu gældende skillemønter til underretning for kommende 
slægter.

Års, den 14. august 1961.
H. S. Mikkelsen.

Åge Christiansen.

Undervisningsministeren nedlagde dokumentet, indfattet i en bly
kapsel, i væggen i skolens forhal og indmurede den første grundsten. 
Derefter udtalte han:

»Da man i sin tid indsendte ansøgning fra Års til gymnasieudvalget 
om at måtte få tilladelse til at oprette en højere skole i byen, var der 
nogen betænkelighed i udvalget, da det var første gang, en så lille 
kommune tog så stor en opgave op. Imidlertid blev ansøgningen fulgt 
op af et dygtigt og utrætteligt arbejde samt af anbefalinger fra amts
råd og stiftamtmand, så ministeriet turde efterhånden trygt give sin 
tilladelse.

Efter den nye skolelovs tilblivelse lægger vi gymnasierne ud i lan
det, så børnene kan blive i deres hjem i de tre år, gymnasiet varer. 
Jeg vil håbe, at det, der her bygges op, må blive en åben skole, en 
skole, der ikke lukker sig ude fra hverdagslivet eller holder sig iso
leret, men som har åbent hus, hvor folk kan samles om fælles in
teresser, og hvor den akademiske og folkelige kultur kan mødes og 
brydes, så det kan blive til gavn for egnen, for folket og for landet.« 

Derefter indmurede stiftamtmand A. Lorck-Madsen den næste 
grundsten, idet han lykønskede sognerådet og bragte en hilsen fra 
Ålborg amtsråd og skoledirektion. Stiftamtmanden sluttede med at 
udtale håbet om en fortsat lykkelig udvikling for gymnasiesagen i 
Ålborg amt.

Til sidst indmurede sognerådsformand Holger Mikkelsen den sidste 
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sten, hvorefter de to murermestre J. K. Christiansen og N. C. Olesen 
placerede overliggeren med skolens navn over de 3 grundsten.

Endelig talte himmerlandsdigteren Hans Povlsen, der lykønskede 
Himmerlands drenge og piger med den vældige gave, de havde fået 
ved oprettelsen af gymnasiet, og rektor med den betydningsfulde 
opgave at »tugte pilte til lærde mænd i Års«. Hans Povlsen sluttede 
med at recitere sit digt »Solen slår skygger i Himmerlands dale«.

Efter at forsamlingen havde sunget »Kundskabs fader, visdoms 
væld«, var højtideligheden forbi. Eleverne fik is og havde derpå fri 
efter en noget usædvanlig første skoledag.

Ved den efterfølgende frokost på Års hotel, hvis store sal var 
smukt pyntet med blomster, skænket af gartner E. Laursen, Års, 
talte undervisningsinspektør S. Højbye. Undervisningsinspektøren 
sagde bl. a.: »Den moderne tekniske udvikling har ændret vore livs
vilkår, således at en større del af befolkningen må have en højere 
uddannelse; derfor er det vigtigt, at gymnasierne udbygges, så at den 
jævne mands barn også får mulighed for at få denne uddannelse. 
Det er ligeledes af stor betydning, at eksperterne, der skal tjene 
folket, kommer fra alle dele af befolkningen.«

Derpå havde rektor ordet. Han takkede for de mange gode ønsker, 
der var blevet udtalt for Vesthimmerlands Gymnasiums fremtid og 
omtalte — med reservation over for de slutninger, man kan drage 
af så spinkelt et talmateriale — den geografiske og sociale fordeling 
af de 78 elever i I og II g.

Den geografiske fordeling placerer — som ventet — skolen som 
et udpræget landgymnasium:

fra Års ............................................................ 10 elever
- Løgstør ...................................................... 8 —
- Ålestrup ................................................... 8 —
- Ranum ...................................................... 4 —
- Farsø ......................................................... 2 —
- Gedsted ..................................................... 2 —-

De øvrige 53 elever kommer fra landdistrikterne.

Den sociale statistik giver følgende billede:
For hele 
landet 

1959/60
Akademikere og anden højere udd.: 15 elever 17 pct. 21 pct.
Lærere af alle slags ........................ : 4 — 5 pct. 7 pct.
Tjenestemænd og funktionærer. . . .: 6 — 7 pct. 20 pct.
Landbrug, mejeri og gartneri........... : 26 — 29 pct. 25 pct.
Selvstændige næringsdrivende ....: 30 — 35 pct. 16 pct.
Arbejdere ...........................................: 4 — 5 pct. 7 pct.
Øvrige erhverv ................................. : 2 — 2 pct. 4 pct.

87 elever 100 pct. 100 pct.
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Efter rektor talte skolekommissionens formand, provst S. Chr. 
Nielsen, der udtrykte håbet om fortsat godt medarbejderskab.

Endelig talte undervisningsministeren igen. Han forudsagde, at den 
af rektor fremførte statistik over elevernes sociale fordeling ville se 
anderledes ud om tyve år. Han forudså en stærk stigning af gym
nasiefrekvensen, men advarede dog mod helt at tappe vort erhvervs
liv for velbegavede børn.

Sognerådsformand Holger Mikkelsen sluttede sammenkomsten med 
en tak til alle sider, hvorefter undervisningsministeren og undervis- 
ningsinsepktøren tog afsked for at køre til Grenå, hvor der samme 
dag også skulle foretages grundstensnedlæggelse.

I tilknytning til den af undervisningsministeren omtalte stigning 
i tilgangen til gymnasierne, som forventes at ville tage yderligere 
fart på grund af de forbedrede muligheder for at få økonomisk 
støtte, kan det have interesse at omtale en undersøgelse, der er fore
taget af Udvalget til undersøgelse af gymnasiebehovet. For at efter
prøve, om oprettelsen af et gymnasium i et område, hvor der ikke 
tidligere havde været et sådant, ville betyde et større antal gymnasie
elever fra egnen, har man haft opmærksomheden rettet mod Års, 
hvor Vesthimmerlands Gymnasium begyndte undervisningen i 1960. 
Denne undersøgelse viste, at inden gymnasiets oprettelse var dets 
nuværende rekrutteringsområde hjemsted for 20 elever i I g (ved 
forskellige skoler) samt 6 kursuselever. Efter oprettelsen er elev
antallet i I g steget til 44 plus et ukendt antal kursuselever. Der er 
således en frekvensstigning på 100 pct. Til trods for denne stigning 
er gymnasiefrekvensen (antallet af gymnasieelever i forhold til det 
samlede antal af 15-19 årige) i Vesthimmerland kun 2,2. Kun gym
nasieområdet omkring Grindsted er længere nede, nemlig 2,1. Disse 
tal kunne tyde på, at fhv. undervisningsminister Jørgen Jørgensens 
påstand om, at der på landet findes en betydelig intelligensreserve, er 
rigtig. Der er næppe nogen grund til at formode, at folk på landet 
er mindre begavede end folk i byerne, hvor gymnasiefrekvensen som 
oftest er adskilligt højere.

I øvrigt er i årets løb sket følgende:
2. sept. har eleverne halv fridag i anl. af kimbrer-festen.
4. sept. II g på geologisk-historisk ekskursion til Hjerl hede og Dolle
rup bakker under ledelse af adjunkterne Ørberg og Harder.
8. sept. inspicerer lektor Rossen tyskundervisningen.
13. sept. Adjunkt frk. Linder fra Års’ svenske venskabsby, Koppar
berg, læser op af svensk litteratur for II g.
14. sept. Historisk-geologisk ekskursion til Sønderup ådal, Skarpsal- 
ling kirke, Vitskøl kloster og Ærtebølle.
20. sept. II g på ekskursion til Borremosen og Giver kirke.
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22. sept. Lektor Hans Jensen inspicerer historieundervisningen.
23. sept. Magister Heerup inspicerer sangundervisningen.
29. sept. II g på ekskursion til Mariager, cementfabrikkerne ved As
sens og til vikingeborgen ved Fyrkat.
28. okt. Forældremøde. Adjunkt Harder holder foredrag om under
visningen i naturfag og viser Walt Disney-filmen: Naturens lille 
kravlegård. Ved det følgende kaffebord drøftedes forskellige forhold 
vedrørende skolen.
3. nov. Teatertur til Ålborg. Bert Brecht: Mutter Courage.
6. nov. Erling Årup, II m, deltager i landskampen i orienteringsløb 
for juniores mod Sverrig i Skåne.
16. nov. Eleverne fra 4. a og 4. c deltager i »Erhvervsvejledning ved 
Fagfolk« i Ålborghallen.
25. nov. De fire klasser i realafdelingen deltager i Års kommuneskoles 
skolefest.
27. nov. Månedslov.
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15. dec. Rejsegilde på gymnasiet.
22. dec. Juleafslutning i kirken. Et kor af elever fra I g under ledelse 
af fru R. Fleng medvirker. Juletalen holdes af pastor Michaelsen, 
Haubro.
19. jan. Teatertur til Ålborg. Brendan Behan: Gidslet.
23. febr, afholdes skolefest på Års Hotel. Efter at elever fra I g cg 
II g — med bravour — havde opført Jean Giraudoux’ yndefulde lille 
enakter »Apollon fra Bellac« (instruktion: adj. E. Sejer Pedersen), 
dansedes der til kl. 1.
24. febr. Månedslov.
11.-18. marts underviser lærer Harping fra Kopparberg nogle timer 
i svensk i 1. a og 1. b.
15. marts. M. Pierre Etienne fra Det franske Institut i København 
besøger gymnasiet og assisterer ved undervisningen.
4. a pril. Prof. Skautrup fra Århus Universitet holder foredrag i sid
ste time for gymnasiet om: Dansk tunge i det fremmede. Om aftenen 
taler han ved et forældremøde om: Sproget som vort udtryksmiddel. 
Efter foredraget gav rektor en orientering om principperne for ud
deling af stipendier fra Ungdommens uddannelsesfond.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

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 gymnasie
afdeling.

§ 2. Gymnasieskolens realafdeling giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår 
gennem 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 nød
vendige grundlag for videregående studier og slutter med en prøve (studen
tereksamen). Undervisningen skal kunne gives på delvis forskellige linjer, 
som benævnes efter de undervisningsfag, der giver hver enkelt linje dens 
særpræg. Undervisningsministeren fastsætter de nærmere regler om linje
delingen.

§ 6. Realeksamen afholdes efter reglerne i folkeskolelovens § 22: 
Undervisningen i realafdelingens ældste klasser afsluttes med en afgangs
prøve, der betegnes realeksamen.
Realeksamen består af skriftlige og mundtlige prøver. Skriftlige prøver af
holdes 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 an
ordnes 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 
kundskabsfylde, 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 
skriftlig, dels mundtlig.

§ 8. Studentereksamen giver ret til indskrivning ved universiteterne og efter de 
derom 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. gym
nasieklasse, 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 
undervisningen på normal tid. Eleven må have fulgt undervisningen i et 
fremmedsprog 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 
udgangen af 2. realklasse skal omfatte skriftlig prøve i dansk, regning og 
matematik. De nærmere regler fastsættes i øvrigt af ministeren.

§14 . Optagelse i 1. gymnasieklasse er betinget af, at vedkommende elev med til
fredsstillende resultat har bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse og er i 
besiddelse 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 gymnasieafdeling på en anden skole end deres hidtidige, må fremlægge 
afgangsbevis 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 op
tagelsesprøve 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 real
eksamen, 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 ifølge kongelig anord
ning følgende krav:

Eksaminanden må grundigt have lært den elementære latinske 
grammatik, ligesom han må have kendskab til de almindeligste syn
taktiske 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 almindeligst 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 erhvervs
livet eller ind i etaterne. Studentereksamen giver adgang til at studere 
ved universiteterne og de højere læreanstalter.
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Den nysproglige studentereksamen er det bedste grundlag for stu
diet af sprog og historie til skoleembedseksamen, ligesom den er en 
god forskole til det teologiske, det juridiske og det statsvidenskabe
lige studium, samt til uddannelse på seminarier og handelshøjskoler.

Den matematisk-naturvidenskabelige studentereksamen er det nød
vendige grundlag for studiet af matematik og naturvidenskab til 
skoleembedseksamen, samt for det polytekniske studium og farma
ceutstudiet; den er det bedste grundlag for læge- og tandlægestudiet 
og for videreuddannelse på Landbohøjskolen, Officersskolen og Aka
demiets Arkitektskole.

Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole, 
der gerne modtager elever fra hele det område, som naturligt er sko
lens. For gymnasieafdelingens vedkommende yder hjemstedskom
munen som bidrag til skolens drift et beløb pr. elev svarende til 
10 pct. af bruttoudgiften pr. elev i statsskolerne.

I realafdelingen afholdes ifølge cirkulære af 4. september 1961 den 
fulde udgift ved undervisningen af staten. Gymnasiets realafdeling 
fungerer derved som distriktsskole, hvorfor en ligelig fordeling af 
elever fra hele distriktet må tilstræbes.

Alle skolens elever, indenbys som udenbys, har gratis skolegang og 
gratis undervisningsmateriel. (Om behandling af udleverede skole
bøger se omstående reglement.)

I henhold til cirkulære af 11. november 1961 om Ungdommens 
Uddannelsesfond har gymnasiet foretaget uddeling af de tildelte 
midler i overensstemmelse med de i cirkulæret angivne retningslinjer. 
Til gymnasielever over hele landet har der været 4 mill. kr. til rådig
hed. Ved en matematisk fordeling til de godt 20.000 elever giver 
det ca. 200 kr. pr. elev. Imidlertid understreges det stærkt fra mini
steriets side, at den hjælp, som ydes, skal være en virkelig hjælp. 
Der har ved de forskellige skoler været et noget afvigende skøn over, 
hvad man skal forstå ved en virkelig hjælp; men stort set er man 
standset ved et minimumsbeløb på 600—800 kr. Ved Vesthimmer
lands Gymnasium er der blevet uddelt 18 portioner, varierende fra 
600 kr. til 1000 kr., samt 5 portioner befordringsgodtgørelse, idet 
man i ministeriet finder det rimeligt, at disse stipendier — én gang 
tildelte — opretholdes, sålænge vedkommende elevers skolegang 
varer.

For at en elev kan få tildelt stipendium kræves, at han/hun skøn
nes studieegnet, hvilket — stadig ifølge cirkulæret — vil sige, at an
søgeren må antages at kunne gennemføre studiet på normal tid. Når 
ansøgeren er fundet studieegnet, sker afvejelsen af, om han må anses 
for trængende og — i bekræftende fald — til hvilken støtte, alene 
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på grundlag af en vurdering af forældrenes økonomiske forhold i 
den periode, for hvilken støtten tildeles.

Tilmeldelse til I g sker på en særlig blanket, der kan rekvireres på 
skolens kontor. Den skal tilbagesendes i udfyldt stand til det på 
blanketten angivne tidspunkt. 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 gennemføres solidt og med godt resultat. Efter fravær 
på grund af sygdom skal eleven den første dag, han atter er i skole, 
medbringe skriftlig meddelelse om sygdommens art og fraværelsens 
varighed. Må eleven på grund af ildebefindende eller af anden årsag 
møde uforberedt, meddeles også dette skriftligt.

Fritagelse for gymnastik kan indrømmes eleven, når skriftlig an
modning 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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FORENINGSLIVET:

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUMS
VENNER

Den 26. april 1961 holdtes der stiftende generalforsamling i for
eningen »Vesthimmerlands Gymnasiums Venner«. Til bestyrelsen 
valgtes fru overdyrlæge Larsen, Års, læge Harald Jensen, Ålestrup, 
overlærer H. C. Pedersen, Ranum, gårdejer Peter Bøgh, Koldgården, 
Skårup, og rektor. Revisorer: købmand Sv. Rasmussen og kæmner 
Åge Christiansen, Års.

Det første bestyrelsesmøde fandt sted den 12. maj. Bestyrelsen kon
stituerede sig med læge Harald Jensen som formand, fru overdyrlæge 
Larsen (Søndergade 30, tlf. Års 5) som kasserer og gårdejer Peter 
Bøgh (tlf. Ravnkilde 11) som sekretær. I øvrigt besluttede man alle
rede for den kommende sommerferie at bevilge Ingerlise Skriver, 
Is, 100 kr. til hjælp til et studieophold i Tyskland.

På det næste bestyrelsesmøde den 25. september vedtoges at fast
sætte den ordinære generalforsamling til den 30. oktober, ligesom man 
var enige om at søge generalforsamlingens godkendelse af, at valgene, 
da foreningen kun havde eksisteret i så kort tid, blev udskudt til den 
ordinære generalforsamling i efteråret 1962. På den ordinære general
forsamling den 30. oktober godkendtes regnskabet og formandens be
retning samt bestyrelsens forslag om udskydelse af valgene.

Endelig har der været holdt bestyrelsesmøde den 12. maj d. å., 
hvor man vedtog at bevilge 400 kr. til et legat, som uddeles af lærer
rådet, samt 400 kr. til flidspræmier.

Regnskab pr. 31. august 1961.
Indtægter. Udgifter.

Kontingenter ............. 1360,00 Tilskud til studierejse
for elev................... 100,00

Udlæg v. forældremøde 25,00 
Administrationsudg. . . 53,00

178,02
Kassebeholdning ......... 3,63
Girokonto .................. 448,35
Bankbog ..................... 730,00

1360,00
Års, 24. oktober 1961. Inga Løwig Larsen.

Ovenstående regnskab er revideret og i overensstemmelse med de 
foreliggende bilag.

Års, den 24. oktober 1961.
Åge Christiansen. Sv. Rasmussen.
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Foreningen har dags dato 92 medlemmer, hvilket må siges at være 
en pæn tilslutning. Skolen er taknemlig for den interesse, der her
igennem vises dens arbejde.

LOVE FOR
VESTHIMMERLANDS GYMNASIUMS VENNER

§ 1-
Foreningens formål er gennem medlemmernes kontingent samt gen

nem bidrag fra private personer og fra institutioner og virksomheder 
i Himmerland at skabe muligheder for at støtte skolen på områder, 
hvor dens egne midler er utilstrækkelige. Dette gælder gymnasiets 
kulturelle bestræbelser, men også — og ganske særligt — støtte til 
trængende elever, f. eks. til deltagelse i skolerejser og ekskursioner, 
samt endelig til direkte understøttelse såvel på skolen som ved videre 
uddannelse. Eventuelle legatmidler administreres efter en til sin tid 
oprettet fundats.

§ 2.
Man kan tegne sig som medlem for et årskontingent af 10 kr. — 

for tidligere elever under uddannelse dog kun 3 kr. — eller som livs
varigt medlem for et bidrag på mindst 200 kr. Dette bidrag kan, 
hvis det ønskes, indgå i et særligt legatfond, Vesthimmerlands Gym
nasiums Legatfond, hvis renter kan anvendes til understøttelse og 
flidspræmier.

§ 3-
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordi

nære generalforsamling afholdes i løbet af efteråret. Den finder sted 
på gymnasiet og bekendtgøres med 8 dages varsel. På den ordinære 
generalforsamling aflægges det årlige regnskab i revideret stand, og 
der vælges bestyrelse og revisorer. Kun personligt fremmødte med
lemmer har stemmeret. Beslutning tages med almindelig stemmefler
tal. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning. Beslut
ning om ændring i lovene og om foreningens opløsning tages på den 
ordinære generalforsamling. I tilfælde af opløsning tager den af
sluttende generalforsamling bestemmelse om formuens anvendelse i 
overensstemmelse med de i lovene angivne formål.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 
det fornødent, eller der fremkommer skriftlig begæring herom fra 
mindst 25 medlemmer.

§ 4.
Foreningens drift forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. Be- i 

styrelsen vælges på 2 år. Genvalg er tilladt. Rektor er fast medlem ' 
af bestyrelsen. Hvert år afgår 2 af medlemmerne. Efter et års forløb 
afgår de 2 første medlemmer ved lodtrækning.
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§ 5-
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Det af bestyrel

sen aflagte årlige regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges blandt 
medlemmerne. Revisorerne vælges på 2 år, således at en af dem afgår 
hvert år. Genvalg er tilladt.

ELEVFORENINGEN »HEBE«

Foreningen holdt stiftende generalforsamling den 13. april. Der 
valgtes en bestyrelse, som konstituerede sig på følgende måde:

Formand: Poul Ølholm Larsen, II m.
Næstformand: Hans Støttrup Jensen, II m.
Kasserer: Jens Østergård Larsen, I m.
Sekretær: Martin Glerup, I s.
Referenter: Bo Fibiger, II m, Gorm B. Pedersen, II s.

Lørdag den 28. april afholdtes stiftelsesfest på gymnasiet. Rektor 
holdt den nyfødte over dåben og udtalte ønsket om en lykkelig frem
tid for Hebe i det bedste samarbejde med skolen.

DANMARKS KRISTELIGE
GYMNASIAST BEVÆGELSE

I efteråret 1960 begyndte Danmarks Kristelige Gymnasiastbevæ
gelse sit arbejde på Vesthimmerlands Gymnasium. Danmarks Kriste
lige Gymnasiastbevægelse har til formål gennem foredrag og diskus
sioner at belyse såvel kristelige som kulturelle problemer.

I 1961-62 har bevægelsen fortsat sit arbejde på gymnasiet under 
ledelse af Bo Fibiger, II m. Således var der den 20. september fore
drag på gymnasiet af cand. teol. Samuel Fibiger, Nigeria, om »Ud
vikling og uddannelse i Mellemafrika«. Det næste arrangement blev 
holdt den 28. november, ligeledes på gymnasiet. Stud. mag. Anders 
Kock redegjorde i sit meget interessante foredrag »De overudviklede 
lande« for de kulturelle følger for Danmark ved en eventuel tilslut
ning til Fællesmarkedet. Under stor tilslutning holdt adjunkt E. Siej 
den 9. februar på gymnasiet et causeri »Modernistisk lyrik — hvad 
er det for noget?«

Den 23. marts åbnede provst Nielsen provsteboligen for elever på 
Vesthimmerlands Gymnasium til en diskussion »Ung i de gode tiders 
land« med indledning af provsten. Bagefter var der lysbilleder fra 
USA ved Helga Lybye, I s.

Da ledelsen fortrinsvis skal varetages af en elev fra II g, er ledelsen 
for skoleåret 1962-63 overdraget Helga Lybye, I s.

KONSERVATIVE GYMNASIASTER

14. januar: Foreningen for Konservative Gymnasiaster i Års star
tes. Næstformanden for Konservative Gymnasiaster i Danmark var 
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til stede. Bestyrelsen på 4 medlemmer fik følgende sammensætning: 
Formand Poul E. Højlund Nielsen, næstformand Kurt Fredsgaard, 
sekretær Jørgen Pedersen og kasserer Karen Eriksen.

26. januar: KG i Års arrangerede en diskussion om Fælleskomman
doen og NATO og om Danmarks stilling til disse to sammenslut
ninger. Diskussionsindlæggene blev fremført af Bo Fibiger og Poul 
E. Højlund Nielsen.

16. februar: KG i Års arrangerede et foredrag af folketingskandi
dat, viceforstander Jørgen Kristensen, Karup. Emnet var: Ungdom
mens uddannelsesvilkår. Herunder Ungdommens Uddannelsesfond.

9. marts: KG i Års arrangerede et foredrag af adjunkt E. Siej om 
emnet: Hvad jazz ikke er! Foredragsholderen spillede nogle af sine 
plader.

30. marts: KG i Års arrangerede et foredrag af ambassadesekretær 
i Sovjetunionens ambassade, hr. Scheklin. Han talte over emnet: De
mokratiets stilling i Sovjetunionen. Endvidere viste han en farve
film om Titovs rumfærd. Der blev bagefter lejlighed til at stille fore
dragsholderen spørgsmål.
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SKOLENS SAMLINGER, GAVER

Der er i årets løb foretaget indkøb af et betydeligt antal bøger, 
såvel til centralbiblioteket som til faglokalerne. Opbygningen af de 
fysiske og naturfaglige samlinger er fortsat. Af audiovisuelt materiale 
råder skolen bl. a. over et tonefilmanlæg, en diaprojektor, et episkop, 
en stereo-båndoptager og en pladespiller.

Boggaver er modtaget fra Institut Fran^ais, Den tyske Forbunds
republiks ambassade, boghandler Edv. Andersen, Års, domprovst 
Henning Høirup, Viborg, samt elevforeningen »Hebe«.

Geologisk materiale er modtaget fra Kirsten Thomsen, II m, Poul 
0. Larsen, II m, Arne V. Jensen, I m. Arkæologisk materiale er mod
taget fra Johan L. Nielsen, II m.

For disse gaver bringer skolen herved sin bedste tak.
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ORDENSREGLEMENT

1. De elever, der ikke er bundet af ankomsttider for bus og tog, 
møder i god tid om morgenen. Alle skal benytte skolens hoved
indgang fra Jyllandsgade.

2. 5 minutter før skoletid — d. v. s. kl. 8,10 — ringer det første 
gang, hvorefter eleverne begiver sig til centralgarderoben. Her 
afleveres overtøj, madpakke og lignende. Eventuelle opgave
hæfter anbringes i opgavereolen. Kl. 8,15 ringer det til time, 
og eleverne går straks til det klasseværelse, hvor undervisningen 
finder sted. Bøgerne medbringes i tasken. Denne stilles i frikvar
tererne i det særlige stativ ved hver enkelt elevs plads i central
garderoben. Dette gælder dog ikke eleverne i 1. og 2. realklasse, 
der ikke er inddraget i fagklassesystemet, men har egne klasse
værelser.

3. I frikvartererne opholder eleverne sig på skolepladsen. Undtaget 
fra denne regel er III g, der må opholde sig i centralgarderoben, 
samt ordensdukse og præfekter, som har særlige hverv at røgte 
i skolebygningen. I tilfælde af dårligt vejr kan alle få tilladelse 
til at opholde sig inden døre.

4. I det store frikvarter spiser eleverne deres mad i frokoststuen. 
Præfekterne har tilsyn med, at ingen uorden finder sted med 
madpapir og flasker. Rygning, der kun er tilladt III g, og kun i 
det store frikvarter, må af hensyn til ikke-rygende elever ikke 
finde sted i frokoststuen, men i grønnegården, hvor III g må op
holde sig i frikvartererne.

5. Ingen elev må forlade skolens område i frikvartererne uden til
ladelse fra ydre inspektor.

6. Første ordensduks er den elev, der står først på klasselisten. Hans 
funktionstid er en uge. Er han fraværende, træder elev nr. 2 i 
funktion. Ordensduksen påser, at klasseværelset er i orden. Han 
skal medbringe dagbogen fra time til time og sørge for, at den 
bliver forevist læreren.

7. I eventuelle fritimer må eleverne opholde sig i elevrummet eller 
på skolepladsen. Forlader de skolens område, skal de være til
bage ved frikvarterets begyndelse.

8. Morgensangen finder sted i samlingssalen i første frikvarter; der
efter går eleverne direkte til anden time. Elever, der har fri i 
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første time, skal møde i så god tid, at de kan deltage i morgen
sangen.

9. Beskadigelse af inventar må straks meldes til indre inspektor. 
Skader, der er påført forsætligt eller ved grov uagtsomhed, med
fører erstatningspligt.

10. Til udeblivelse fra skolen af anden grund end sygdom må der i 
forvejen skriftligt søges tilladelse hos rektor. Skolen henstiller 
indtrængende, at forældrene kun beder børnene fri i ganske sær
lige tilfælde.
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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 pågældende 
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- 
utrykkclig godkendelse af faglæreren.

5. Eleverne er ansvarlige for de udlånte bøger. 
Hvis en elev mishandler eller bortkasteren 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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EKSAMEN OG AFSLUTNING

De mundtlige årsprøver, som er offentlige, finder sted i tiden 
fra den 21. maj til den 21. juni.
Vesthimmerlands Gymnasium vil i år dimittere 2 klasser med 
præliminæreksamen. Beskikkede censorer ved eksamen i 4. a. 
er lærer Jørgen Knudsen, Randers, skoleinspektør J. Andersen, 
København, viceskoleinspektør Præstekjær, Odense. Som cen
sorer for eleverne i 4. c. er beskikket overlærer H. Ebbesen, 
Nr. Nebel, overlærer Inge Pibl, Vanløse, og skoleinspektør 
K. Rolfsager, Gråsten.
Yderligere har skolen som censorer i de to afgangsklasser in
viteret overlærer fru Thilker og overlærer Søgård, Løgstør, 
lærerinde fru Doris Sejr, Farsø, seminarielektor E. Dyssegård 
og sem. adjunkterne Carsten Petersen og Ellehauge, alle fra 
statsseminariet i Ranum.
Som censor for II g. s. og II g. m., der i år afslutter under
visningen i geografi med naturfag, har undervisningsministe
riet beskikket Ikt. Mogens B. Lange, Birkerød statsskole. 
Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted i realskolens gym
nastiksal lørdag den 21. juni kl. 8,30 præcis.
Dimission af realisterne vil finde sted i forbindelse med Års 
kom. realskoles afslutningshøjtidelighed samme dag kl. 14.00. 
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10.00.

Ferierne i skoleåret 1962-63 falder således:

Efterårsferie ■ • 15.-20. oktober (begge dage incl.)
Juleferie......... 24. dec.-5. jan. (begge dage inch)
Påskeferie .... 8.-16. april (begge dage incl.)
Bededagsferie. 10.-11. maj
Pinseferie .... 1.-4. juni (begge dage incl.)
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EFTERSKRIFT

Endnu et år er gået, og udbygningen af Vesthimmerlands Gymnasium 
såvel fagligt som på anden vis er blevet ført videre. Skolen har bl. a. fået 
et smukt signet, udført af kunstsmed Christian Andersen, Aars. Det gen
giver Skarpsalling-karret, vort skønneste stykke stenalder-keramik. Det blev 
fundet i slutningen af forrige århundrede i en gravhøj en snes kilometer 
nord for Års.

Domorganist Sennels, Viborg, har sat musik til digteren Hans Povlsens 
nocturne »Solen slår skygger i Himmerlands dale« og tilegnet Vesthimmer
lands Gymnasium sin komposition. Værket vil blive fremført første gang 
ved gymnasiets indvielse.

, Skolen bringer begge kunstnere sin bedste tak for den beredvillighed, 
hvormed de gik i gang med opgaverne, og den smukke måde, hvorpå de 
har løst dem.

Fra Statens Kunstfond har byggeudvalget fået tilsagn om, at fondet vil 
yde støtte til udsmykning af samlingssalen i det nye gymnasium, og Carls- 
bergfondet har stillet i udsigt, at det under visse betingelser vil bidrage til 
udsmykningen af Grønnegården.

Ved næste skoleårs begyndelse skulle skolen så kunne flytte ind i den 
nye bygning på præstegårds-marken. Som bekendt skal gymnasiet her ind
rettes efter fagklasseprincippet, der — kort udtrykt — består i, at eleverne 
kommer til lærerne i fagklasser og ikke lærerne til eleverne i hjemmeklas- 
ser. Bortset fra en enkelt skole, Holte gymnasium, har denne undervis
ningsform ikke været praktiseret nogetsteds her i landet, så man mangler 
i nogen grad erfaringer at bygge på. Disse må vi da selv indhøste, så det 
er meget sandsynligt, at det vil tage et par år at finde frem til den rigtige 
form. For dog at have visse retningslinier at gå efter, har lærerrådet udar
bejdet omstående reglement, men man er helt klar over, at det nok vil 
blive nødvendigt at ændre et og andet deri.

Inden vi forlader vort midlertidige tilholdssted på Års kom. realskole, 
vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde og godt na
boskab gennem de to år. Denne tak gælder først og fremmest skoleinspek
tør S. P. Christensen, hvis venlighed og hjælpsomhed har været ubegræn
set, men den gælder også alle lærerne, både dem, der har undervist i gym
nasiets realklasser, og dem, vi blot har truffet sammen med i det daglige 
arbejde og på lærerværelset. Gymnasiet har trådt sine børnesko i den gamle 
1905-skole. Gode minder om disse år vil leve hos alle os, der har været 
med fra begyndelsen.

Års, i maj 1962. A. USSING-JEPSEN
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