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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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DYRENES VERDEN
af H. C. Harder

Fra flere sider følger man i disse år med interesse udviklingen 
inden for en ny biologisk videnskab, ethologien, eller den moderne 
dyrepsykologi. På grundlag af nogle skrifter af dyrepsykologerne 
østrigeren Konrad Lorenz, hollænderen N. Tinbergen og danskeren 
Holger Poulsen skal her ganske kort gøres opmærksom på nogle af 
de problemstillinger og emner, som den nye videnskab arbejder med.

Ethologien kan betragtes som en fysiologisk videnskab. Ud fra 
kendskab til sanseapparatets, nervesystemets og muskelsystemets byg
ning og funktion hos en eller anden dyreart iagttages og analyseres 
dyrets medfødte eller instinktive adfærd, idet ethologien påstår, at 
der til grund for et dyrs instinktive adfærd ligger anatomiske og 
fysiologiske mekanismer, som kan undersøges med objektive metoder.

Også før i tiden har man forsøgt at studere årsagerne til dyrs op
førsel. Der tænkes her på nervefysiologien og behaviourismen. Nerve
fysiologien arbejder med simple elementer (reflekser) af dyrs opførsel 
og ikke med dyrs opførsel som en helhed. Behaviourismen studerer 
kun de højeststående dyr og begrænser sig yderligere ved kun at 
studere højere, komplicerede problemer hos disse dyr. Ofte var det 
menneskepsykologer, der søgte at finde menneskelige træk hos dyrene. 
I dag er det biologer, der søger at at finde det »dyriske« — oprinde
lige — i menneskets opførsel. Studiet af dyrs opførsel var for menne
ske-psykologerne ofte kun en videnskabelig metode til at studere pro
blemer fra menneskepsykologien uden hensyntagen til, at dyrene 
eventuelt var udstyret med et helt andet sanseapparat og dermed en 
anden omverden end mennesket. Ethologien er derimod en biologisk 
videnskab, der studerer instinktiv adfærd både hos dyr og mennesker, 
og målet er at nå en virkelig sammenligning med homologe elementer 
i den instinktive adfærd, som det forlængst er sket på den sammen
lignende anatomis område.
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Dyrs sanser og nervesystem. — En adfærdshandling er et resultat 
af et samspil mellem ydre og indre faktorer. Impulser fra sanseappa
ratet når frem til centralnervesystemet, hvor der sker omkoblinger 
og rekombinationer, som resulterer i udgående impulser til muskler, 
kirtler o. a. Sanseorganerne er organer som øjne, ører, næse, ligevægts
organer, temperatur- og trykregistratorer etc., som påvirkes af visse 
irritamenter. Ved disse påvirkninger opstår nerveprocesser, som via 
indadførende nerver ledes til centralnervesystemet, hvor der opstår 
en fornemmelse — noget subjektivt. Resulterende nerveprocesser ledes 
gennem udadførende nerver til f. eks. muskler, hvorved der frem
kaldes en reaktion — noget objektivt. Studiet af sansningen sker dels 
subjektivt ved bedømmelse af egne oplevelser, dels objektivt — scm 
man jo udelukkende er henvist til, når det gælder dyr — ved iagt
tagelse af reaktioner eller evt. ved registrering af elektriske aktions
strømme i nerverne.

De forskellige sanser er meget forskelligt udviklet hos de forskel
lige dyr. Høresansen er meget dårligt udviklet eller mangler helt hos 
mange laverestående dyr. De er altså døve eller sagt med andre ord: 
lyde hører ikke med til deres omverden, og de vil derfor naturligvis 
ikke reagere på sådanne. Andre dyr som f. eks. flagermus kan regi
strere lyde, som vi ikke kan opfatte. Hos mange dyr mangler billed- 
dannende organer som vore øjne. De kan dog derfor godt være i 
besiddelse af lysfølsomme celler, som sætter dem i stand til at skelne 
lyst fra mørkt. Dette gælder mange dyr, som lever i jorden eller i stor 
dybde i havet. Mange pattedyr har en betydeligt bedre udviklet 
lugtesans, end vi er i besiddelse af. Hver dyreart har således sin spe
cielle omverden, forskellig fra den, vi registrerer.

En hunds verden må således adskille sig en del fra vores alene af 
den grund, at hunde ligesom mange andre pattedyr er farveblinde. 
Omgivelserne er med hensyn til farver blot forskellige nuancer i 
gråt. Fugle og mennesker er synsdyr, idet synssansen er langt den 
vigtigste sans. Fuglene ser de samme farver scm vi, men de har et 
langt skarpere syn, og mange af dem ser betydeligt bedre i svagt lys, 
end vi gør. Hos pattedyrene hører lugtesansen og høresansen til de 
bedst udviklede sanser. Hvis en hund kan drømme, hvad den tilsyne
ladende kan, så er dens drømme nok ikke billeder, men lugte og lyde. 
Hos fuglene er høresansen veludviklet, mens lugte- og smagssans er 
svagt udviklet. Med hensyn til farveopfattelse så kan sommerfugle 
kun skelne to farver, nemlig blåt og gult. Bier kan ikke se rødt, men 
opfatter det nærmest som sort. Derimod kan sommerfugle og bier se 
ultraviolet, hvilket vi slet ikke kan. Fisk har en sans knyttet til det 
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såkaldte sideliniesystem langs kroppen, som registrerer, når de nær
mer sig en fast genstand, f. eks. en klippe, således at de undgår at 
støde imod selv i mørke. Flagermus kan også undgå hindringer i 
mørke. De udstøder nemlig foruden de pibende lyde, vi kender, nogle 
lyde, som vi ikke er i stand til at opfatte, men som kan registreres 
på et apparat. Disse lyde kastes tilbage fra selv de mindste ting i 
omgivelserne. Tiden mellem afgivelsen af lyden og ekkoet giver af
standen til tingen. Flagermusen orienterer sig altså ved hjælp af en 
slags radar, selv om der ganske vist ikke er tale om elektromagnetiske 
bølger.

Dyrenes omverden. — Noget meget karakteristisk for instinktiv 
adfærd er det, at dyr ikke reagerer på alle de impulser fra tingene i 
omverdenen, som deres sanseorganer registrerer, men kun på en lille 
del af dem. Dyrene opfatter ikke tingene som helheder, og tingene 
har ikke identitet i alle situationer, hvori de befinder sig. Dyr rea
gerer kun på nogle af de impulser, der udgår fra tingene, således at 
hver handling, der er rettet mod tingen, udløses af visse impulser 
af den impulsmasse, der udgår fra tingen. Sådanne impulser kaldes 
nøgleimpulser, fordi der hos dyret findes en mekanisme i central
nervesystemet, som uden forudgående erfaring reagerer på nøgle
impulserne, ligesom en nøgle, der kun passer til en bestemt lås. En
hver dyreart har et bestemt antal instinkthandlinger (med dertil 
hørende mekanismer), der udløses af visse nøgleimpulser.

Tinbergen har ved forsøg med hundestejler vist, at en hundestejle
hun, som i parringstiden udsættes for en grov træmodel af en hunde
stejle, begynder parringsleg, hvis blot modellen har rød farve på den 
nedadvendende side. Æglægningen hos hundestejler udløses i naturen 
ved, at hannen prikker hunnen i siden med snuden. Tinbergen kunne 
fremkalde æglægningen blot ved at prikke hunnen i siden med en 
tynd pind. Hunnens parringsleg udløses af »noget, der er rødt på 
undersiden«, og æglægningen, der følger lige efter den forrige hand
ling, udløses af »noget, der prikker den på kroppen«. Det er altså 
ikke hundestejlehannen som sådan, der udløser de to handlinger.

En høne, der vil redde en kylling, som er i fare, reagerer kun på 
kyllingens piben og ikke på kyllingen selv. Dette vistes ved et forsøg 
med en høne, der havde små kyllinger. En af kyllingerne blev taget 
fra hønen og anbragt under en glasklokke. Kyllingen prøvede iøvrigt 
på at komme hen til moderen og de andre kyllinger, og det kunne 
ses, at den peb energisk, men det kunne ikke høres. Hønen interes
serede sig overhovedet ikke for den, men gik bort med de andre 
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kyllinger. Lidt efter blev kyllingen igen taget ud af glasklokken og 
holdt om bag ryggen af forsøgslederen, uden at hønen havde set det. 
Hønen kom nu straks styrtende tilkaldt af kyllingens piben, men 
kunne dog ikke finde ud af, hvor kyllingen befandt sig. I denne 
situation reagerede hønen altså kun på en lyd fra kyllingen.

Dette betyder dog ikke, at hønen i andre situationer gør det 
samme. Holger Poulsen skriver: »Ved forsøg har jeg set, at mange 
fugle — især tamfugle som høns og gæs — ruger på næsten alt muligt 
både kartofler og tennisbolde og æg af andre fugle. Når ungerne 
kommer ud af de artsfremmede æg, hakker de dem derimod om
gående ihjel. Ganske vist er det almindeligt, at man bruger høns til 
at udruge fasanæg og passe kyllingerne, men jeg har selv erfaret, at 
det ikke er alle høns, der gør det. Kyllinger, der ikke har den arts
specifikke dunfarve — som hos tamhønens stamform, bankiva- 
hønen —, bliver hakket ihjel. I denne situation, hvor hønen for første 
gang ser kyllingerne komme frem, spiller kyllingernes udseende altså 
en stor rolle.

»Noget lignende er tilfældet med gråænder. Når en gråand, der 
har ællinger, hører en moskusandeællings piben, løber den straks efter 
lyden, men når den opdager den, hakker den ællingen ihjel, fordi den 
har en anden dunfarve end dens egne ællinger. Andens reaktioner, der 
følger lige efter hinanden, udløses altså af forskellige impulser fra 
ællingen.

»Hos rugende svaner har jeg set, hvordan en fugl reagerer over for 
sine æg i forskellige situationer. Hvis et af svanens æg lå uden for 
reden i mere end 1 meters afstand fra redens centrum, ignorerede den 
fuldstændigt ægget. Lå det derimod i mindre end 1 meters afstand, 
strakte den halsen frem mod ægget og rullede ægget ind i reden med 
næbbet. Kun når ægget lå i reden, rugede den på det. Stod fuglen 
lidt uden for reden ved siden af ægget, der lå uden for reden, rea
gerede den overhovedet ikke på det, men i det øjeblik den gik op på 
reden, var det, som om den pludselig så det og rullede det ind. Hvis 
ægget lå oppe på en kant i ca. 1 meters højde i samme højde som 
fuglens hoved, reagerede den slet ikke på ægget. Det var en unaturlig 
situation, som den ikke havde nogen handling til. Svanen reagerede 
altså med forskellige handlinger over for situationer: æg i rede, æg i 
kort afstand fra rede og æg i lang afstand fra rede. Svaner og andre 
jordrugende fugle med en flad rede, hvorfra æggene kan trille ud, 
ruller deres æg ind i reden. Fugle som bogfinke og solsort, der bygger 
en dyb rede oppe i træer og buske, hvorfra æggene ikke kan trille 
ud, har ikke denne handling. Det så jeg hos en bogfinke, der rugede 
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på sine æg. Jeg havde lagt et æg på redekanten, så det lå lige foran 
fuglens næb, når den lå og rugede, men den ænsede det overhovedet 
ikke. Det var slet ikke en situation, der forelå i den fugls tilværelse, 
cg ægget havde derfor ikke nogen udløsende værdi — valens — for 
den. En fugls rugning af æggene udløses af en impulssituation be
stående af nogle kendetegn på æggene, selve reden og en kombination 
af mærker, der kendetegner det sted, hvor reden er anbragt. Kende
tegn, der karakteriserer fuglens egne æg til forskel fra artsfællers æg, 
er uden betydning. Jeg har således set i en mågekoloni, at de indi
vider, der har det særpræg at lægge blå æg, ikke foretrækker disse 
for normalt farvede æg, skønt man skulle tro, de havde lært deres 
egne særligt farvede æg at kende. Mågerne kan dog godt lære; de 
lærer f. eks. redens placering. De spæde unger kendes ikke personligt 
af forældrene, men når ungerne er over 5 dage gamle, fodrer de dem 
overalt, uanset hvor de befinder sig, nu kender de altså ungerne. 
Der er altså stor forskel på mågernes reaktion over for æggene og 
over for ungerne, og begge handlinger er tilstrækkelige i de to situa
tioner. Æggene bevæger sig ikke bort fra reden og behøver derfor 
ikke at kendes, det gør ungerne derimod.«

Mange, mange andre eksempler på nøgleimpulser for instinkthand
linger kunne nævnes, men til slut skal blot omtales et forsøg, som såre 
let lader sig eftergøre i enhver hønsegård. Kyllinger af hønsefugle 
reagerer instinktivt over for flyvende rovfugle, idet de hurtigt løber 
hen under et eller andet og trykker sig. Denne reaktion lader sig ud
løse eksperimentelt ved at trække en papmodel, der meget skematisk 
gengiver silhuetten af en flyvende rovfugl, hen over dem ved hjælp af 
et snoretræk. Alle modeller med kort hals og lang hale — svarende 
til flugtbilledet af en rovfugl — udløser flugtreaktionen, når de be
væges fremad. Hvis de derimod bevæges baglæns med halen foran, 
udløser de ikke reaktionen. Nu ligner de ikke længere rovfugle.

Dyrs sprog. — Disse undersøgelser over nøgleimpulser og udløs
ningsmekanismer fører uvægerligt til spørgsmålet om, hvorvidt dy
rene er i stand til at meddele sig til hinanden — har et »sprog«. 
Undersøgelser har vist, at mange dyr faktisk er i besiddelse af med
delelsessystemer knyttet til det eller de sanseapparater, som er vigtigst 
for dyret. Der er dog ingen dyr, som anvender ord, ja, de fleste dyr 
er vel ovenikøbet stumme. Men der er jo andre måder at gøre det på. 
Også mennesker udtrykker sig jo ofte uden ord. Hvis man bliver for
bavset, kan man sætte et dertil svarende ansigt op, som andre menne
sker, der ser på en, straks vil forstå. Hvis vi vil udtrykke, at vi er 
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ligeglade med et eller andet, trækker vi på skulderen; også dette for
stås straks af andre.

På lignende måde kan dyrene udtrykke sig ved hjælp af bevægel
ser, stillinger, dufte og berøringer. Dette sprog er medfødt cg ud
trykker ikke nogen bestemt hensigt. Dyrenes sprog er et signalsprog, 
og evnen til at udsende det og reagere på det er medfødt. Mange for
søg har vist, at dyrene ikke kender betydningen af deres sprog. I 
naturen har sproget en bestemt betydning, der er med til at sikre 
dyrene i kampen for tilværelsen. Under unaturlige forhold ser man, 
at dyr udfører deres medfødte signaler, uden at de får nogen betyd
ning, hvorved man kan se, at dyret ikke selv forstår noget af det.

Pladsen tillader desværre ikke at komme ind på de utallige »sprog«- 
studier, som er foretaget inden for de forskellige dyregrupper. Vi kan 
dog ikke forlade dette emne uden lige at omtale de efterhånden 
klassiske undersøgelser, som førte til tydningen af biernes sprog. Det 
lå nær at formode, at dyr, der lever i samfund som f. eks. bier og 
myrer, må være i stand til at meddele sig til hinanden. Angående 
myrernes evner i så henseende er meget lidt kendt. Helt anderledes 
stiller det sig for biernes vedkommende. Her er det ved mange års 
uhyre tålmodige studier lykkedes den tyske zoolog Karl von Frisch 
at nå forbløffende resultater.

Biernes sprog er et sprog af dufte cg danse. Når en arbejderbi har 
samlet pollen eller suget nektar fra en blomst og flyver hjem til 
kuben med gevinsten, vil man straks efter se en hel sværm af bier 
starte fra kuben og med usvigelig sikkerhed styre mod findestedet. 
Hvorledes bærer den første bi sig ad med at fortælle de andre om 
fundet? v. Frisch løste problemet ved for det første at mærke hver 
enkelt bi med en speciel farve, således at de var til at kende fra hin
anden, og for det andet ved at forsyne kuben med glasvinduer, så
ledes at han nøje kunne følge med i, hvad der skete i kuben.

Når bien kommer hjem til kuben, afgiver den først den indsamlede 
nektar til en anden arbejder, som omdanner den til honning og op
magasinerer den i en celle. Dernæst begynder den en besynderlig dans 
på den lodrette vokstavle. Den kravler f. eks. et lille stykke lodret, 
mens den vrikker med bagkroppen. Så går den i en bue ned mod 
udgangspunktet og så igen opefter, mens den vrikker. Den retning, 
den danser i, mens den vrikker, fortæller de andre om den retning, 
hvor de skal søge nektar eller pollen. I tilfældet her, hvor vrikke- 
bevægelsen foregår lodret opad, skal de flyve i retning mod solen. 
Dersom vrikkedansen var gået lodret ned, havde andre bier skullet 
flyve bort med solen i ryggen. Retningen opefter er altid retningen 
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mod solen, mens vrikke-retningen giver den retning, som blomsten 
befinder sig i i forhold til solen på pågældende tidspunkt.

De andre bier skulle imidlertid også gerne have noget at vide om 
afstanden til blomsten. Denne angives ved dansens hurtighed. En 
hurtig dans i små sløjfer fortæller, at nektaren findes i nærheden, 
mens en langsom dans med større sløjfer fortæller, at den er længere 
væk. Ud fra måling af hastigheden er man i stand til at beregne af
standen. Til en hastighed på 40 rundture i minuttet svarer en afstand 
på 40 m, til 32 ture svarer 200 m, til 24 svarer 500 m o. s. v.

Endelig skulle bierne jo også gerne have at vide, i hvilken slags 
blomst de skal søge nektaren. Dette sker simpelthen ved hjælp af 
lugtesansen. Den hjemvendende bi, som har været i berøring med 
blomsten, vil uvægerligt have fået noget af blomstens duftstof på sin 
krop. Når den kommer hjem, beføler de andre bier den med deres 
antenner, hvorpå der sidder sanseorganer, som kan registrere lugt 
og smag.

Som man ser, har bierne altså et meddelelsessystem, der fungerer 
udmærket som et middel til at sikre dem i kampen for tilværelsen. 
Men det er et stereotypt, instinktivt sprog, som ikke skal læres.

Det samme gælder andre undersøgte dyrs sprog. Dette betyder dog 
ikke, at man ikke kender eksempler på, at visse lyde eller andre tegn 
læres. Der er mange eksempler på, at fugle imiterer andre fugles sang.

Kan dyr lære at forstå menneskesprog? Mange hundeelskere vil 
hertil ufortøvent svare bekræftende. Men det, en hund lærer, er sæd
vanligvis et bestemt tonefald og ikke egentlige ord. Hvis man i en 
munter tone siger til en hund: »Nu skal du få klø,« ja, så vil den 
logre med halen. Hvis man vredt siger til den: »Her er et kødben,« 
så vil den stikke halen mellem benene. Ikke desto mindre kan dygtige 
hunde trænes op til at foretage forskellige ting på forskellige kom
mandoord og endda adlyde kommandoer, selv cm de ikke kan se den 
kommanderende person, og selv om kommandcordene udsiges med 
jævnt tonefald.

Det er et interessant spørgsmål, om vilde dyr nogesinde be’r hin
anden om noget. Visse husdyr lærer af os at be’om, hvad de ønsker, og 
det samme gælder vilde dyr i zoologiske haver. En hund lærer at 
bede om mad, en kat lærer at miave, indtil døren åbnes. Mon vilde 
dyr lærer at udtrykke deres ønsker over for andre dyr af samme 
slags? Dyreunger kan skrige efter føde ud fra et medfødt instinkt, 
men så vidt vi ved kendes tiggeri ellers ikke i dyreverdenen. Der ser 
ud til, at husdyr lærer et sprog her, som vilde dyr ikke har.

Hovedforskellen mellem dyrenes lyd-sprog og menneskesprog er, 
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at mens et dyrs lyde eller bevægelser udtrykker dets følelser og evt. 
meddeler følelserne videre, så gør vi betydeligt mere end det. Vi har 
ord for ting og ord for tanker, og vi sætter disse ord sammen til sæt
ninger. Dette er ikke tilfældet hos dyrene. Hvis jeg tager en banan 
fra en chimpanse, vil den sikkert vise, at den er vred. Hvis den gerne 
vil have en banan, viser den, at den er sulten. Hvis den får bananen, 
viser den, at den er glad. Dens bevægelser og udtryk viser, at den er 
vred, sulten eller glad, selv om de er foretaget ubevidst. Chimpansen 
kan imidlertid ikke sige noget om en banan. Den er ikke i stand til 
at konversere.

Kan man tale med dyr? Ja, hvis man kan deres sprog. Man må 
opføre sig som dyrene selv, og det vil ofte kræve indgående studier 
at nå så vidt. Konrad Lorenz fortæller i en af sine bøger, at han en 
gang, da han stod på en lille landstation i nærheden af, hvor han 
boede, pludselig opdagede en fugl højt oppe i luften. Han blev lidt 
efter klar over, at det var hans hvide kakadue. Han tænkte straks 
på at lokke den ned ved at udstøde dens lokkestemme — et sking
rende skrig, som han af tidligere erfaring vidste, at den reagerede på. 
Da han så sig omkring og så de mange mennesker, der også stod og 
ventede på toget, betænkte han sig et øjeblik, for tænk hvis fuglen 
ikke kom, når han skreg. Der var ingen tid at spilde, hvis forsøget 
skulle lykkes, og han skreg. Menneskene omkring ham stod som ramt 
af lynet. Kakaduen svævede et frygteligt langt øjeblik ubevægelig 
oppe i luften, så foldede de hvide vinger sig sammen, og fuglen kom 
i styrtdykning ned og landede på hans fremstrakte hånd.
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EKSAMINER

Som censor i geografi med naturfag ved udgangen af II g var be
skikket lektor Mogens Lange, Birkerød.

Som censorer ved præliminæreksamen var beskikket følgende: 
skoleinspektør J. Andersen, København, overlærer H. Ebbesen, Nr. 
Nebel, lærer Jørgen Knudsen, Randers, overlærer Inge Pihl, Vanløse, 
viceskoleinspektør Præstekjær, Odense, skoleinspektør K. Rolf sager, 
Gråsten.

Som censorer ved samme eksamen havde skolen indbudt følgende: 
seminarielektor E. Dyssegård, Ranum, seminarieadjunkt Ellehauge, 
Ranum, seminarieadjunkt Carsten Petersen, Ranum, lærerinde fru 
Doris Sejr, Farsø, overlærer Søgård, Løgstør, overlærer fru Thilker, 
Løgstør.

Følgende 38 elever bestod præliminæreksamen:
Bjørn, Lars
Bonderup, Jens
Christiansen, Lene
Gundersen, Elly
Hansen, Erik S.
Hansen, Inge
Jensen, Bodil
Jensen, Jette P.
Jensen, Åge R.
Jørgensen, Jens J.
Kristensen, Anne Marie S.
Kristensen, Søren H.
Kyneb, Ove S.
Lassen, Mette K.
Mørck, Lilly H.
Nielsen, Henning B.
Nielsen, Svend B.
Olesen, Poul J.
Pedersen, Dorthe M.
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Sørensen, Bodil S. 
Øland, Jens Å. 
Ägård, Signe 
Andersen, Jens M. 
Andersen, Åse E. 
Christensen, Tove M. 
Eriksen, Chresten P. 
Eriksen, Karen T. 
Fredberg, Hanne M. 
Gundersen, Ebba 
Jensen, Jørn 
Karlsen, Lis 
Larsen, Ingelise 
Larsen, Lilly M. 
Lind, Ole 
Mikkelsen, Niels H. 
Nielsen, Gunnar 
Nielsen, Poul J. 
Rask, Bent E.

Alle indstillede bestod således eksamen. To bestod med hoved
karakter ug4-, 5 med mg + , 14 med mg, 10 med mg-5-, 4 med g+ 
og 3 med g.
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SKOLENS ELEVER

1. sept. 1962 var elevantallet 240. 1. maj 1963 er elevantallet 234.

Ill sproglig
Klasselærer: SP.

1. Andersen, Margit Nygård, 13.4.43 (automekaniker, 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. Henriksen, Karen B., 16.8.43 (sognepræst, Rørbæk).
6. Iversen, Birthe M., 5.9.43 (gårdejer, Ravnkilde).
7. Knudsen, Ingeborg, 9.1.44 (frimenighedspræst, Hornum).
8. Kristensen, Bente, 26.1.44 (tømrermester, Farsø).
9. Larsen, Dorthe L., 20.10.44 (dyrlæge, Års).

10. Larsen, Inge, 8.3.45 (slagtermester, Østerbølle).
11. Lassen, Hellen, 2.8.44 (gårdejer, Års).
12. Madsen, Birthe M., 13.8.44 (købmand, Års).
13. Nielsen, Lisbeth K., 11.11.44 (driftsleder, Løgstør).
14. Nielsen, Margit B., 2.5.44 (gartner, Nørager).
15. Poulsen, Anna K. S., 19.10.44 (gårdejer, Års).
16. Præsius, Anne Marie, 27.8.44 (gårdejer, Hvilsom).
17. Rasmussen, Karen, 25.6.44 (købmand, Års).
18. Simonsen, Gerda V., 3.8.44 (gårdejer, Thise).
19. Skriver, Inger Lise, 14.9.43 (tømrer, Års).

III matematisk-naturwdenskabelig
Klasselærer: Ha.

1. Bendsen, Birgit, 7.10.41 (sognepræst, Ravnkilde).
2. Dybdahl, Knud, K., 20.5.44 (bagermester, Ranum).
3. Eriksen, Karen H., 19.8.44 (landsretssagfører, Ålestrup).
4. Falsig, Niels, 15.5.44 (frisør, Års).
5. Fibiger, Bo, 19.2.45 (sognepræst, Hornum).
6. Fredsgård, Kurt L., 26.8.44 (gårdejer, Brøndum).
7. Jensen, Hans S., 7.8.44 (kroejer, Hornum).
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8. Larsen, Poul 0., 12.3.44 (bødkermester, Års).
9. Madsen, Magna B., 19.1.44 (forpagter, Vesterhornum).

10. Nielsen, Johan Lanng, 26.12.43 (købmand, Gatten).
11. Nielsen, Poul Erik H., 17.1.45 (førstelærer, Gislum).
12. Thomsen, Kirsten S., 11.6.44 (fiskeriejer, Sønderup).
13. Wetche, Andreas Christian P., 27.9.44 (proprietær, Farsø).
14. Årup, Erland, 5.8.43 (gårdejer, St. Binderup).

II sproglig
Klasselærer: Dy.

1. Asp, Niels Chr., 9.10.45 (smedemester, Hornum).
2. Bang, Elsebet, 15.3.45 (sognepræst, Ranum).
3. Bendsen, Anders, 15.5.44 (sognepræst, Ravnkilde).
4. Eefsen, Walter Chr., 29.7.44 (bestyrerinde, Arden).
5. Ellingsøe, Karen M., 26.8.45 (gårdejer, Vesterbølle).
6. Glerup, Martin, 3.12.43 (gårdejer, Blære).
7. Greve, Lone, 24.4.46 (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, Rita, 9.10.45 (banearbejder, Nørager).
12. Kappel, Troels V., 18.4.44 (lærerinde, Gundersted).
13. Kristoffersen, Anne Margrethe, 31.5.44 (gårdejer, Ranum).
14. Lybye, Helga, 9.10.43 (skovrider, Suldrup).
15. Møller, Søren C., 24.12.43 (læge, Farsø).
16. Pedersen, Gorm B., 1.12.43 (overlærer, Ranum).
17. Poulsen, Grete Mørck, 17.3.44 (fragtmand, Skivum).
18. Zimmer, Tove A., 2.9.44 (murermester, Tolstrup).

II matematisk-naturvidenskabelig
Klasselærer: Be.

1. Andersen, Lise S., 7.8.44 (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, Jette F., 11.11.43 (direktør, Gedsted).
18. Rasmussen, Helene V., 4.5.45 (gårdejer, Giver).
19. Trads, Ellen M., 14.3.44 (gårdejerske, Mejlby).
20. Viskum, Bente A., 16.4.45 (revisor, Ålestrup).

/ sproglig
Klasselærer: Bu.

1. Andersen, Niels H. G., 8.4.46 (tekstilhandler, Nørager). ।
2. Andersen, Norma M., 6.1.45 (gårdejer, Sørup).
3. Bendsen, Jørgen, 2.10.45 (sognepræst, Ravnkilde).
4. Gedebjerg, Kirsten F., 29.11.46 (installatør, Års) .
5. Gundersen, Ebba, 5.5.46 (gårdejer, Svenstrup, Års).
6. Horn, Jan, 4.8.44 (fabrikant, Ålestrup).
7. Høllede, Gudrun, 16.9.45 (fabrikant, Ålestrup).
8. Konnerup, Karen, 15.12.45 (førstelærer, Haverslev).
9. Krarup-Andersen, Per, 23.6.45 (fysioterapeut, Løgstør).

10. Kristensen, Anne Marie S., 25.3.45 (gårdejer, Blære).
11. Kyhl, Erik, 22.1.46 (tandlæge, Løgstør).
12. Larsen, Ingelise, 26.4.46 (manufakturhandler, Års).
13. Larsen, Niels, 18.3.44 (direktør, Skalborg).
14. Lauritzen, Merete E., 19.1.46 (overlærer, Løgstør).
15. Nielsen, Signe, 5.10.45 (gårdejer, Ålestrup).
16. Nielsen, Bodil Lanng, 15.2.46 (købmand, Gatten).
17. Nygård, Grethe, 17.8.46 (snedkermester, Fandrup).
18. Pedersen, Elisabeth, 13.3.46 (gårdejer, Ørbæk).
19. Skøt, Ib, 27.7.46 (landinspektør, Ålestrup).

I matematisk a
Klasselærer: SI.

1. Andersen, Jens M., 30.10.45 (købmand, Års).
2. Bonderup, Jens, 8.11.45 (uddeler, Hornum).
3. Brorholt, Mette R., 22.12.47 (bestyrerinde, Jyderup).
4. Bøge, Ole M., 3.5.45 (bogtrykker, Løgstør).
5. Christensen, Evan S., 7.2.46 (landmand, Lille Binderup).
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6. Eriksen, Chresten P., 15.3.45 (gårdejer, Dybvad Mølle, Års).
7. Hansen, Anton T. S., 18.1.46 (uddeler, Flejsborg).
8. Hansen, Erik S., 4.1.46 (husmand, Tandrup).
9. Hansen, Peter Åge M., 19.4.46 (gårdejer, Rørbæk).

10. Hansen, Uffe S., 1.10.45 (gårdejer, Kielstrup).
11. Jensen, Frits V., 17.8.45 (landmand, Hyllebjerg).
12. Klinkvort, Karen M., 2.3.46 (assistent, Løgstør).
13. Laursen, Hans Chr., 26.9.45 (teglværksejer, Års).
14. Mikkelsen, Niels Henrik S., 10.9.44 (gårdejer, Sjøstrup).
15. Møgelmose, Jens Chr., 3.11.45 (gårdejer, Næsborg).
16. Nielsen, Anne-Marie M., 22.8.45 (gårdejer, Svoldrup).
17. Nielsen, Christel V., 22.3.46 (murerarbejdsmand, Ålestrup).
18. Nielsen, Henning B., 28.6.45 (kørelærer, Vesterhornum).
19. Nielsen, Kirsten M. S., 29.7.46 (frue, Ålestrup).
20. Olesen, Poul J., 7.6.46 (husmand, Hornum).
21. Orbesen, Jette, 25.3.46 (landinspektør, Års).
22. Thomsen, Carsten B., 6.10.45 (murermester, Halkær).

I matematisk b
Klasselærer: Bø.

1. Andersen, Klaus B., 18.2.46 (forpagter, Rold).
2. Andersen, John M., 3.9.45 (arbejdsmand, Døstrup H.).
3. Andersen, Stig, 24.8.46 (blikkenslager, Ullits).
4. Boising, Caspar, 15.8.46 (læge, Farsø).
5. Brorholt, Klaus R., 22.12.47 (bestyrerinde, Jyderup).
6. Jensen, Alex, 26.11.44 (murermester, Haverslev).
7. Jensen, Christian, 4.8.44 (gårdejer, Hyllested).
8. Jensen, Hans L., 20.4.48 (gårdejer, Lille Rørbæk).
9. Jochumsen, Linda V., 17.1.45 (husmand, V. Skivum).

10. Knudsen, Ellis, 10.9.44 (gårdejer, Rodsted).
11. Mikkelsen, Birte, 23.5.45 (gårdejer, Fyrkilde).
12. Munkholm, Orla, 7.12.43 (gårdejer, Haverslev).
13. Nielsen, John N., 7.10.44 (arbejdsformand, Ranum).
14. Nielsen, Niels-Ove R., 16.3.45 (seminarielektor, Ranum).
15. Nielsen, Niels W., 14.6.45 (kontorchef, Arden).
16. Nielsen, Yonne N., 6.6.45 (vaskeriejer, Karup).
17. Nørgård, Sten, 8.7.45 (skovrider, Nørlund).
18. Poulsen, Ronald N. 16.12.45 (snedker, Simested).
19. Svendsen, Kaj L., 11.4.46 (savskærer, Nørlund).
20. Søndergård, Lene, 11.5.46 (læge, Arden).
21. Sørensen, Bodil, 25.1.46 (vognmand, Farsø).
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2. real a
Klasselærer: Sø.

1. Andersen, Jette T., 24.10.46 (vognmand, Års).
2. Bohl, Kirsten, 17.8.47 (kontorassistent, Års).
3. Busk, Betty, 18.8.47 (gårdejer, Års).
4. Böckhaus, Ellen I. M., 20.3.47 (montør, Års).
5. Christensen, Elin M., 11.1.47 (gårdejer, Tøttrup).
6. Christensen, Bent B., 21.7.46 (redder, Års).
7. Christensen, Troels H., 15.4.47 (gårdejer, Rebstrup).
8. Jensen, Birgit A., 10.3.47 (chauffør, Års).
9. Jensen, Kurt, 29.12.46 (arbejdsmand, Sønderup).

10. Jensen, Tove S., 6.8.47 (skoleinspektør, Nørager).
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, Års)
17. Noe-Nygård, Søren, 9.6.46 (frimenighedspræst, Trængstrup)
18. Pedersen, Peter H., 23.6.46 (direktør, Års)
19. Poulsen, Jens Erik, 22.10.46 (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. LJssing-Jepsen, Jens, 28.5.47 (rektor, Års)

2. real b
Klasselærer: Ja.

1. Andersen, Bente E., 7.12.46 (manufakturhandler, Års)
2. Christensen, Jytte, 11.7.46 (landmand, Sjøstrup)
3. Christensen, Ove V., 7.12.46 (skrædder, Års)
4. Christensen, Poul H., 26.11.46 (møbelsnedker, Svoldrup)
5. Fisker, Ellen K., 27.9.46 (husmand, Års)
6. Hansen, Birte, 27.2.46 (amtsvejassistent, Års)
7. Hansen, Grethe G., 15.8.46 (repræsentant, Vægger)
8. Hansen, Karen M., 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 J. H., 29.6.47 (gårdejer, Sjøstrup)
12. Klug, Jørgen, 19.6.47 (bankfuldmægtig, Års)
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13. Kragh, Ane Marie, 21.8.46 (gårdejer, Oustrup)
14. Kristensen, Søren P. V., 14.8.46 (tømrer, Års)
15. Nielsen, Svend Å., 17.6.46 (husmand, Oustrup)
16. Oksen, Birthe K., 2.10.46 (havebrugskonsulent, Års)
17. Olsen, Ellen K., 21.11.46 (valgmenighedspræst, København)
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, Suldrup)
24. Ussing-Jepsen, Dorte, 14.12.45 (rektor, Års).

1. real a
Klasselærer: Gr.

1. Andersen, Esther H., 26.3.48 (landmand, Thoruphede, Arden).
2. Andersen, Hans D., 9.5.48 (bagermester, Suldrup)
3. Andersen, Lillian H., 13.9.47 (gartner, Års)
4. Andersen, Jette L., 16.8.47 (mekaniker, Vegger)
5. Andersen Per T., 5.7.48 (uddeler, Suldrup)
6. Bach, Tove, 11.12.48 (husmand, Arden)
7. Christiansen, Lise, 21.2.48 (murermester, Års)
8. Fleng, Hans-Christian, 20.2.47 (pensionist, Års)
9. Jensen, Troels, 28.3.47 (konsulent, Års)

10. Jensen, Jens J. K., 17.12.48 (lærer, Suldrup)
11. Jensen, Bjarne K., 20.8.46 (mejeribestyrer, Ullits)
12. Jeppesen, Inge, 15.3.47 (gartner, Haubro)
13. Johannesen, Niels R., 10.5.47 (cementstøber, Års)
14. Kongstad, Annalise, 6.3.47 (filialbestyrer, Års)
15. Kiistiansen, Karen B. W., 18.8.48 (sognepræst, Rold)
16. Larsen, Annegrete, 13.5.48 (manufakturhandler, Års).
17. Møller, Sten, 30.8.48 (uddeler, Suldrup)
18. Orbesen, Jonna, 29.4.48 (landinspektør, Års)
19. Pedersen, Hanne M., 11.1.49 (lærer, Nørager)
20. Pedersen, Margit A., 31.12.47 (vejmand, Giver)
21. Petersen, Helle H., 8.2.48 (grosserer, Års)
22. Rasmussen, Vagn, 23.11.47 (gårdejer, Giver)
23. Sahl, Erik, 3.7.46 (læge, Års)
24. Sørensen, Karin, 17.3.48 (gårdejer, Thoruphede, Arden).
25. Sørensen, Mogens, 17.2.48 (husmand, Lille Sønderup)
26. Sørensen, Torlak B., 10.12.48 (lærer, St. Binderup)
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1. real b
Klasselærer: Wi.

1. Andersen, Bente L, 9.10.48 (arbejdsmand, Vognsild)
2. Bohl, Lene, 18.1.47 (murermester, Haubro)
3. Byrialsen, Kirsten, 30.9.47 (bagersvend, Østrup).
4. Bødstrup, Jørn L., 22.5.48 (skovfoged, Hornum).
5. Christensen, Kirsten, 27.3.47 (gårdejer, Nyrup).
6. Christensen, Inger L. S., 25.10.47 (mejeriejer, Østrup).
7. Christensen, Arnfred J., 2.10.48 (gårdejer, Svoldrup).
8. Christensen, Lisbeth N., 20.5.48 (snedkermester, Vcgnsild).
9. Christiansen, Anna, 7.10.47 (landmand, Vcgnsild).

10. Christiansen, Erik S., 4.11.48 (købmand, Skørbæk).
11. Dalsgård, Asger F., 17.2.48 (planteskoleejer, Hornum).
12. Egekvist, Torben, 28.9.46 (gårdejer, Hornum).
13. Hansen, Else S., 4.2.48 (husmand, Tandrup).
14. Hougård, Dann, 2.10.47 (gårdejer, Østrup).
15. Hyllested, Knud E., 27.9.47 (landmand, Ars).
16. Jensen, Jørgen, 3.1.48 (husmand, Års).
17. Jensen, Magna, 1.11.47 (landmand, Bondcrup).
18. Jensen, Margit, 4.4.48 (gårdejer, Østrup).
19. Krogh, Poul M., 24.7.48 (gårdejer, Sjøstrup).
20. Lang, Henrik, 15.11.47 (smedemester, Vegger).
21. Nielsen, Klaus, 11.8.47 (uddeler, Blære).
22. Pedersen, Birgit M., 28.8.47 (gårdejer, Vcgnsild).
23. Pedersen, Martha, 6.2.48 (landmand, Vognsild).
24. Sæderup, Tove, 20.11.48 (gårdejer, Morum).
25. Sørensen, Kurt, 24.2.48 (husmand, Års).
26. Sørensen, Ole B., 19.5.48 (arbejdsmand, Vcgnsild).
27. Sørensen, Else K., 4.12.47 (landmand, Haubro).

Mary Louise Erickson, f. 12.5.45, Woodhull, Illinois, USA, elev i 
Alwood High School, har som gæst været elev i II sproglig i skole
året 1962-63. Arrangementet er sket gennem American Field Service.
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FAGENES
UGENTLIGE TIMETAL I 

SKOLENS KLASSER

Formning ..................... 1 1
Husgerning eller sløjd . 2

I alt ............................ 35 35 35 35 35 35 34 34

III s III m II s II m I s I m 2. r. 1. r.

Religion ....................... 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk (med skrivning) 4 4 4 4 4 4 6 5
Engelsk ........................ 5 6 2 5 2*) 3 4
Tysk ............................. 4 4 5 2*) 4 4
Fransk ........................... 4 4 5 5 5 5
Latin ............................. 3 4 4 4**' )
Oldtidskundskab ......... 1 1 1 1 1 1
Historie........................ 4 4 3 3 3 3 2 2
Geografi....................... 2 2 2 2 2 2
Biologi .......................... 4 4 2 2
Kemi ............................. 2 2 2
Fysik eller naturlære. . 4 4 4 3 2
Matematik/regning .... 6 6 6 6 6
Legemsøvelser ............. 3 3 3 3 3 3 3 2
Sang/musik .................. 2 2 2 2 2 2 1 1

*) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.
**) Latinlæsende elever har en time mindre i dansk, legemsøvelser, sang og formning.
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SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) — U-J:
fransk III m, II m;
latin 2. a + b;
tilsyn ved fællessang II g, lg ........................................ 15 timer

Adjunkt T. Bergstein (1961) — Be:
matematik Ulm, IIm;
fysik Ilim, IIm .............................................................. 20 —

Adjunkt E. Bundgård (1961) — Bu:
fransk II s, I s, I ma;
latin Ills, Ils .................................................................. 22 —

Adjunkt O. Bøggild (1962) — Bø:
biologi 1. a, 1. b;
kemi I ma, I b;
matematik Ima, I mb;
fysik I ma, I m b med øvelsestimer................................ 30 —

Timelærer C. Christensen — Chr:
legemsøvelser Ulm, 1. a + b (drenge) ....................... 5 —

Adjunkt K. Dybdahl (1960) — Dy:
dansk Ills, Ilim, Imb, 2. a;
tysk Ills, lis, 2. a ......................................................... 30 —

Adjunkt J. Freil (1962) — Fr:
tysk Is, 2.b;
legemsøvelser Ils + m, Is + ma + mb,
2. a + b (drenge).............................................................. 18 —

Lærerinde E. Greisen (1962) — Gr:
matematik/regning 2. a, 2. b, 1. a, 1. b;
naturlære 2. a, 2. b, 1. a, 1. b ........................................  34 —

Adjunkt H. C. Harder (1960) — Ha:
biologi Ills, Ulm, 2. a, 2. b;
geografi IIs, lim, Is, Ima, Imb, 2. a,
2. b, 1. a, 1. b;
kemi IIIm, lim .............................................................. 34 —
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Adjunkt A. M. Jacobsen (1962) — Ja:
dansk Is, 2. b, 1. a;
tysk Ima, 1. a.................................................................. 21 —

Timelærer L. Krogh Nielsen — Kr N:
legemsøvelser Ills + m, Ils + m, Is + ma + mb,
2. a + b, 1. a + b (piger)............................................. 14 —

Adjunkt F. Mathiesen (1962) — Ma:
religion i alle klasser;
oldtidskundskab II s, II m, I s, I mb, I m a................... 16 —

Adjunkt E. Sejer Pedersen (1960) — SP:
engelsk Ills, Ils, Ima, I mb, 2. a, 1. a;
tilsyn ved fællessang III g ............................................. 32 —

Lektor E. Siej (1961) — Si:
dansk Ils, lim, Ima;
engelsk lim, Is, 2. b; 
latin Is ............................................................................... 26 —

Adjunkt E. Sørensen (1962) — Sø:
historie Ils, II m, Is, Ima, I mb, 2. a,
2. b, 1. a, 1. b; 
dansk 1. a..........................................................................  28 —

Adjunkt K. Winkler Harrit (1962) — Wi:
sang/musik i alle klasser;
tysk 1. b; 
engelsk 1. b ....................................................................... 22 —

Timelærer, arkivar P. G. Ørberg — Ør:
historie Ills, Ulm;
oldtidskundskab Ills + m (samlæsning) ................... 9 —

Under 28. juni 1962 udnævntes adjunkt P. G. Ørberg til arkivar 
ved Landsarkivet for Nørrejylland med tjeneste fra 1. august 1962. 
Arkivar Ørberg har dog haft mulighed for at fortsætte undervisnin
gen ved Vesthimmerlands Gymnasium i Ills og IIIm.

Under 11. juli 1962 meddelte Aalborg amts skoledirektion adjunkt 
E. Siej ansættelse som lektor i 24. lønningsklasse fra 1. august 1962 
at regne.

Følgende nye lærere er ansat fra 1. august 1962 — alle på over
enskomstvilkår: mag. scient. O. Bøggild, cand. mag. J. Freil, cand. 
mag., frk. A. M. Jacobsen, cand, theol. F. Mathiesen, cand. mag. 
E. Sørensen, cand. mag., fru K. Winkler Harrit.

Da adjunkt J. Freil på grund af militærtjeneste først kunne til
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træde den 1. september, varetoges hans timer midlertidigt af time
lærer C. Christensen og stud. mag. A. Ussing-Jepsen.

Under adjunkt K. Winkler Harrits sygdom i perioderne 29. sep
tember—21. oktober og 6. november—20. december har organist 
R. Fleng og stud. mag. A. Ussing-Jepsen virket som vikarer.

I ugen 23.—29. september deltog adjunkt F. Mathiesen i erhvervs
orienterings-kursus i Esbjerg. Sammen med adjunkt E. Sørensen har 
han varetaget erhvervsorienteringen i 2. a og 2. b.

23. november 1962 afsluttede adjunkt T. Bergstein sit kursus i 
praktisk undervisningsfærdighed på Viborg Katedralskole.

8. december 1962 bestod adjunkt J. Fred første del af samme kur
sus — faget tysk — på Vesthimmerlands Gymnasium. Vejleder var 
adjunkt K. Dybdahl. Anden del — bifaget — vil blive gennemført 
på Ålborghus Statsgymnasium.

29. marts 1963 afsluttede adjunkt F. Mathiesen sit kursus i prak
tisk undervisningsfærdighed ved Ålborg Katedralskole.

Adjunkt P. G. Ørberg har i foråret 1962 udgivet en samling kilder 
til dansk retshistorie, »Fra jernbyrd til retsplejelov«.

Adjunkt O. Bøggild har i efteråret 1962 i Entomologiske Med
delelser publiceret en afhandling, »Spiders from Bommerlund Planta
tion, a Spruce Forest in South Jutland«.

De forskellige hverv på skolen har været besørget således:

Rektors stedfortræder: adjunkt H. C. Harder.
Administrativ inspektion: adjunkt K. Dybdahl.
Biblioteket: lektor E. Siej.
Indre inspektion: adjunkt E. Sejer Pedersen.
Ydre inspektion: adjunkt E. Sørensen.
Tilsyn med kvindelige elever: adjunkt E. Bundgård.
Tilsyn med samlinger: adjunkt H. C. Harder (naturfag, kemi), 

adjunkt T. Bergstein (fysik), lærerinde E. Greisen (naturlære).
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ÅRETS ARBEJDE

Religion
Ills (Ma) Lindeskog, Gösta: Bibelkundskab for gymnasiet, 1958.

Bay, Sv. Å. og J. Busch: Den romersk-katolske kirke, 1960. 
Bay, Sv.Ä.: Den evangelisk-lutherske kirke, 1961. Søren Kierke- 
gårds Dagbøger, udg. v. Peter P. Rohde, 1960. Jesus i Evan
geliernes lys. Jødekristendommens historie. Den kristne mission. 
Hedningekristendommen. Paulus. Romerbrevet med gennem
gang og drøftelse af dogmatiske og etiske emner. Oldkirken. 
Reformationen. Romersk-katolsk og protestantisk kristendoms
opfattelse. Grundtvig. Vilh. Beck. Søren Kierkegård. Eksisten
tialisme. Kirken i nutiden. Økumenik.

III m (Ma) som Ills.
Ils (Ma) Bertelsen, Åge: Vejledning i Det gamle testamente, 1958. 

Gennemgang af Israels historie fra år -r- 598 til Kristi tid med 
litteraturhistorisk og religionshistorisk orientering cg eksemplifi
kationer fra gammeltestamentlige tekster. Lindeskog, Gösta: Bi
belkundskab for gymnasiet, 1958. Nytestamentlig troshistorie. 
Jesu tro og forkyndelse. Tekster.

IIm (Ma) som Ils.
Is (Ma) Holm, Søren: Religionerne, 1960. Religionshistorie med sær

lig vægtlæggen på primitive religioner og græsk religion. Elev
foredrag. Gennemgang af religionsvidenskabelige discipliner og 
disses forhold til filosofien.

Ima (Ma) Holm, Søren: Religionerne, 1960. Religionshistorie med 
særlig vægtlæggen på primitive religioner og græsk religion. Gen
nemgang af religionsvidenskabelige discipliner og disses forhold 
til filosofien.

I mb (Ma) som Ima.
2. r. a (Ma) Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, 1959,1-95. Bay, Sv.Å.: 

Vor kristne tro, 1960. Gudstjenestelige tekster. Salmer.
2. r. b (Ma) som 2. r. a.
1. r. a (Ma) Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, 1959. Salmer. Guds

tjenestelige tekster.
1. r. b (Ma) som 1. r. a.
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Dansk
Ills (Dy) Tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i 

dansk litteratur II-III. Ibsen: Et dukkehjem. Pontoppidan: 
Nattevagt. Tekster efter Ferlov, Møller, Tolderlund-Hansen: 
Svensk og norsk litteratur. Aksel K. Jørgensen: Dansk litteratur
historie.

III m (Dy) Tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog 
i dansk litteratur II-III. Jacobsen: Niels Lyhne. Bang: Ved 
vejen. Pontoppidan: Nattevagt. Tekster efter Ferlov, Møller, 
Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk litteratur. Aksel K. Jør
gensen: Dansk litteraturhistorie.

II s (Si) Udvalg af tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: 
Håndbog i dansk litteratur I-II. H. C. Branner: Rytteren. 
A. K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Udvalg af svenske tek
ster efter Ferlov m. fk: Svensk og norsk litteratur. En stil hver 
tredje uge.

II m (Sl) som II s.
I s (Ja) Udvalgte tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur I (indtil det 19. årh.). Bang: Ved vejen. 
Holberg: Erasmus Montanus. Jørgensen: Dansk litteraturhisto
rie. Månedslæsning: Kirk: Fiskerne. Sønderby: Midt i en jazztid. 
Hemingway: Den gamle mand og havet. Grieg: Ung må verden 
endnu være. Ordklasserne efter Buchreitz og Lindegård: Dansk 
grammatik.

Ima (SI) Udvalg af tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: 
Håndbog i dansk litteratur I. Gunløgs saga. Knud Jensenius: 
Dansk litteraturhistorie. Lydlære efter Buchreitz og Lindgård: 
Dansk grammatik. Svensk efter Ferlov m. fl.: Svensk og norsk 
litteratur. En stil hver fjortende dag.

I mb (Dy) Tekster efter Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i 
dansk litteratur I. Tilhørende litteraturhistorie efter Aksel K. 
Jørgensen: Dansk litteraturhistorie. Fonetik og ordklasselære 
efter Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik.

2. r. a (Dy) Tekster efter Gregersen, Nordentoft, Reisby: Læsebogen 
for realskolen 2. Gunnarsson: Edbrødre (Dansklærerforeningens 
udg.). Grammatik og forskellige former for stile. Tekster efter 
Houken og Sørensen: Svensk og norsk.

2. r.b (Ja) Udvalg af tekster efter Gregersen m. fl.: Læsebog for real
skolen 2. Arbejde med avisen, dens indhold, stil og opbygning 
på grundlag af numre af Jyllandsposten og andre dagblade. Som 
afslutning fremstillede klassen selv en duplikeret avis. Gramma
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tik på grundlag af Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære. Udvalgte tekster af Houken og Sørensen: Svensk og 
norsk. Skr. dansk på grundlag af Jensen og Noesgård: Skr. 
dansk for mellemskolen og Valdemar Madsen: Referatstil.

l.r. a (Ja) Udvalg af tekster efter Gregersen m. fl.: Læsebog for 
realskolen I og Martin A. Hansen fortæller. Holberg: Jeppe på 
Bjerget. Arbejde med avisen som 2. r. b. Grammatik efter Hoff
mann Jensen m. fl.: Gjellerups sproglære 3. Skr. dansk på grund
lag af Jensen, Noesgård og Engelbrechtsen: Øvelser i skr. dansk 
og Madsen: Referatstil.

1. r. b (Sø) Udvalg af tekster efter Torben Gregersen m. fl.: Læse
bogen for realskolen 1. Nordhoff og Hall: Mytteri på Bounty. 
Grammatik efter Verner Sørensen m. fl.: Gjellerups sproglære 3. 
Svensk og norsk efter Åge Houken og Sørensen: Svensk os 
norsk.

Engelsk
Ills (SP) Alving m. fl.: Two Centuries of Engl. Poetry. Helweg- 

Møller: English Essays IL Helweg-Møller: The British Spirit. 
Shakespeare: Macbeth (New Swan). Graham Greene: Brighton 
Rock. Brier: An English Grammar. Brier: Engelske Stiløvelser.

Ils (SP) Stigård: The Dickens Reader. Alving m. fl.: Two Centuries 
of Engl. Poetry. Bernard Shaw: Arms and the Man. Helweg- 
Møller: The British Spirit. C. A. Bodelsen: The Government and 
Institutions of England. Brier: An English Grammar. Brier: 
Engelske Stiløvelser.

Ilm (Si) Udvalg af tekster efter Ring Hansen og Mouridsen: On 
England and the English. Galsworthy: Loyalties. Poul Kjeldsen: 
7 British Short Stories.

Is (SI) Helweg-Møller: Modern Prose II. Galsworthy: Loyalties. 
Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser. Herløv: Eng. grammtik. 
Brier: Engelske Stiløvelser. En ugentlig stil.

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

I m b (SP) Ring Hansen og Mouridsen: On England and the Eng
lish. Paul Gallico: The Snow Goose.

2. r. a (SP)Brier: The Tortoise 4. Brier: Grammatik med stiløvelser. 
B. B. C. kursus (grammofonplader og hæfter).

2. r. b (Si) Brier, A. Young: The Tortoise, Part four. Brier, A. Young: 
Grammatik og synonymer. Bruel: Engelske realeksamensopgaver 
med sprogøvelser.
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l. r. a (SP) Brier: The Tortoise 3. Brier: Grammatik med stiløvelser. 
B. B. C. kursus (grammofonplader og hæfter). General Service 
Wallmaps.

l.r.b (WH) Brier og Young: The Tortoise III. Brier og Young: The 
Tortoise III, grammatik og nogle synonymer. Brier og Young: 
The Tortoise III, grammatikalske øvelsesstykker.

Tysk
Ills (Dy) Goethe: Faust I (Østergårds udg.). Digte efter Echter

meyer: Deutsche Gedichte. Tekster efter Ring Hansen, Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke og Sigtryggsson, Rossen: 
Deutsche Kultur- und Charakterbilder. Udvalg af noveller efter 
Ring Hansen: Neuere deutsche Erzähler. Stiløvelse efter Rossen 
og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse.

Ils (Dy) Schiller: Maria Stuart. Rossen og Sigtryggsson: Tysk stil
øvelse.

Is (Fr) Tekster efter Ring Hansen: Neuere deutshe Erzähler. Tekster 
efter Borch-Madsen, H. Jørgensen og F. Kamp: Deutschland von 
heute, Stimmen unserer Zeit. Hauptmann: Bahnwärter Thiel. 
Skoleradio: DieGeschichte des Nationalsozialismus. Holm:Neue 
deutsche Grammatik. Rossen og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse 
for gymnasiet.

Ima (Ja) Tekster efter Borch-Madsen m. fl.: Deutschland von 
heute, Der Alltag. Bl. a. Stich: Berlin, suppleret med turistbro
churer fra Øst- og Vestberlin, aviskommentarer m. m. Tekster 
fra Borch-Madsen m. fl.: Deutschland von heute. Stimmen un
serer Zeit, suppleret med »Wie Hitler an die Macht kam«. 
(Skoleradio). Böll: Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. (Skole
radio).

2. r. a (Dy) Körber und Schnack: Mein deutsches Buch 3. Kur
sorisk læst Kästner: Drei Männer im Schnee og Emil und die 
Detektive (Easy Readers).

2. r. b (Fr) Körber und Schnack: Mein deutsches Buch 3. Kursorisk 
læst Kästner: Drei Männer im Schnee. Efter skoleradioen Käst
ner: Emil und die Detektive og Münchhausen erzählt.

l.r.a (Ja) Körber und Schnack: Mein deutsches Buch 2.
1. r. a (WH) Körber und Schnack: Mein deutsches Buch 2 med udvalg 

af »Eine Feriengeschichte«.

Fransk
Ills (SP) Emmertsen og Nissen: Fransk Læsning 2. Jean-Paul Sartre: 

Les jeux sont faits. Kaj Heurlin: Pour comprendre la France.
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Skoleradio: Les Mains Sales (Jean-Paul Sartre). Sten og Hylle
sted: Fransk Grammatik for Gymnasiet.

Ilim (U-J) Emmertsen og Nissen: Fransk læsning 2., p. 184-274. 
Sartre: Les jeux sont faits. Pathelin-farcen efter Statsradio
foniens teksthæfter. Ekstemporal efter Kaj Heurlin: Pour com- 
prendre la France. Sten og Hyllested: Fransk Grammatik for 
gymnasiet. Desuden læst i gymnasiet: Bruun og Roskjær: Fransk 
for begyndere. Emmertsen og Nissen: Fransk læsning II p. 5-92 
og p. 114-180. Saint-Exupéry: Le petit prince. Poesi efter Stats
radiofoniens teksthæfter.

Ils (Bu) Emmertsen og Nissen: Fransk læsning2.,s. 127-135,158-179. 
Heurlin: Pour comprendre la France, s. 48-59, 128-144.
Saint-Exupéry: Le petit prince. Sartre: Les jeux sont faits. Skole
film: La famille Martin. Skoleradio: Le Billet voyageur. Georges 
Brassens. Sten og Hyllested: Fransk grammatik for gymnasiet.

II m (U-J) Emmertsen og Nissen: Fransk læsning 2., p. 5-92 og 
p. 114-180. Saint-Exupéry: Le petit prince. Poesi efter Stats
radiofoniens teksthæfter. Sten og Hyllested: Fransk Grammatik 
for gymnasiet.

Is (Bu) G. Mauger: Cours de Langue et de Civilisation Francaises. 
Skoleradio: Premiers contacts avec la France. Georges Brassens. 
Digte af Jacques Prévert.

Ima (Bu) Som I s.
Imb (SP) Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Skoleradio: 

Premiers contacts avec la France. Lacitrouille.

Latin
Ills (Bu) Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk læsebog. 4. udg. Pro 

S. Roscio. In Verrem IV. Hastrup og Blatt: Latinsk gammatik.
Ils (Bu) Cæsar og andre forfattere v. L. Høeg: Cæsar V, 1-14. Car- 

mina Christiana. Romersk poesi i udvalg v. Per Krarup: Catul 
5 + 8 Martial. Plautus: Amphitryo v. H. H. Ørberg. Cicero: 
In Catilinam I + III udgivet af svenska Klassiker förbundet. 
A. Kragelund: Latinsk sproglære.

Is (SI) Cæsar I, III, IV efter Saxild-Østergårds udvalg. Hastrup- 
Blatt: Latinsk grammatik.

2. r. a + 2.r.b (U-J) Mikkelsen: Latinsk læsebog, 1. afd., 2. afd., 
stk. 1-33.

Oldtidskundskab
Ills (Ør) Udvalg af Platons skrifter: Sokrates’ forsvarstale, Kriton,
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Faidon (Foss og Krarup). J. A. Bundgård: Den græske kunsts 
historie, suppleret med Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst I.

III m (Ør) som Ills.
Ils (Ma) Oversigt over Grækenlands historie til 4- 404. Hastrup og 

Hjortsø: Herodot i udvalg, 1961. Sofokles: Antigone, 1960. 
Euripides: Medea, 1961. H. Hertig: Antikkens mytologi, 1961. 
Hertil hørende kunsthistorie.

IIm (Ma) som Ils.
I s (Ma) Oversigt over Grækenlands historie til ca. -4- 600. Iliaden I 

og VI. Odysseen VI. H. Hertig: Antikkens mytologi, 1961. Her
til hørende kunsthistorie.

Ima (Ma) som Is.
I mb (Ma) som Is.

Historie
Ills (Ør) Verdenshistorie fra ca. 1815 til 1960 (Munch). Nordens 

historie fra 1814 til 1960 (Kierkegård og Winding). Samfunds
kundskab: Befolkning, produktion, landbrug, skovbrug, fiskeri, 
levevilkår og sociale modsætninger, ejendomsret, borgerrettig
heder og borgerpligter, folkestyrets opbygning, lov og ret, mel
lemfolkeligt samarbejde, De forenede nationer (Danmark i dag). 
Billeder efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i 
billeder. Tekster: uddrag af Paul G. Ørberg: Fra jernbyrd til 
retsplejelov.

IIIm (Ør) som Ills.
Ils (Sø) Munch: Verdenshistorie fra ca. 1500-1815. Kierkegård og 

Winding: Nordens historie fra vikingetiden til ca. 1800. Billeder 
efter Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. 
Tekster: Uddrag af Elin Bach: Ludvig XIV. Fussing og Knud
sen: Landbruget og bonden i 18. årh.

lim (Sø) som Ils.
Is (Sø) Munch: Verdenshistorie: oldtid og middelalder. Kierkegård 

cg Winding: Nordens historie til ca. 1241. Tekster: Uddrag af 
Å. Bay og J. Busch: Den romersk-katolske kirke.

Ima (Sø) som I s.
I mb (Sø) som I s.
2. r. a (Sø) Hans Otto Jensen: Historie for mellemskolen II fra ca. 

1800 til 1920.
2. r. b (Sø) som 2. r. a.
l .r. a (Sø) Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne I (oldtid, 

middelalder, renæssance, reformation).
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1. r. a (Sø) som 1. r. a.

Geografi
Ils (Ha) Hellner: Geografi for det sprogl. gymnasium, 4. udg., 

p. 115-. En del kultur-geografiske emner gennemgået ved elev
foredrag og diskussioner.

II m (Ha) Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets mat.-nat. 
linie I, 4. udg., Klimatologi og plantegeografi. Hellner og Hum
lum: Geografi for gymnasiets mat.-nat. linie II, 4. udg.

Is (Ha) Hellner: Hellner: Geografi for det sprogl. gymnasium, 
4. udg., p. 1-114.

Ima (Ha) Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets mat.-nat. 
linie I, 4. udg., p. 1-167.

I mb (Ha) som Ima.
2.r. a (Ha) Humlum: Jordens råstoffer. Større erhvervsgeografisk 

opgave: Bondegården.
2. r. b (Ha) som 2. r. a.
l.r.a (Ha) Hellner: Jorden og mennesket.
1. r. b (Ha) som 1. r. a.

Biologi
Ills (Ha) Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet, 4. udg. 

Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets fysiologi, 14. udg. Diverse 
øvelser i fysiologi og mikroskopi.

IIIm (Ha) som Ills.
2. r. a (Ha) Lange og Leth: Biologi for realafd., 1: Skoven, Det åbne 

land. Plantebestemmelsesøvelser efter Lange: Dansk flora.
2. r. b (Ha) som 2. r. a.
l.r. a (Bø) Lange og Leth: Biologi for realafdelingen I.
1. r. b (Bø) som 1. r. a.

Kemi
III m (Ha) Ring: Lærebog i kemi for gymnasiet, 11. udg., p. 135-. 

Udvalgte øvelser efter Ring: Øvelser til kemi for gymnasiet.
lim (Ha) Ring: Kemi for gymnasiet, 11. udg., p. 53-134. Udvalgte 

øvelser efter Ring: Øvelser til kemi for gymnasiet.
Ima (Bø) Kemi for gymnasiet.
I mb (Bø) som Ima.

Fysik
III m (Be) Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet III. Eriksen og 

Pedersen: Astronomi. 4 fysiske øvelser.
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Ilm (Be) Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet II. Eriksen og 
Pedersen: Astronomi. 16 fysiske øvelser.

Ima (Bø) Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet. Eriksen 
og Sikjær: Fysik for gymnasiet I.

I m b (Bø) som I m a.

Naturlære
2. r. a (Gr) Kobberø og Rosenberg: Fysik for 1. og 2. real, side 67-129. 

Kobberø og Rosenberg: Kemi for 1. real.
2. r. b (Gr) som 2. r. a.
l.r.a (Gr) Hjalmar Højgård: Fysik for 1.-2. real, 2. udg., side 7-93.
1. r. b (Gr) som 1. r. a.

Matematik
III m (Be) A. Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra II. A. Kri

stensen: Lærebog i stereometri. 6 ugentlige hjemmeopgaver.
II m (Be) A. Kristensen: Lærebog i analytisk plangeometri. A. Kri

stensen: Lærebog i differential- og integralregning. 6 ugentlige 
hjemmeopgaver.

Ima (Bø) A. Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra I. A. Kri
stensen: Lærebog i plangeometri og trigonemetri.

Imb (Bø) som Ima.
2. r. a (Gr) Nygård og Vester-Petersen: Regning og matematik for 

realafdelingen 2. Et supplement til realafdelingens geometri
undervisning af C. C. Kromann Clausen, C. E. Jensen og Tage 
Petersen. Gjellerups opgavesamling 2. real — B 1962: regning og 
matematik.

2. r. b (Gr) som 2. r. a.
l.r.a (Gr) Andersen, Bo m. fl.: Realskolens regning og matematik 

1. og 2. realklasse, side 5-150. Andersen, Bo m. fl.: Realskolens 
geometri 1. og 2. realklasse, side 5-57 og 91-108.

1. r. b (Gr) som 1. r. a.

Legemsøvelser
Drenge: III m (Chr), øvrige gymnasieklasser (Fr)

2. r. a + 2. r.b (Fr)
l.r. a + l.r.b (Chr)

Piger: Alle klasser (KrN)
Der er i alle klasser af både drenge og piger dyrket følgende discipli

ner: svømning, boldspil og gymnastik.

Sang (hele skolen WH).
I samtlige klasser er morgensangsrepertoiret gennemgået.

32



Gymnasieklasserne: Enstemmige danske, norske, svenske, tyske og 
engelske sange efter »Fællessang«, »Højskolesangbogen« og »Vore 
Skolesange«. Franske sange efter Arma: »Chantons la France«.

Realklasserne: Enstemmige danske, norske, svenske og lettere engelske 
og tyske sange efter »Fællessang«. Der er endvidere indøvet 
kanons efter »Fællessang« og et par tostemmige satser fra »Vore 
Skolesange«. Den elementære node-, interval- og rytmelære er 
gennemgået.

III g Her er der yderligere sunget studentersange efter »Concinamus 
o sodales« og »Kvikke Viser«; i Ills er tillige mindre kunst
sange indøvet. Der er arbejdet med flerstemmige korsatser efter 
»Gymnasiebogen«, »Vore Skolesange«, samt arbejdet på R. Sen- 
nel’s kantate. Instrumentalmusikkens historie fra 1800 til 1900 
cg enkelte komponister fra det 20. århundrede er gennemgået i 
grundtræk. De vigtigste værker herindenfor er gennemspillet.

II g Der er indøvet nogle tre- og firstemmige korsatser efter »Gym- 
nasiesangbogen« og »Vore Skolesange«, samt arbejdet på R. Sen- 
nels’ kantate og Ulrik Teubers udsættelse af »Julens Lovsang«. 
Musikkens udvikling fra den gregorianske sang til wienerklas- 
sikken gennemgået med pladedemonstrationer.

I g Der er arbejdet med flere kanons efter »Fællessang« og med et 
par enklere trestemmige korsatser efter »Gymnasiesangbogen«, 
samt påbegyndt indøvelse af R. Sennels’ kantate.
Den almindelige musiklære, d. v. s. nodelæsning, intervaller, dur 
cg moll, rytme og instrumentlære er gennemgået. Inden for den 
sidste disciplin har eleverne selv holdt små foredrag. Værker, 
der præsenterer de enkelte instrumenter tydeligt, er gennem
spillet.
Ved juleafslutningen opførte II g (støttet af enkelte elever fra 
III g og 2. real) Ulrik Teubers »Julens Lovsang« for firstem
migt kor, blokfløjter, cello og klaver, samt »En rose så jeg 
skyde« firstemmigt under ledelse af organist R. Fleng.
Ill og II g opfører 22. juni 1963 domorganist R. Sennels’ 
kantate »I Himmerlands Dale« for trestemmigt kor, blokfløjter, 
cello og klaver (med støtte af et par elever fra 2. real), samt to 
firstemmige udsættelser af studentersange.

Formning
2. r. a (ikke latinlæsende) (V. Fogh) Arbejder med kulblyanter og 

papirsklip, desuden er der lavet arbejder i linoleumstryk og 
stoftryk.
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2. r. b (ikke latinlæsende) (V. Fogh) som 2.r. a.
l .r. a (V. Fogh) Forskellige arbejder med kridt- og kulblyantstegnin

ger samt arbejder med limfarve og tusch.
l.r.b (V. Fogh) som l.r.a.

Husgerning
l.r. a (L. Nielsen) Aim. madlavning og bagning, syltning. Vask og 

tøjbehandling. Ernæringslære og varekundskab. Prisberegning. 
Barnepleje.

l .r.b (I. Geil) som l.r.a.

Sløjd
1. r. a (Per Larsen) Serveringsbakke, blomsterbord med finering. En

kelte elever har desuden udført et mindre arbejde i teaktræ efter 
frit valg.

1. r. b (Per Larsen) som 1. r. a.
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EKSKURSIONER

Under ledelse af adjunkterne E. Sørensen og H. C. Harder foretog 
II g’erne i efteråret fire en-dages ekskursioner med geografiske og 
historiske formål.

Geografisk redegørelse.
1. tur gik over Aars—Farsø—Gedsted—Skive—Hjerl Hede—Vi

borg—Aars. Hovedformålet var geografisk set at studere is-eroderede 
landskabsformer, og overalt på turen var der rig lejlighed til at kigge 
på sporene efter isens og smeltevandets virksomhed under og efter 
sidste istid. Ved Farsø ligger således et karakteristisk randmoræne
strøg, Gøttrup Bjerge, med en lille smeltevandsslette foran, Gøttrup 
Hede. Turen fra Farsø til Fiskebæk byder på en række smeltevands
dale, hvor nu åerne Lerkenfeld Å, Simested Å og Skals Å ikke fylder 
meget i de af vældige smeltevandsstrømme udgravede dale. Langs 
dalsiderne ses mod vest overalt hævet stenalderhavbund. Nordøst for 
Fiskebæk ses et stærkt kuperet morænebakkeland hist og her gennem
skåret af tunneldale, udgravet af smeltevand, som løbende under 
isen banende sig vej mod isranden.

Ved Flyndersø, som er en vandfyldt tunneldal, ses i de omkring
liggende hedearealer mange dødishuller fra et af isens tilbagetræk
ningsstadier. Fra Flyndersø gik turen over de udstrakte smeltevands
sletter Karup Hede og Alheden mod gletcherportområdet ved Dolle
rup. Her er vi ved isens hovedstilstandslinie, med moræneland mod 
øst og smeltevandssletter så langt øjet rækker mod vest. Samtidig er 
vi ved et af de største udstrømningssteder for smeltevand, idet vand 
fra de tre tunneldale, hvis østlige del i dag udgøres af Mariager Fjord, 
Kastbjerg Ådal og Randers Fjord—Nørre Ådal, samledes her ved 
Viborg for at bryde frem ved isranden ved Hald Sø. Hjemturen fra 
Dollerup var lagt syd og øst om Viborg, altså tværs over de ovenfor 
omtalte ådale.

2. tur gik over Borremose—Hobro—Mariager—Hadsund—Lille 
Vildmose—Rold—Aars. Hovedmålet var kridttidsdannelserne ved 
Mariager Fjord, hvor der var lejlighed til at se aflejringer af såvel
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skrivekridt som nyere kridt. Der hjembragtes en del forsteninger. 
Cementfabrikken »Dania« blev instruktivt forevist. Over Hadsund 
gik turen mod Smidie syd for Sdr. Kongerslev. Fra de store moræne
bakker, som her har dannet stenalderens kystlinie, er der fortrinligt 
udsyn over et af de største sammenhængende områder af hævet sten
alderhavbund, Lille Vildmose, ligesom man får et godt overblik over 
det store kultiveringsarbejde, som udføres der. På hjemturen passere
des de »falske« bakker ved Rebild, hvor vanderosion efter istiden har 
kløftet det oprindeligt sammenhængende moræneområde i adskilte 
bakker.

3. tur var rettet mod Spottrup og Fur. Med gennemgangen af 
molersklinterne ved Furs nordkyst var vi nået endnu et trin tilbage 
i Danmarks geologiske historie, nemlig til den periode af tertiærtiden, 
som kaldes eocæn. For 30-40 millioner år siden levede her i en hav
bugt mængder af småvæsener hver omgivet af en kilselskal. Ved orga
nismernes død sank skallerne til bunds og blandedes med ler. Ved 
isens senere virksomhed er lagene mange steder foldet op, som det 
især ses på Mors. Ved kalkimprægnation er lagene mange steder om
dannet til den såkaldte cementsten, ligesom der mellem lagene ofte 
findes aflejringer af vulkansk aske fra nordligere liggende vulkaner. 
Vi hjembragte en del nydelige forsteninger af fisk, samt diverse frag
menter af insekter.

4. tur gik over Nørager—Stenild—Snæbum—Klejtrup—Korsø— 

36



Års. Det var en udpræget historisk tilrettelagt tur, som ikke giver 
anledning til geografiske kommentarer.

H. C. Harder.

Historisk redegørelse.
Den første tur gik til Hjerl Hede og Dollerup Bakker. På udturen 

gjorde vi ophold i Sahl kirke for at kikke på dens gyldne alter. An
kommet til Hjerl Hede beså vi i »fællesskab« rekonstruktionerne af 
henholdsvis en romansk kirke og et hus fra jernalderen. Derefter 
var der frit slag til at kigge på det, hver især havde mest lyst til. 
Undertegnede diverterede sig med at aflægge klosterhaven et besøg 
og gennemgå Harpestrengs beskrivelser af de forskellige lægeurters 
helsebringende egenskaber — absolut alt andet end kedelig læsning.

På tilbageturen benyttede vi lejligheden til at aflægge »den gamle 
skole« i Lysgaard et besøg. Man har ved genopførelsen af skolen søgt 
at føre den tilbage til dens oprindelige skikkelse såvel ind- som ud
vendigt. Såvidt man kan dømme med et mægtig godt resultat. Vi 
blev stuvet sammen i den gamle skolestue, og så fortalte den kvinde
lige kustode os lidt om Blicher og »Æ Bindstouw«. Derpå foredrog 
hun under lydhør opmærksomhed visen »Den jenarmed Sældaat«, 
en uformel indførelse i Blichers forfatterskab af usædvanlig og sjæl
den oplevet karat.

Fyrkat, cementfabrikken Dania og Lille Vildmose var målene for 
den næste tur. På vejen til Fyrkat gjorde vi et lille — velovervejet — 
sidespring, idet vi benyttede lejligheden til at kigge på Borremose. 
Dette forsvarsanlæg, der formodentlig har tjent som tilflugtssted for 
omegnens befolkning under urolige forhold i sidste del af yngre 
bronzealder eller første del af ældre jernalder, er særdeles instruktivt 
derved, at det belyser forskellige faser i Danmarks forhistorie. Fra 
forsvarsborg til landsby, fra krig til fred.

Efter Borremose føles Fyrkat som et præcist højrehåndsstød til 
kæben. Et imponerende udtryk for vikingernes eksplosive, militære 
kraftudfoldelse, deres stramme organisation, deres firkantede disciplin 
og deres byggetekniske kunnen.

På den tredje tur måtte Spottrup og Fur holde for. Viborgbispens 
gamle borg, Spottrup, virker i det smilende og frugtbare Sallingland 
som om det var blevet flyttet hertil fra barskere himmelstrøg. Man 
har på fornemmelsen, at Vorherre ikke har følt sig helt sikker på, 
hvor han havde sine sallingboere, siden han har ment det nødvendigt 
at lade sin stedlige repræsentant, Viborgbispen, bygge et så truende 
og så ugæstmildt et sted. Borgen må af menigmand have været følt 
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som en utilsløret provokation, som en udæskende udfordring, som en 
stadig påmindelse om, at kirken fra at være menighedens tjener var 
blevet dens herre og mester, i egenskab af hvilket den havde tiltaget 
sig ret til at tappe befolkningen for dens surt erhvervede kontanter.

Hr. menigmand har sikkert næret højst forståelige ønsker om at 
jævne borgen med jorden. Man kan fastslå, at i hvert fald under 
»Grevens Fejde« har man forsøgt at realisere denne ønskedrøm, uden 
at det dog tilsyneladende er lykkedes. Den romersk-katolske kirke 
skulle smuldre indefra.

De nævnte militære anlæg skulle gerne have givet eleverne et ind
tryk af, hvordan forsvarsanlæggene ændrer sig i takt med angrebs
våbnene og de tekniske forudsætninger.

Vi sluttede vore ture med at aflægge jættestuen Snibhøj et besøg. 
Denne jættestue er ualmindelig velbevaret, og den giver den be
søgende et ikke helt dårligt indtryk af, hvad ærefrygten eller måske 
snarere frygten for de døde har kunnet få stenaldermennesket til at 
yde af slid og slæb for at sikre den henfarne en statelig bolig — 
måske med et hemmeligt ønske om at binde den afdøde til hans sidste 
hvilested.

løvrigt viste det sig, at nogle af eleverne havde lagt skumle planer 
om at benytte den gunstige lejlighed til at skille sig af med den 
»højtelskede« historielærer. Man fik denne intet-ondt-anende og noget 
naive person til at gå lige lukt i fælden, d. v. s. jættestuen. Kun et 
tilfælde reddede den ulykkelige fra langsomt at omkomme af sult 
og tørst.

Efter omtalen af denne tragiske episode er resten tavshed.
E. Sørensen.
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EKSAMENSOPGIVELSER

Dansk
Ills Efter Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk littera

tur, I-III.
Sonatorrek; Hagbard og Signe; Ebbe Skammelsen, Germand 
Gladensvend; Lystig vise; Far, verden, far vel; Om mig selv; 
Den yndigste rose; Den kedsom vinter; Rungsteds lyksalig
heder; Guldhornene, udv. af Aladdin; De tvende kirketårne; 
Indl. t. Påskeliljen; De levendes land; udv. af Waldemar den 
Store; Bekendelse; Glæde over Danmark; Kunstneren mellem 
oprørerne; Morten Borup; Stjernehimlen; Posthuset i Hirsch
holm; Sjælland; Adam tager sit parti; Klokken; Nattergalen; 
Goldschmidts erindringer; Lehmanns ridehustale; Indl. t. Ho
vedstrømningerne; To verdener; Engelske socialister; Ørne
flugt; Frøkenen; Røg; Graven i sne; Torden i syd; De blå 
undulater. — Gunlaugs saga; Den politiske kandestøber; Natte
vagt. — Ferlov m. fl:. Svensk og norsk litteratur.
vagt. — Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litteratur. Fredmans 
epist. 58; Minnen; Manhem; Odalbonden; Jubelfesten 1817; 
Magisterpromotionen 1280; Bondgossen; Gammalt porslin; 
Grottesången; Grotteproblemet; Dressyren börjar; Konstteori; 
Om humor; Skalden Wennerbom; Fridolins lustgård; Eden; 
En kopp te; Orgier; Hissen; Bleka dödens minut; Kallocain. — 

Falkenstjerne III: Haugtussa, Juvikfolke, Et rimbrev.
Ilim Alt efter samme tekstudgaver som Ills.

Sonatorrek; Hagbard og Signe; Ebbe Skammelsen; Germand 
Gladensvend; Palladius, Om den fjerde gerning; Lystig vise; 
Sorrig og glæde; Samfundsforholdene på Anholt; Til min 
Moltke; Guldhornene; Perspektivkassemandens billeder; De 
tvende kirketårne; Indl. t. Påskeliljen; I kveld blev der banket; 
udv. af Waldemar den Store; Bekendelse; Glæde over Dan
mark; Kunstneren mellem oprørerne; Morten Borup; En sjæl 
efter døden; Posthuset i Hirschholm; Sjælland; Adam tager sit 
parti; Klokken; Nattergalen; Goldschmidts erindringer; Leh- 
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manns ridehustale; Indi. t. Hovedstrømningerne; To verdener; 
Engelske socialister; Ørneflugt; Frøkenen; Røg; Graven i sne; 
Torden i syd; De blå undulater.
Erasmus; Aladdin; Nattevagt.
Svensk og norsk som Ills.

Engelsk
Ills Macbeth (New Swan, 2. udg.) I, 5, 6, 7; II; V, 1. Alving m. fl.: 

Two Centuries of Engl. Poetry (Eng. forff. f. gymn. XIV) 
27 m—29; 30—36 m; 38 n—39; 40—53; 56—58; 64—65; 
71—73; 119 n—120 m; 124 n—128 m; 167—168 m.
Stigård: The Dickens Reader (Eng. forff. f. gymn. 4, 7. udg.) 
3—14; 57—68 m.
Galsworthy: Loyalties (Eng. læsn. f. gymn. I, 4. udg., 6. opl.) 
Ill, 1, 3.
Helweg-Møller: Engl. Essays II (Eng. forff. f. gymn. 3, 4. udg.) 
5—8; 16—20; 53—56.
Samme: The British Spirit (Gyldendal, 2. udg. 1955) 52—60; 
68—74; 85—91; 149 n—154 ø.

Tysk
Ills Don Carlos (Reclam) III, 5—10; IV, 21; V.

Faust (Østergård) 354—605; 737—784; 1224—1240; 1530— 
1706; 2678—2804.
Poesi efter Echtermeyer: Deutsche Gedichte (Bagel Verlag, 
Düsseldorf, 1961). Frühlingsfeier; An Schwager Kronos; Pro
metheus; Der Sänger; Der Taucher.
Efter Ring Hansen, Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke 
(3. Aufl., 1958). Die Tragödie im Hause Katte; Das Vergessen 
von Vorsätzen; Wie das deutsche Volk verführt wurde.

Latin
Ills Høeg: Cæsar og andre forfattere. Gallerkrigen IV, 20—38; 

V, 1—14. Catul-digte, nr. 1 og 2; Pyramus og Thisbe; Cicero
breve, nr. 1, 2, 6, 7, 8, 9.
Nielsen, Krarup: Latinsk læsebog. Cicero: Pro S. Roscio, In 
Verrem IV.

Oldtidskundskab
Ills Odysseen (Wilsters overs.), VI; Iliaden I, VI, 237—529.

Herodot (udv. ved Hastrup og Hjortsø, 1950) I, 26—(91); 
III, 39—(124); VII, 32—(139); VIII, 3—(64).
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Platon: Forsvarstalen og Kriton.
Sofokles: Antigone (v. Niels Møller, 1960).
Bundgård: Den græske kunsts historie, 1956. Billeder s. 12, 15, 
16, 32, 33, 35, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 72, 73, 76—77, 
92, 94, 99, 103.

III m Som III s.

Historie
Ills P. Munch: Verdenshistorie. Kierkegård, Winding: Nordens hi

storie. Kierkegård, Winding, Thomsen: Danmark i dag. Petit- 
stof er medtaget overalt.
Grækerne indtil »Græsk kultur i blomstringstiden«; England 
1485—1789; Tyskland 1648—1789; Østeuropa til 1796; Nor
den 1523—1720; Danmark 1720—1814. Staternes indbyrdes 
forhold 1815—1914; Italien, Frankrig, England, Tyskland, 
Rusland og USA 1815—1914 (USA fra 1783); Østrig—Ungarn 
1867—1914; 1. verdenskrig 1914—1918; Det britiske Rige og 
USA 1919—1939; Norden 1814—1939.
Arbejdere og arbejdsgivere; arbejdsløshed; liberalisme; social
isme; georgeisme; borgerrettigheder og borgerpligter; folkesty
rets opbygning; lov og ret; mellemfolkeligt samarbejde; De for
enede Nationer.
Bundgård: Athen i storhedstiden, tekst 1, 3—5.
Fussing, Knudsen: Landbruget og bonden i 18. årh., tekst 2, 4, 
14, 22.
Th. A. Müller: Frederik den Store, IV, Polens deling 1772.
P. G. Ørberg: Fra jernbyrd til retsplejelov, ca. 20 tekstsider.
Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks historie i billeder, nr. 86 
88, 145—52, 163, 181—84, 186, 220, 230—31, 284.

III m Som III s.

Geografi
Ils Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium, 4. udg 

Enkeltvare: Hvede.
Atlas: Gjellerups skoleatlas II, 2. udg.
Ekskursioner: 1. Flyndersø, Karup Hede, Dollerup. 2. Mari
ager Fjord, Lille Vildmose. 3. Fur.

II m Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets matematisk
naturvidenskabelige linje I-II, 4. udg.
Enkeltvarer: Hvede, ris, sukkerplanter, kul, olie, jern.
Atlas: Gyldendals Reliefatlas.
Ekskursioner: som II s.
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Biologi
Ills Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet, 4. udg.

(-i- kap. 8).
Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets fysiologi, 14. udg.

III m Som IIIs.

Kemi
III m Ring: Kemi for gymnasiet, 11. udg., p. 29—38,46—52,58—86, 

94—100, 105—119, 135—149, 176—188, 195—201.

Fysik
III m Eriksen, Sikjær: Fysik for gymnasiet. I, s. 20—33, 56—70, 

100—110, 120—121m, 122m—126; II, 5—24, 43—51, 53—64, 
67—74, 100—109; III, 5—16, 29—45, 48—70, 105—108, 
122 n—128 ø.
Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet, s. 9—14,16—27, 
41—44, 64—86.

Matematik
III mA. Kristensens lærebøger. Aritmetik og algebra I: s. 24—43, 

87—91, 98—115. Plangeometri og trigonometri: s. 44—53. 
Differential- og integralregning: s. 7—88. Analytisk plangeo
metri: s. 19—48, 61—94. Aritmetik og algebra II: s. 14—22, 
27—42. Stereometri: s. 36—59,76—80,82—93 øverst, 95—101.
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AF SKOLENS DAGBOG

Skolen havde to afslutningshøjtideligheder. Lørdag den 23. juni 
1962 kl. 10 foretoges translokationen, idet der blev givet meddelelse 
om oprykningen i de nye klasser. Der blev yderligere uddelt legater 
og flidspræmier. Endelig takkede rektor organist fru R. Fleng, som i 
to år havde varetaget sangundervisningen, for godt cg samvittigheds
fuldt arbejde.

Et legat fra foreningen Vesthimmerlands Gymnasiums Venner, 
kr. 400, tildeltes Kaj Grynderup, II m.

Flidspræmier, herunder gaver fra Den tyske Forbundsrepubliks 
ambassade, De forenede Staters ambassade, Det franske Institut, Has
sings forlag, boghandler Edv. Andersen og foreningen Vesthimmer
lands Gymnasiums Venner, tildeltes følgende elever: Margit Ander
sen, Karen Henriksen, Inge Larsen, Lisbeth Nielsen, Ills; Kurt Freds
gård, Birgit Madsen, III m; Niels Chr. Asp, Elsebet Bang, Anders 
Bendsen, Hedvig Jørgensen, Rita Jørgensen, Ils; Agnethe Christen
sen, Peter Eeg, Jens Keiding, Bodil Kjeldgård, Jens 0. Larsen, IIm; 
Ellen Bøckhaus, Annie Mikkelsen, 2. a; Svend Å. Nielsen, Anna M. 
Pedersen, 2. b.

Samme dag kl. 14 holdt Års kommuneskole og gymnasiet i fælles
skab dimission af tre realklasser. Der uddeltes præmier til Lars 
Bjørn, Erik Hansen, Anne Marie S. Kristensen, Dorthe M. Pedersen, 
4. a; Tove Christensen, Ebba Gundersen, Ingelise Larsen, 4. c.

Ved skoleårets begyndelse var medarbejderstaben blevet stærkt 
forøget. Foruden de seks nye lærere var chauffør K. Frølich blevet 
ansat som pedel og fru V. Korsgård som kontorist.

Som beregnet flyttede gymnasiet ind i den nye bygning den 13. au
gust, dog således at undervisningen i fysik, kemi og naturfag stadig 
fandt sted på kommuneskolen. Det skulle vise sig, at der endnu var 
en lang vej, inden alle faglokalerne var færdige. Ikke før sidst i 
november kunne de resterende tages i brug, hvorfor overgangen til 
den egentlige fagklasseundervisning først fandt sted efter juleferien. 
Endnu er fagklasserne ikke udstyret med det nødvendige tekniske 
materiel. Af denne grund og fordi erfaringsperioden har været for 
kort, er det på indeværende tidspunkt for tidligt at drage afgørende 
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slutninger om, hvordan fagklasseskolen som helhed virker. Dog kan 
det allerede nu fastslås, at de trafikale problemer i centralgarderoben 
meget let har fundet deres løsning. Det er blot et spørgsmål om at 
indarbejde de rette færdselsvaner i eleverne.

Det kan ikke nægtes, at det har været forbundet med store ulemper 
for både elever, lærere og håndværkere, at skolen blev taget i brug, 
før den var færdig. Det har været nødvendigt at mobilisere al den 
den tålmodighed og alt det humør, man havde i reserve; men takket 
være en målbevidst indsats fra alle sider lykkedes det at gennemføre 
undervisningen uden væsentlige afbræk. Vi har yderligere undervejs 
gjort erfaringer om forhold, der ikke var tilfredsstillende. Det har 
været en fordel, at vi har nået at få rettet forskellige ting i tide. Vi 
har nu taget vor nye, dejlige bygning i besiddelse, og vore første 
studenter vil blive dimitteret derfra til sommer.

I øvrigt er i årets løb sket følgende:
Efter at der i foråret 1962 var ført forskellige forhandlinger om 

tilslutning til Landsskolescenens Bio, forelå i begyndelsen af septem
ber skolekommissionens tilladelse til, at Års skolevæsen tilsluttedes 
denne institution.

19.—20. august. Andreas Wetche, III m, deltog som Søofficers
skolens gæst i arrangementet »En dag på Holmen«.

1 .—2. september. Grete G. Hansen og Anna M. Pedersen, 2 b, del
tog i et ungdomsstævne på Stidsholt Ungdomsskole, inviteret af 
Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed.

21. september. Historie- og danskundervisningen overværedes af de 
faglige medhjælpere lektorerne Hans Jensen, Ole Barfod og Hen
ning Harmer.

30. —31. oktober. Den tyske resjelektor Alfred Wolf besøgte skolen 
og holdt for gymnasiets elever foredrag om efterkrigstidens Tysk
land.

3. november. Første del af adjunkt Freils lærerkandidatprøve i tysk 
afholdtes i overværelse af den faglige medhjælper, lektor A. Rossen.

5. november. Bestyrelsen for Statens Kunstfond beså skolen med 
henblik på bygningens kunstneriske udsmykning.

16. november. Engelskundervisningen overværedes af den faglige 
medhjælper, lektor Oscar Nielsen.

28. november. Forældremøde, hvor rektor orienterede om den nye 
gymnasieordning.

29. november. Månedslov.
7. december. Matematikundervisningen overværedes af den faglige 

medhjælper, lektor F. Handest.
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22. december. Juleafslutning i samlingssalen. Pastor Michaelsen, 
Års, holdt juletale. Et elevkor under ledelse af organist R. Fleng frem
førte »Julens lovsang« og »En rose så jeg skyde«. Præmier uddeltes 
til følgende: Karen Rasmussen, Ills, Anders Bendsen, Ils, Troels 
Christensen, 2. a, og Edith Sørensen, 2. b. Disse præmier for flid, hver 
på 50 kr., var skænket af foreningen Vesthimmerlands Gymnasiums 
Venner.

12. januar. Indvielse af idrætshallen, som er bygget i tilknytning 
til gymnasiet.

21. januar. Adjunkt F. Mathiesen, som forestår erhvervsorienterin
gen på skolen, holdt foredrag for forældre til elever i 2. realklasse 
om valget: realist eller student.

6. februar. Aalborg By-orkester, dirigeret af kapelmester Jens 
Schrøder, afholdt ungdomskoncert i idrætshallen for 600 elever fra 
byens to skoler.

5. marts. Møde for forældre til elever, som søger optagelse i gym
nasiet. Rektor orienterede om optagelsesbetingelserne.

6. marts. Den franske rejselektor M. P. Etienne besøgte skolen og 
deltog i franskundervisningen.

8. marts. Hele skolen festede for første gang under eget tag. Det 
var en særdeles vellykket fest med meget stor deltagelse af elever 
og forældre. Idrætshallen var med en rød portiere delt i to dele. I den 
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nordlige del, hvis akustiske forhold nu var bragt i den fineste orden, 
opførte elever fra II og I g Kesselrings komedie »Arsenik og gamle 
kniplinger«. Komedien, som med stor dygtighed var instrueret af 
adjunkt A. M. Jacobsen, vakte fortjent bifald. Efter komedien dan
sedes der i den sydlige, mindre del af hallen. Her og i samlingssalen, 
hvor der serveredes for eleverne, var der foretaget en festlig udsmyk
ning. I frokoststuen serveredes der smørrebrød for forældrene. Ad
junkt J. Freil forestod det store arrangement, der klappede fint. I 
pauserne spillede skoleorkestre under ledelse af Knud Dybdahl, III m.

9. marts. Månedslov.
18. april. Gymnastikundervisningen for drenge overværedes af den 

faglige medhjælper, lektor Hermod Andersen.
2. maj. Den faglige medhjælper i pigegymnastik, lektor fru V. 

Rendsvig, inspicerede undervisningen i tre af skolens klasser.
6. maj. Mary Erickson, der et år har fulgt undervisningen på skolen 

som stipendiat (American Field Service), holdt foredrag om ameri
kanske skoleforhold.
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FORENINGER

Vesthimmerlands Gymnasiums Venner.
I forbindelse med forældremødet den 28. november 1962 afholdtes 

ordinær generalforsamling med valg af bestyrelse. Efter tur afgik 
læge Harald Jensen, Ålestrup, og gårdejer Peter Bøgh, Koldgården, 
Skårup. Førstnævnte genvalgtes. Nyvalgt blev dyrlæge Severin Han
sen, Nørager.

Flerefter består bestyrelsen af
dyrlæge Severin Hansen, Nørager, tlf. 68 (sekretær),
læge Harald Jensen, Ålestrup, tlf. 10 (formand),
fru overdyrlæge Inga Larsen, Søndergade 30, Års, tlf. 2 10 05 

(kasserer),
overlærer H. C. Pedersen, Ranum,
rektor A. Ussing-Jepsen, Års, tlf. 2 13 13.

Revisorer er kæmner Åge Christiansen og købmand Sv. Rasmus
sen, begge Års.

Regnskab for tiden 1. september 1961 til 31. august 1962.

Kassebeholdning fra forrige år . . . . 
Bankbeholdning fra forrige år . . . . 
Postgirobeholdning fra forrige år. . 

Kontingent fra forrige år ...............  
Kontingent fra indeværende år . .. . 
Renter på postkonto fra indev. år . . 
Renter i Års Bank ............................

Postgiro-porto ....................................  
Frimærker ..........................................  
Duplikering........................................  
Dansk Teaterforlag ..........................  
Maling af kulisser ............................  
Programmer .......................................

3,63
730,00
448,35

340,00
1.090,00

1.181,98

1.430,00
2,87

48,35 51,22

2,04
42,00

8,00 52,04
36,00

9,00
76,75 121,75
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Års, den 21. november 1962.

Flidspræmier ...................................... 400,00
Legater................................................. 400,00 800,00

Kontant beholdn. ved årets udgang 121,88
Indestående i Års Bank................... 978,35
Indestående på postgirokonto .... 589,18 1.689,41

Balance .................................................... ............. 2.663,20 2.663,20

Inga Løwig Larsen.

Vi har dags dato revideret ovenstående regnskab og har ikke fun
det anledning til nogen bemærkning.

Års, den 21. november 1962.

Åge Christiansen. Sv. Rasmussen.

Foreningens medlemstal er pr. 1. april 1963 124. I forhold til elev
antallet er det en god tilslutning, som skolen er meget taknemmelig 
for. Ikke mindst er det værdifuldt, at også en del ikke-forældre slut
ter op om arbejdet. I denne forbindelse henledes de kommende stu
denters opmærksomhed på, at de under deres uddannelse kan være 
medlemmer for en favørpris af kr. 3,00 årlig. De vil på denne måde 
fortsat sikre sig tilsendelsen af årsskriftet.

Elevforeningen »Hebe«.
Elevforeningen har som hovedformål at styrke kammeratskabet. 

Herudover har den som formål at udvikle elevernes kritiske, logiske 
og oratoriske evner. Fra foreningens side forsøges dette opnået gen
nem foredrag, diskussioner, selskabeligt samvær o. s. v.

For så hurtigt som muligt at få skabt kontakt mellem de nye I g’ere 
og II og III g afholdtes den 15. september en velkomstfest. Denne 
var stort set en succes.

Det første kulturelle indslag kom den 15. november i form af for
fatteren Ole Juul. Han læste op af egne værker, hvorefter ordet var 
frit. En virkelig god aften, som desværre alt for få mødte til.

Den 12. december var der igen et foredrag. Forfatteren Benny 
Andersen talte om »modernismen« og viste ved eksempler, hvorledes 
moderne digtere arbejder, og hvorfor de skriver på den for mange 
uforståelige måde.

Den 21. december blev der slået to fluer med et smæk, idet man 
i løbet af samme aften fik både foredrag og selskabeligt samvær. 
Skuespilleren Preben Neergård indledte aftenen med et foredrag om 
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humoren fra Holberg til vor tid. Det var dog mere oplæsning end 
foredrag. Det var rendyrket humor, man her fik serveret; men det 
var mere end det, det var førsteklasses fortællekunst. En meget stor 
succes. Den rette stemning var skabt, og som følge heraf blev også 
den påfølgende fest en succes.

Den 22. januar var der generalforsamling.
Den nye bestyrelse fik følgende sammensætning:
Formand: Jens Keiding, IIm. Næstformand: Lone Greve, Ils. 

Kasserer: Niels Henrik Mikkelsen, Im. Sekretær: Niels Christian 
Asp, Ils.

Referenter: Frits Kristoffersen og Jens Østergård Larsen, begge 
II m. Senere valgtes som repræsentant for 2. real: Lone L. Kristensen.

Den nye bestyrelse lagde ud i et roligt tempo, men kom dog efter
hånden i gang.

Den 18. marts holdt ægteparret Harrit foredrag om klassisk musik 
med pladeeksempler.

Den 22. i samme måned holdtes et tilsvarende jazz-arrangement, 
hvor lektor E. Siej spillede plader, hvorefter man talte om det hørte.

Den 9. april fejredes — 4 dage på forskud — foreningens ét års 
jubilæum i form af en fest. Aftenen blev på udmærket måde indledt 
af »Danmarks hurtigste tegner«, lærer Lage Jacobsen. Han fik skabt 
en fin stemning, som til alt held varede aftenen ud.

Den 24. april bliver der foredrag ved forfatteren Palle Lauring. 
Det valgte emne, »Hvad skal vi med historieundervisningen?«, vil 
sikkert trække mange tilhørere.

De fremtidige arrangementer er endnu ikke endeligt fastlagte, men 
der vil sandsynligvis blive holdt endnu et foredrag eller en fest inden 
sommerferien.

Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse
Bevægelsen er landsomfattende og opkræver intet kontingent, men 

drives ved hjælp af kollekter o. lign. Den udgiver »Gymnasiast
bladet«, som ca. 20 elever på Vesthimmerlands Gymnasium abon
nerer på.

Alle er velkomne til arrangementerne. I det forløbne skoleår har 
stud, theol. Poul Berg holdt et foredrag, bygget over »Kældermenne
sket« af Dostojevski. — Læge Bjørnshave, Års, har redegjort for 
emnet diskussion, hvorefter Niels Chr. Asp og Martin Glerup, begge 
II s, fremførte indlæggene til en diskussion om medlidenhedsdrab. 
— Sognepræst Per Dolmer, Laurbjerg, har talt over emnet »Sådan 
vil jeg ha’, at kirken skal være«. Skønt deltagerantallet var yderst 

49



ringe, var der mange interessante indlæg til diskussionen efter fore
draget. Per Dolmer, der er tilknyttet den danske højkirkelighed, rede
gjorde for sit syn på den danske kirke af i dag. — Endelig har stud, 
theol. Svend Bjerg holdt foredrag om »Kunst og virkelighed«.

Lejre: Efterårslejr på »Næsgården« ved Madum sø og nytårslejr 
ved Hals, i hvilke flere af skolens elever også har deltaget. Disse 
lejre arrangeres i samarbejde med de øvrige nordjyske gymnasier. 
I sommerferien vil der som sædvanlig blive afholdt tre lejre.

Birte Mikkelsen, I mb, har påtaget sig posten som tillidsmand for 
næste skoleår.

Konservative Gymnasiaster
Efter sommerferien fortsatte den gamle bestyrelse foreningens ar

bejde. Bestyrelsen havde følgende medlemmer:
Formand: Poul E. Højlund Nielsen.
Næstformand: Kurt Fredsgård.
Sekretær: Jens 0. Larsen.
Kasserer: Karen Eriksen.

7. september: K. G. i Års arrangerede et foredrag af folketings
kandidat, direktør Ib Stetter, Aalborg. Han talte over emnet: Lands
planlægning.

28. september: K. G. i Års arrangerede en diskussion over emnet: 
Atomkampagnen. Diskussionsindlæggene blev fremført af Poul E. 
Højlund Nielsen og Gorm B. Petersen.

7. december: K. G. i Års arrangerede en filmaften, hvor der frem
vistes film fra den amerikanske ambassade.

19. februar: K. G. i Års afholdt generalforsamling. Hele den gamle 
bestyrelse trak sig tilbage, og til den nye bestyrelse valgtes følgende:

Formand: Egil Christensen.
Næstformand: Jens Keiding.
Kasserer: Jan Horn.

29. marts: K. G. i Års arrangerede et foredrag af ambassadesekre
tær i Sovjetunionens ambassade, P. Kugujenko. Han talte om emnet: 
Sovjetunionens demokrati. Endvidere viste han tre farvefilm fra 
Sovjetunionen. Der blev bagefter lejlighed til at stille foredrags
holderen spørgsmål.

26. april: K. G. i Års arrangerede en diskussion om emnet: Bør 
Danmark være med i et forenet Europa? Diskussionsindlæggene blev 
fremført af folketingskandidat, direktør Ib Stetter, Det konservative 
Folkeparti, og fhv. folketingsmand Villy Fuglsang. Danmarks kom
munistiske Parti.
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SPORT

Vesthimmerlands Gymnasiums gymnastiksale, af hvilke den ene 
er bygget som en idrætshal, der står til disposition for byens og om
egnens idrætsklubber, når gymnasiet ikke benytter den, kunne om
kring den 1. februar d. å. tages i brug af gymnasiet. Foruden de for
dele, som hallen byder os i gymnastiktimerne, har vi stor glæde af 
hallen efter skoletid, hvor eleverne får mulighed for at dyrke særlig 
lystbetonede discipliner, som skolegymnastikken kun i ringe grad kan 
tilgodese på grund af de ganske bestemte krav, der stilles fra under
visningsinspektionens side.

Gymnasiets elever har i foråret haft lejlighed til at dyrke gymna
stik, håndbold, basketball eller badminton, og tilslutningen har været 
overordentlig stor. I betænkningen til det nye gymnasium påpeges 
vigtigheden af, at leverne lærer glæden ved og betydningen af at 
være fysisk aktiv og i god form, idet man håber, at de derved stimu
leres til at fortsætte med at dyrke sport efter endt skolegang. Jeg 
føler mig overbevist om, at hallen virkelig har mulighed for at bi
drage hertil.

Det varer naturligvis nogle år, før skolens sportsliv er lagt ind i 
ganske faste rammer med årligt tilbagevendende sportsbegivenheder, 
bl. a. fordi vore idrætsbaner endnu ikke er anlagt, men vi har så hur
tigt som muligt søgt kontakt med andre gymnasier og har således i 
foråret deltaget i et håndboldstævne sammen med syv omkringliggende 
gymnasier samt med en klasse deltaget i Gymnasieskolernes 18. Gym
nastik- og idrætsstævne i Fredericia. Så lille som gymnasiet er, gør vi 
os ingen forhåbninger om at nå de store resultater i kappestrid med 
andre langt større gymnasier, men derfor ønsker vi absolut ikke at 
afstå fra deltagelse i sportsstævner, når lejlighed byder sig.

J. Freil.
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PRÆFEKTURET

Præfekturet er en institution, hvis formål er at give eleverne lej
lighed til i videst muligt omfang at tage del i skolens liv. Det er 
således præfekternes opgave at fremkomme med forslag og tage ini
tiativ af forskellig art, ligesom de gennem overpræfekten kan frem
føre klager over eventuelle utilfredsstillende forhold på skolen. De 
har yderligere visse hverv af ordensmæssig karakter som de inspek
tionshavende læreres hjælpere.

Præfekterne vælges blandt Ilg’s elever af II g; men overpræfekten 
vælges af hele skolen. Valget finder normalt sted i januar ved hem
melig og skriftlig afstemning. I august vælges blandt 3. realklasses 
elever en tillidsmand, der specielt varetager realafdelingens interesser. 
Denne tillidsmand kan forhandle direkte med rektor, eller han kan 
bede overpræfekten tage sig af sagen.

Præfekter for året 1963 er:
Anders Bak, IIm, overpræfekt. Anders Bendsen, Ils. Erik U. Han

sen, IIm. — Bibliotekspræfekter: Jens K. Christiansen, lim, og 
Gorm B. Pedersen, Ils.

De nye præfekter har allerede på flere områder vist et beundrings
værdigt initiativ. Under ledelse af Søren Møller, Ils, har man på 
skolen arrangeret en udstilling af billedhuggerinden Edith Ludvig- 
sens værker. Hermed er skolens indbyggede glasmontrer taget i brug, 
og de har vist sig særdeles velegnede til formålet. Skolen er fru Lud- 
vigsen meget taknemmelig for den beredvillighed, hvormed hun har 
stillet sine smukke billeder og skulpturer til rådighed.

Yderligere har præfekturet arrangeret en teatertur til Aalborg. 
Man overværede Bert Brechts »Den kaukasiske kridtcirkel«.

Skolen takker præfekterne, såvel de afgåede som de tiltrådte, for 
den interesse og samvittighedsfuldhed, hvormed de har røgtet deres 
opgaver.
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BIBLIOTEKET

Først nogle tal. 1. april 1962 var der bogført 1187 numre, hvilket 
var 1766 »bind« (heri medregnet pjecer og lign.). Fra 1. april til 
31. marts 1963 voksede bestanden med 2170 numre (2520 bind), så
ledes at der pr. 1. april 1963 var bogført ialt 3357 numre (4286 
bind). Indtil 1. april 1962 var der modtaget 131 boggaver. I perioden 
1. april 1962—31. marts 1963 blev der modtaget 192 bog- og tids
skriftgaver.

Arbejdet med katalogiseringen er sat i gang forlængst, men der er 
langt til enden endnu — især da der foresvæver mig en plan om ikke 
blot forfatter- og titelkartotek, men også systematisk og emnekarto
tek (en femårsplan).

Udlån til elever begyndte allerede på den midlertidige skole, men 
vi havde ganske bestemt regnet med at kunne komme i gang afvigte 
efterår i et færdigt bibliotekslokale. Desværre gik det ikke sådan. 
Endnu i dag står bøgerne opstillet på borde i biblioteket, idet leve
rancen af reoler er blevet stærkt forsinket. Imidlertid syntes vi, at 
det var utilfredsstillende i længden at forholde eleverne adgang til 
alle de dejlige bøger. På trods af de mangelfulde forhold begyndte 
det egentlige udlån med faste udlånstider januar 1963, og indtil 
31. marts har ialt 573 bind været lånt ud. Tallet viser, at der var 
et behov, som det var rimeligt at dække.

Fordelingen af bogbestanden på centralbibliotek og faglokaler er et 
stadig uløst problem — et forhold, som formentlig bør tages op til 
generel drøftelse for fagklassegymnasiernes vedkommende. — Reoler 
er blevet opsat i løbet af april.

Eigil Siej.
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GAVER

Biblioteket har modtaget i alt 192 bog- og tidsskriftgaver fra føl
gende institutioner og enkeltpersoner: Den tyske Forbundsrepubliks 
udenrigsministerium, boghandler Edv. Andersen (Års), læge I. C. 
Heuch (Vejen), læge Laurentius Holm (Brabrand), F. R. Jensen (År
hus), rektor Ussing-Jepsen, adjunkterne Bundgård, Bøggild, Dybdahl, 
Harder, Jacobsen, Mathiesen, Sejer Petersen, lektor Siej, arkivar 
Ørberg.

Geologisk materiale er skænket af adjunkterne Kamma og Ole 
Martens (Aalborghus Statsgymnasium), af Poul 0. Larsen, III m, og 
Arne V. Jensen, IIm. Zoologisk materiale er skænket af Johan L. 
Nielsen, III m (en spurvehøg), Annie S. Mikkelsen, 2. a (en hummer), 
Søren V. Kristensen, 2. b (en svalehale samt diverse kranier).

Endelig har skolen af gårdejer Alfr. M. Nielsens enke, Års, mod
taget en af hendes mand efterladt stor og værdifuld geologisk sam
ling.

Skolen bringer hermed alle giverne sin bedste tak.
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SKOLENS OPBYGNING

Vesthimmerlands Gymnasium består for tiden af en dobbeltsporet 
realafdeling og en gymnasieafdeling, der er tresporet i I g og dobbelt
sporet i II og III g.

Gymnasiets realafdeling giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår 
gennem tre etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, 
der slutter med en prøve (realeksamen).

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem tre 
etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, som tillige 
giver det nødvendige grundlag for videregående studier og slutter 
med en prøve (studentereksamen).

Med det nye skoleårs begyndelse træder den nye gymnasieordning, 
der har hjemmel i Lov om gymnasieskoler af 7. juni 1958, i kraft. 
På Vesthimmerlands Gymnasium vil der fortsat som på alle andre 
gymnasier være en sproglig og en matematisk linje; men derudover 
vil skolen, hvis det nødvendige antal elever melder sig, ved udgangen 
af Ig i 1964 kunne oprette en naturfaglig gren, idet kvalificerede 
lærerkræfter til bestridelse af dennes undervisning forefindes. Yder
ligere kan skolen allerede med det nye skoleårs begyndelse tilbyde 
undervisning i russisk, hvis der melder sig elever nok til etablering 
af en klasse i dette fag.

Realeksamen vil efter skoleloven af 1958 stadig være særdeles vel
egnet for elever, der vil ud i erhvervslivet eller ind i etaterne. Stu
dentereksamen giver adgang til studier ved universiteterne og de 
højere læreanstalter.

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, juridiske og statsvidenskabelige stu
dium, samt til uddannelse på seminarier og handelshøjskoler. Dertil 
kommer, at fagkredsen på den sproglige linje for fremtiden også vil 
omfatte faget matematik, hvilket overflødiggør tillægsprøve ved 
universitet for studenter fra denne linje, som ønsker at studere me
dicin eller økonomi.

Den matematisk-naturvidenskabelige linje, som nu skal hedde 
den matematisk-fysiske gren, vil være det bedste grundlag for studiet 
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af matematik og fysik til skoleembedseksamen samt for det poly
tekniske studium og for uddannelsen til officer. Den vil fortsat være 
et brugbart grundlag for farmaceutstudiet cg for læge- og tandlæge
studiet samt for uddannelsen til landinspektør og forstkandidat.

Studentereksamen på den naturfaglige gren vil være det bedste 
grundlag for skoleembedseksamen i naturfag og for læge-, tandlæge- 
og dyrlægestudiet. Den vil være et godt grundlag for andre studier 
på Landbohøjskolen og for farmaceutstudiet.

Optagelsesbetingelser
Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole, 

som gerne modtager elever fra hele det område, der naturligt er 
skolens. For gymnasieafdelingens vedkommende yder hjemstedskom
munen som bidrag til skolens drift et beløb pr. elev svarende til 
10 pct. af udgiften 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 en 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).

Optagelse i realafdelingen er betinget af, at vedkommende elev er 
i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan for
ventes, at han kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og 
tage realeksamen på normal tid (tre år). Han må have fulgt under
visningen i ét fremmedsprog i 6. skoleår og i to fremmedsprog og 
matematik i 7. skoleår. Søger en elev optagelse i realafdelingen på en 
anden skole, f. eks. en gymnasieskole, skal midlertidigt afgangsbevis 
og en udtalelse fra den hidtidige skole fremlægges. Efter forudgående 
samråd med »Amtsudvalget for optagelse af elever i 1. realklasse« 
træffer skolens leder den endelige beslutning om optagelse. Når en 
elev af den afleverende skole er karakteriseret som »måske egnet« 
eller »ikke egnet«, kan han kun optages efter en prøve. Denne af
holdes dog kun, såfremt forældrene ønsker det. De skriftlige opgaver 
til denne prøve og en eventuel mundtlig prøve skal godkendes af 
amtsudvalget.

Optagelse i I g finder sted i henhold til undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 28. januar 1963. Ifølge denne skal ansøgning om 
optagelse — på standardiseret skema — være indsendt inden 30. april 
til »Amtsudvalget for Ålborg amt vedrørende optagelse af elever 
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i I g«, hvis eleven primært ønsker optagelse på et af amtets fire gym
nasier. Ønskes optagelsen primært på et gymnasium uden for Aalborg 
amt, må ansøgningen sendes til vedkommende amtsudvalg. Er der 
ikke plads på den primært ønskede skole, må amtsudvalget søge at 
få eleven placeret efter skoleønske nr. 2 eller 3. Ingen egnet elev må 
afvises. Er eleven betegnet »måske egnet« eller »ikke egnet«, har han 
stadig en mulighed for at blive optaget. Skønner amtsudvalget, at 
den statskontrollerede oprykningsprøve efter 2. realklasse (i skrift
lig dansk samt skriftlig regning og matematik) ikke er bestået med til
fredsstillende resultat, afholdes ved gymnasiernes foranstaltning en 
mundtlig prøve. For elever, der søger optagelse i det matematiske 
gymnasium, vil prøven omfatte fagene matematik, fysik og kemi. 
For elever, der søger optagelse i det sproglige gymnasium, vil der 
blive afholdt prøve i engelsk og tysk. Hvis latinprøven ikke allerede 
er bestået, vil prøven endvidere omfatte en prøve i dette fag. Denne 
kan udsættes, men ansøgeren kan da kun optages »under forudsæt
ning af, at latinprøven bestås inden 15. oktober«.

Vedrørende latinprøven stilles 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) samt mindst 
20 sider sammenhængende læsning, lette stykker af latinske for
fattere, der er bearbejdet efter formålet. I den almindeligst benyttede 
latinske læsebog (Mikkelsens) svarer det til hele første afdeling og de 
første 32 kapitler af anden afdeling. Latinprøven kan tages ved en
hver skole med realafdeling, hvis faget er optaget på undervisnings
planen. I så fald behøver man til prøven kun at eksaminere i de 
20 sider sammenhængende tekst.

Er eleven privat forberedt, må prøven aflægges ved et gymnasium, 
og hele det læste stof må opgives.

For privatister afholdes latinprøven på Vesthimmerlands Gym
nasium normalt i slutningen af juni. Et senere tidspunkt vil dog i 
undtagelsestilfælde kunne godtages (se ovenfor).

Det henstilles indtrængende, at alle, der søger optagelse i gym
nasiets sproglige linje, sørger for i tide at skaffe sig den fornødne 
undervisning i latin.

Ungdommens uddannelsesfond.
I henhold til cirkulære af 11. november 1961 om Ungdommens 

Uddannelsesfond er foretaget uddeling af de tildelte midler i overens
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stemmelse med de i cirkulæret angivne retningslinjer. Uddelingen 
varetages dels af et centralnævn i undervisningsministeriet og dels af 
et stipendienævn knyttet til hver skole.

Der er til gymnasieelever over hele landet 4 mill. kr. til rådighed. 
Ved en matematisk fordeling til de godt 20.000 elever ville det give 
ca. 200 kr. pr. elev. Det understreges imidlertid fra ministeriets side, 
at den hjælp, der ydes, skal være en virkelig hjælp; man er derfor 
standset ved et minimumsbeløb på 800 kr.

Ved Vesthimmerlands Gymnasium uddeltes i år en hovedsum på 
50.500 kr. De blev fordelt til 45 elever i portioner på 800—2.000 kr. 
Vi har således haft den glæde at kunne hjælpe mange af vore elever, 
der i særlig grad har hjælp behov, .fordi de har en lang skolevej, 
undertiden så lang, at de tvinges til at søge ophold i skolebyen med 
de deraf følgende udgifter. Det er naturligt, at disse omstændigheder 
tæller med ved tildeling af stipendierne; men de er ikke en nød
vendig forudsætning. Enhver elev kan få stipendium, hvis han/hun 
er studieegnet, hvilket blot betyder, at ansøgeren antages at kunne 
gennemføre studiet på normal tid. Når ansøgeren er fundet studie
egnet, sker afvejelsen af, om han må anses for trængende, alene på 
grundlag af en vurdering af forældrenes økonomiske forhold i den 
periode, for hvilken stipendiet tildeles. Det er hensigten med de 
4 mill. kr. fra Ungdommens Uddannelsesfond, at ingen kvalificeret 
elev af økonomiske grunde må hindres i at blive student. Af samme 
grund kan der ydes særlig trængende elever et forskud på et sti
pendium, scm normalt uddeles i november måned.

Ifølge loven om Ungdommens Uddannelsesfond er der også stillet 
4 mill. kr. til rådighed for 8. og 9. klasserne og realklasserne, således 
at staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til dette formål. 
Fra Vesthimmerlands Gymnasium har otte elever i realafdelingen 
fået stipendier på 400—600 kr.

Karaktergivning.
Der sendes standpunktskarakterer til hjemmet fire gange årligt. 

Karaktererne vil normalt være ledsaget af et vidnesbyrd; men i til
fælde, hvor dette ville være stereotypt og intetsigende, kan det være 
udeladt. Ved årets slutning gives en årskarakter. Denne vil i år for 
I og Ilg’s vedkommende blive givet efter den nye karakterskala, som 
ifølge ministeriel bekendtgørelse af 4. februar 1963 skal træde i kraft 
med eksamensterminen 1963 for de prøver, som afholdes ved slut
ningen af II g. Lærerrådet har derfor fundet det rigtigt, at sidste 
standpunktskarakter cg årskarakteren i de to gymnasieklasser også 
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blev givet efter den nye skala. I realafdelingen finder denne skala 
for første gang anvendelse i de pr. 1. august 1963 oprettede real
klasser. Den nye karakterskala ser således ud og rummer følgende 
krav for beståelse af eksamen:

13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ

station.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: gives for usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0: gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at summen 
af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at 
summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis dette krav er 
opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Oprykning i højere klasser.
Afgørelse om elevers oprykning i højere klasser træffes af lærer

rådet i overensstemmelse med reglement af 23. juli 1920 for skole
rådene ved statens højere almenskoler. Alle lærere deltager i rådets 
forhandlinger og afstemninger om elevernes forhold, dog kun for så 
vidt angår de klasser, hvor de underviser. Er mindst 2/s af stemmerne 
for opflytning eller oversidden, er sagen afgjort dermed. Ellers træf
fer rektor afgørelsen i selve lærermødet.

Når der næres tvivl om oprykning, vil hjemmet på grundlag af 
et senest i marts afholdt lærerrådsmøde modtage meddelelse om, at 
standpunktet er så ringe, at der eventuelt kan blive tale om at lade 
eleven gå klassen om.
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Fritagelser, forsømmelser m. m.
I almindelighed kan kun sygdom begrunde, at en elev fritages for 

at møde på skolen.
Kun i ganske særlige tilfælde (begravelse, sølvbryllup og lignende 

i den nærmeste familie) kan der gives tilladelse til at forsømme 
skolen; men i så fald må skriftlig, motiveret anmodning herom være 
rektor i hænde senest to dage i forvejen.

Skolen henstiller indtrængende til forældrene kun at anmode om 
fritagelser, når det er strengt nødvendigt. Kun således kan skole
arbejdet gennemføres solidt og med godt resultat.

Efter fravær på grund af sygdom skal eleven den første dag, han 
atter er i skole, give skriftlig meddelelse om sygdommens art og 
varighed.

Må en elev på grund af ildebefindende eller af anden årsag møde 
uforberedt, meddeles også dette skriftligt.

Fritagelse for legemsøvelser kan indrømmes en elev, når skriftlig 
anmodning herom medbringes. For fritagelse ud over 8 dage kræves 
lægeattest, udfærdiget på en autoriseret blanket, der udleveres på 
adm. inspektors kontor.

Såvel drenge som piger skal efter optagelsen skaffe sig den af 
skolen ønskede gymnastikdragt efter nærmere anvisning af læreren.

Penge og andre værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker og 
lignende i centralgarderoben eller på gangene, men må gives inspek
tionen i forvaring. I modsat fald kan skolen intet ansvar påtage sig 
for disse ting.

Adresseforandring og navneforandring skal straks meddeles skolen.
Udmeldelse af skolen må ske skriftligt.
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REGLER FOR BEHANDLING
AF BØGER M. M.

1. Bøgerne, som udlånes af skolen, skal være beskyttet med et solidt 
og helt omslag, mærket med elevens og klassens navn.

2. Navnesedlen, som påklistres bindets inderside, skal udfyldes med 
blæk eller kuglepen.

3. Eventuelle rettelser og tilføjelser i bøgerne skal foretages med 
blyant og må kun ske efter udtrykkelig opfordring fra faglæreren.

4. Når en bog leveres tilbage til skolen, skal den være fri for om
slag, indlæg og blyantsmærker.

5. Eleverne må ikke tage andre skolebøger med i skole end dem, 
der skal bruges i timerne den pågældende dag.

6. Eleverne er ansvarlige for de lånte bøger. Hvis en bog vanrøgtes 
eller mistes, skal eleven erstatte skolen bogen.

7. Hæfter, mapper og lignende, som udleveres af skolen, må kun 
benyttes til det faglige arbejde.

8. Nyt hæfte udleveres kun mod forevisning til faglæreren af det 
udskrevne, som skal mærkes af læreren.

9. Tegnerekvisitter til matematikundervisningen i realafdelingen ud
leveres til låns og skal afleveres i hel og forsvarlig stand.
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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. Skoletiden er fra kl. 8,15 til kl. 14,10. Kl. 8,10 ringer det første 
gang, hvorefter eleverne begiver sig til centralgarderoben. Her 
afleveres overfrakker, madkasser og lignende. Når det ringer 
anden gang, går eleverne straks til det klasseværelse, hvor under
visningen finder sted. Bøgerne medbringes i tasken. Denne stilles 
i frikvartererne i det særlige stativ ved hver enkelt elevs plads i 
centralgarderoben. Også eleverne fra 1. og 2. realklasse anbrin
ger deres tasker i centralgarderoben, når de ikke i den efter
følgende time skal være i deres hjemmeklasse.

3. I 2. og 3. frikvarter skal eleverne opholde sig på skolepladsen. 
Undtaget fra denne regel er III g, som må opholde sig i elev
rum I, samt ordensdukse og præfekter, der har særlige hverv at 
røgte i skolebygningen. I tilfælde af dårligt vejr kan alle få lov 
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 er kun tilladt III g og kun i elev
rum I eller i grønnegården.

5. Det er forbudt at forlade skolens område i frikvartererne uden 
tilladelse fra ydre inspektor. Dette gælder dog ikke nærboende 
elever, som kan nå at spise frokost hjemme.

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

7. Morgensangen finder sted i samlingssalen i første frikvarter. 
Elever, der har fri i første time, skal møde i så god tid, at de kan 
deltage i morgensangen.
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8. Første ordensduks er den elev, der står først på klassens elev
liste. Hans funktionstid er en uge. Er han fraværende, træder 
næste elev i funktion. Ordensduksen skal medbringe dagbogen 
fra time til time og sørge for, at den bliver forevist læreren.

9. Sneboldkastning på skolepladsen er forbudt.

10. Beskadigelse af inventar må straks meldes til indre inspektor. 
Skader, der er påført forsætligt eller ved grov uagtsomhed, med
fører erstatningsansvar.
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Den mundtlige studentereksamen, som er offentlig, vil finde sted 
i tidsrummet 6.—20. juni. Dimission og translokation finder sted lør
dag den 22. juni kl. 10. Det nye skoleår begynder mandag den 
12. august kl. 10.

De resterende ferier og fridage i kalenderåret 1963 vil falde på 
følgende måde:

Pinseferie lørdag den 1. juni til tirsdag den 4. juni (begge dage 
inci.).

Fridag grundlovsdag den 5. juni.
Sommerferie mandag den 24. juni til lørdag den 10. august (begge 

dage inci.).
Efterårsferie mandag den 14. oktober til lørdag den 19. oktober 

(begge dage inci.).
Juleferie mandag den 23. december til lørdag den 4. januar (begge 

dage inci.).
I september og november vil der formentlig blive givet månedslov, 

men nogen bestemt dato kan ikke anføres på indeværende tidspunkt.

Års, i maj 1963.
A. Ussing-Jepsen.
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