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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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Vesthimmerlands Gymnasium er landets første sognekommunale gymnasium. 
Det blev oprettet efter ministeriets tilladelse af 11. juli 1959. Den 12. august 
1960 påbegyndtes undervisningen på Års Kommuneskole. Gymnasiebygge- 
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KIM BRERTOGET
Af A. Wagenblast

Århundrederne umiddelbart før vor tidsregnings begyndelse be
tegnes i historien almindeligvis som keltisk jernalder. Situationen i 
Europa var den, at de såkaldte keltiske folkeslag i denne periode ud
gjorde et bælte tværs over det europæiske kontinent. Syd for har vi 
romerne, nord for germanerne. Germanernes område var Nordtysk
land og Skandinavien; om deres livsform og virke har vi i denne 
periode stort set kun arkæologiske vidnesbyrd. De græske og romer
ske kilder melder kun yderst lidt om de germanske folk i denne 
periode. En undtagelse er grækeren Pytheas fra Massilia (Marseille). 
I slutningen af 4. århundrede f. v. t. — på Alexander den Stores tid 
— foretog han en rejse op langs Atlanterhavskysten; han kom til 
England, Skotland, hørte om en fjern ø Thule (Island?) og om fjerne 
tilfrosne have. På hjemturen fulgte han kontinentets kyst. Rhinens 
og Elbens mundinger nævnes, og det synes også, som om han har 
berejst Jyllands vestkyst. Historikeren Erik Arup har i sin Dan
markshistorie søgt at klarlægge ruten og kommer til det resultat, 
at Pytheas har passeret Ringkøbing fjord og Limfjordens munding. 
På dette sted skulle der ifølge Pytheas opskylles submarine tørv og 
rav, som solgtes til de nærboende teutoner. Her hører vi for første 
gang om et af de folkeslag, der spillede en hovedrolle i Kimbrertoget, 
som vi i det følgende skal betragte.

Vor vigtigste kilde er den græske historiker Plutark (o. 50—120 
c. v. t.), hvis biografi af den berømte romerske feltherre og konsul 
Gajus Marius indeholder vigtige oplysninger om den ejendommelige 
folkevandring, der i slutningen af 2. århundrede f. v. t. nær havde 
løbet det mægtige Romerrige over ende.

Plutark nævner tre hovedfolk: Kimbrer, teutoner og ambroner. 
Om disse folkestammers hjemstavn har der siden midten af forrige 
århundrede været ført hede debatter, især fra tysk og dansk side. 
Folkestammerne må antages at have begivet sig ud på vandrings
færden omkring år 115 f. v. t., bort fra det germanske område med 
kurs mod syd. Kilderne nævner som grund for udvandringen en
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Kimbrertogets vej fra Jylland til Italien 
(efter Jul. Wulff: Kimbrertoget, København 1909)

stormflod med deraf følgende misvækst. Dette kan udmærket have 
været den øjeblikkelige årsag — i hvert fald for nogles vedkom
mende. Men hertil må nok lægges den kendsgerning, at der i jern
alderen indtraf en almindelig klimaforværring med regn og køligere 
vejr. Om denne klimaforværring vidner forladte agre i stort tal. 
Ganske vist satte denne klimaændring ind flere hundrede år før 
Kimbrervandringen, men man kan ikke se bort fra, at den var en 
væsentlig årsag. Og endelig kan man meget vel tænke sig flere tid
ligere udvandringsbevægelser, som blot ikke har efterladt sig skrift
lige vidnesbyrd. Vi må jo erindre, at vort kendskab til Kimbrer
toget udelukkende skyldes, at disse folk kom for skade at træde 
romerne for nær og derved blev genstand for omtale.
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Det fremgår klart af kilderne, at der var tale om et folketog, altså 
ikke et tog af væbnede mænd alene: Mænd, kvinder og børn drog af 
sted med vogne belæssede med de vigtigste ejendele. Mellem vognene 
gik flokke af husdyr under opsyn af hyrder og hunde.

Af våbenføre mænd nævnes til at begynde med 30.000; senere 
bliver tallene meget højere, hvad jo kan skyldes tilløb fra andre ger
manske stammer, der også var i bekneb for egnet landbrugsjord. De 
kæmpehære, som sluttelig nævnes, kan da være skabt omkring en 
nordgermansk kerne, der, som en rullende snebold, efterhånden har 
antaget gigantiske dimensioner. Endelig må nævnes, at der udmærket 
kan tænkes at være kommet nye tilskud fra hjemegnene. Romerne 
har heller ikke været interesseret i at formindske tallene: Når man, 
som i begyndelsen, led en række nederlag, kunne modstandernes 
enorme mængde jo undskylde resultatet. Da man til slut vandt de 
afgørende sejre, gjorde tallene blot sejrene endnu større.

Mændene, fortælles der, var blåøjede, lyshårede og af kæmpemæs
sig vækst. De var åbne og troskyldige, lette at narre, men frygtelige 
i deres vrede og helt uimodståelige i kamp, uden frygt for noget som 
helst. Kvinderne stod ikke tilbage for deres mænd i stridbarhed og 
styrke. I kamp opstillede krigerne sig i en firkantet slagorden, ofte 
således at de forreste rækker, der vendte mod fjenden, var sammen- 
lænket for ikke at splittes. I firkantens midte opholdt kvinderne sig 
med børn og tros i en vognborg. Kimbrerne havde endvidere rytter- 
afdelinger. Udrustningen bestod af sværd, spyd, skjold og i enkelte 
tilfælde også af en hjelm.

Det er klart, at et sådant folketog kun kom langsomt frem. Der 
var hyppige standsninger; indimellem også kampe med de stammer, 
hvis område toget drog igennem. Om vinteren marcherede man 
næppe, men lå i vinterlejr et eller andet passende sted. Man har 
antagelig fulgt Elben ned til Bøhmen. Her støder de sammen med de 
keltiske bojere. Disse forsvarede sig så tappert, at man måtte lade 
dem være og drage uden om Randbjergene sydefter. Efter at have 
passeret Karpaternes vestlige udløbere ned til alpepassene i Krain, 
gik man her til angreb på tauriskerne, som stod i forbund med Rom. 
Den romerske konsul Gnæus Papirius Carbo opholdt sig i området 
med en hær og gjorde indsigelse, og mod sædvane bøjede kimbrerne 
sig og vendte om. Man fik vejvisere af romerne for at drage mod det 
keltiske Gallien (Frankrig). Vejviserne førte nordboerne i et baghold 
ved byen Noreia i Kärnten. Her stod Carbo rede, og den første kamp 
udkæmpedes med romerne. At romerhæren slap for tilintetgørelse 
skyldtes, at der udbrød et frygteligt tordenvejr med voldsomme 
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landsmænd sejr. Derudover blev alt bytte ved denne lejlighed over
givet til guderne, som tak for sejren: Guld og sølv sænkedes i floden, 
våben ligeså efter at være sønderhugget. Heste druknedes i tusindvis.

Dette siger os jo et og andet om, hvad Gundestrupkarret — hvoraf 
en kopi ses på Vesthimmerlands Museum i Års — kan være benyttet 
regn- og haglbyger, og at kimbrerne var overbeviste om, at det var 
romernes guder, der greb ind. Dette var kimbrernes første store sejr 
over en romersk hær (år 113 f. v. t.). Nu kunne man være gået mod 
Rom, men man trak i stedet for nord om alperne over til Rhinen. 
Denne blev overskredet, og i Sydgallien fandt man åbenbart et land, 
der svarede til, hva'd rygtet havde fortalt om det rige Syden; Gallerne 
formåede ikke stort mod invasionshæren — kun de befæstede byer 
kunne stå sig. Men en egentlig fast bosættelse synes der ikke at have 
været tale om. Det egentlige Gallien var dengang uden for romer
herredømmet — kun i det sydøstlige hjørne havde romerne sat sig 
fast og oprettet provinsen Gallien (Provence). Et nyt sammenstød 
med romerne var altså sandsynligt.

År 109 f. v. t. stod konsulen Marcus Silanus med en hær i pro
vinsen Gallien, og til ham henvendte kimbrerne sig fuldstændig frede
ligt med en anmodning om, at han ville give dem land til bosættelse. 
Som svar angreb Silanus uden varsel; men han blev fuldstændig slået, 
og den romerske lejr erobret. Kimbrerne sendte nu budskab til Rom 
med en fornyet anmodning om land; også denne blev afslået. Resul
tatet blev, at kimbrerne bredte sig over hele provinsen under stadige 
kampe med den keltiske befolkning.

Der går nu 4 år. I året 105 rykker en ny romersk hær under an
førsel af konsulen Gajus Manlius og prokonsulen Servilius Caepio 
frem mod kimbrerne ved byen Arausio (Orange). Her lider romerne 
deres tredje nederlag mod nordboerne. Romerne opgiver deres egne 
tab til 80.000 soldater og 40.000 trosknægte. Fra denne kamp hører 
vi om hård fremfærd fra kimbrernes side mod de romerske fanger. 
Disse blev hængt i træerne eller ofret til guderne. Kilderne beretter 
herom, at der i kimbrernes lejr blandt kvinderne var et antal gamle 
hvidhårede præstinder eller spåkvinder. Klædte i hvide dragter, med 
kapper derover af fineste hør, sammenhæftede med bøjlenåle, med 
bronzebælter om livet, dragne sværd i hænderne og på nøgne fødder 
gik de fangerne i møde, smykkede dem med bånd, og førte dem gen
nem lejren til et mægtigt bronzekar, der rummede over 500 liter. 
Over dette var der oprejst et stillads, hvorpå ypperstepræstinden steg 
op, og efterhånden som ofrene løftedes hen over karrets rand, over
skår hun deres struber. Af det udstrømmende blod spåede hun sine 
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til. Også store fund af ødelagte våben er gjort i søer og moser her
hjemme og må altså opfattes som ofre til guderne efter sejr.

Efter slaget ved Arausio var Roms flanke blottet. Herskerstaden 
var grebet af panik, af kimbrisk rædsel, som man udtrykte det. Men 
igen sker det mærkelige: Kimbrerne opgiver at gå direkte mod Rom. 
Man synes ikke at have nogen bestemt plan. De vender sig nu mod 
Spanien, hvor de i de følgende to år kæmper mod kelt-iberiske 
stammer.

Rom fik derved tid til at samle sig. Man besluttede — under ind
tryk af den store fare — at give magten til folkepartiets mand, 
Gajus Marius, som netop havde vist sin duelighed som feltherre i 
krigen mod Jugurtha i Nordafrika. Marius vælges til konsul for året 
104, og hvad der er højst usædvanligt: han genvælges de følgende 
fire år. Marius tager straks fat på en tiltrængt reform af hæren, og 
man er derfor rede til at modtage nordboerne, da de atter er samlet 
i Sydgallien i året 103. Men afgørelsen udsættes: Folketoget vender 
sig mod nord, hvor der udkæmpes en række kampe mod belgerne i 
Nordgallien (dette tog er ikke indtegnet på kortet). Modstanden her 
var imidlertid så hård, at man atter drog mod syd. Men nu deler 
folketoget sig: Kimbrerne sætter kursen mod Brennerpasset for nu 
endelig at gå mod Rom. Teutonerne og ambronerne går langs Rhone- 
floden ned til byen Aqua Sextiae (Aix), ikke langt fra Marseille, 
hvor de møder den romerske hær under Marius. Efter at have stor
met Marius’ lejr tre dage i træk uden resultat beslutter nordboerne 
at drage videre mod Italien og lade lejr være lejr. De romerske kilder 
hævder, at det tog seks dage (!) for teutonerne og ambronerne at 
defilere forbi lejren under spot og råb: om de ikke skulle bringe be
sked til legionærernes koner i Rom! Marius følger langsomt efter, og 
endelig er øjeblikket kommet. Hovedslaget udkæmpes en varm, stø
vet sommerdag: tabene på begge sider er enorme. Plutark beretter, at 
200.000 teutoner faldt, 80.000 fangedes, kun 3.000 undkom. Blandt 
fangerne, der skal pryde triumf indtoget i Rom, er teutonerkongen 
Teutobod, en kæmpe, som skulle kunne springe over seks heste på én 
gang! Alt dette sker om sommeren år 102 f. v. t. Intetanende drager 
kimbrerne mod Brennerpasset, som af romerne opgives uden kamp. 
En kilde (Florus) beretter, at nordboerne endog søgte at standse flo
derne »med deres skjolde og deres hænder«. Det er velkendt, hvor
dan de i Alperne lod sig tilsne nøgne, og hvordan de på deres brede 
skjolde i susende fart gled ned ad de stejle skråninger! Intet under at 
de var frygtede.

Marius havde dog ikke ligget på den lade side. Det var lykkedes 
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ham i foråret 101 f. v. t. at forene sin hær med alpehæren, og samlet 
drog nu romerne mod kimbrerne. Den 30. juli 101 stod slaget på de 
raudiske marker ved Vercellae. Sejren blev Marius’. En af grundene 
til kimbrernes nederlag var sikkert den uvante hede. Også tabene i 
dette slag skal have været store: de romerske kilder nævner, at an
tallet af faldne var 140.000 og dertil 60.000 fanger. Blandt de faldne 
nævnes kimbrerkongen Boiorix; mængder af kvinder dræbte deres 
børn og derpå sig selv.

Faren var ovre. Marius hædredes med tilnavnet »Roms tredje 
grundlægger«. Man kunne i Rom atter ånde frit. Men begivenhederne 
huskedes længe. Filosoffen Seneca (o. 40 e. v. t.) siger i sit skrift 
»Vreden« om kimbrerne og teutonerne: »Giv disse kæmpelegemer, 
disse af mod opfyldte hjerter, som intet kender til hovedstadens 
nydelser, til yppighed eller rigdom, giv dem fornuftigt overlæg, giv 
dem tugt — og sandelig, for ikke at sige mere, da bliver det nødven
digt, at vi besinder os på romerdyd!« Germanerne havde indgydt 
romerne respekt; herom vidner også Tacitus’ (o. 100 e. v. t.) knappe 
bemærkning: »Nu et lille folk, men i navnkundighed vældigt«.

Hvor kom nu disse germanske folkestammer fra? Som antydet har 
meningerne været delte.

I Danmark fremsatte Lyschander (o. 1600) tanken, at Kimbrer- 
land = Himmerland (landsdelen kaldes i kong Valdemars jordebog 
fra o. 1230 for Himber syssel), Teutonerland = Thy og endelig af
ledtes stammenavnet ambroner af øen Amrum ved Slesvigs vestkyst. 
Denne opfattelse blev i tiden, der fulgte, hævdet af en række danske 
og udenlandske historikere, bl. a. Erik Pontoppidan og Werlauff. 
Denne gammeldanske linie blev alvorligt betvivlet i det 19. år
hundrede fra tysk side. Det er her især forskerne Zeuss og Jacob 
Grimm, der går ind for, at de omstridte folkestammer kom fra Tysk
land.

Det vil her føre for vidt at komme ind på samtlige mulige argu
menter og modargumenter. Kun nogle enkelte kildeudsagn og deres 
konsekvenser skal anføres. Nogle af de oplysninger, vi får, er ret 
mangelfulde eller endog direkte vildledende — hvad der naturligvis 
skyldtes oldtidsforfatternes ringe kendskab til de geografiske forhold 
i Nordeuropa.

Hos geografen Strabon (1. årh. e. v. t.) hedder det, at romerne 
intet land kender på den anden side af Elben. Han anbringer derfor 
kimbrerne vest for Elben. Fra tysk side er naturligvis blevet lagt 
stærk vægt på denne oplysning. Imidlertid ville denne placering 
jo anbringe kimbrerne på et område, der på Augustus’ tid var be- 
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hersket af romerne, hvilket må anses for en umulighed. Kejser Au
gustus udsendte nemlig en flådeekspedition år 5 e. v. t., hvorom kej
seren selv beretter på det såkaldte Monumentum Ancyranum: »Fra 
Rhinens munding sejlede min flåde over oceanet mod solopgangen 
(sikkert mod nordøst, da det er om sommeren) til kimbrernes land, 
hvorhen der aldrig før var kommet en romer, hverken til vands eller 
lands«. Altså kan Strabons udsagn ikke holde. Plinius den Ældre 
(1. årh. e. v. t.) udvider Augustus’ udsagn med, at den romerske flåde 
nåede helt frem til »kimbrernes forbjerg«, hvilket antagelig henviser 
til Skagen. I ovennævnte indskrift siger Augustus endvidere, at »kim
brerne, charyderne, semnonerne og de øvrige germanske folk i samme 
område bad gennem gesandter mig og romerfolket om venskab.« 
Folk, der forhandler med kejseren gennem gesandter, bor afgjort uden 
for riget, hvilket giver en yderligere afkræftelse af Strabon.

Fra dansk side har man ivrigt benyttet sig af Ptolemæus’ (1. årh. 
e. v. t.) kort over Danmark. Dette kort anbringer kimbrerne i det 
nordlige Jylland, altså Himmerland. Hertil er nu at sige, at den 
nyeste forskning har gjort klart, at man ikke uden videre kan bygge 
på dette kort, idet de forskellige versioner, hvori det findes, alle 
er aftegnede i middelalderen. Ingen af dem går længere tilbage end 
til ca. 1200.

Som det ovenfor er antydet, kan stedfæstelsen af kimbrere, teu
toner og ambroner ikke uden videre foretages med sikkerhed. Med 
det kendte kildemateriale vil der altid være rum for tvivl. Kimbrerne 
kan være folk fra Himmerland, men der kan også være tale om en 
sydligere hjemstavn — i så fald med temmelig stor sikkerhed nord 
for Elben.

Til Himmerland knytter sig ud over teorien om kimbrerne en 
række betydelige arkæologiske fund, hvoraf de betydeligste er Gunde- 
strupkedelen og Borremosefæstningen. Kan disse elementer, historisk 
teori og arkæologiske fund, kædes sammen til en helhed? Svaret må 
blive: ikke videnskabeligt forsvarligt. Men man kan gætte, når man 
hele tiden erindrer, at vi blot har med gætning at gøre. En højst 
interessant og dristig gætning er blevet fremsat af professor Johannes 
Brøndsted: Efter kimbrernes udvandring — eller umiddelbart før — 
er Borremosefæstningen og måske andre lignende anlæg blevet skabt 
for at yde den hjemmeblivende befolkning beskyttelse. De udvan
drede har så på et eller andet tidspunkt hjemsendt den pragtfulde 
offerkedel, som vi kender fra Gundestrupfundet. At den så har haft 
særlig værdi for Himmerlands befolkning, kan gættes af kedlens tyre
ornamentik. Der er nemlig adskilligt, som tyder på, at tyredyrkelse 
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har spillet en stor rolle. Kilderne nævner for øvrigt, at kimbrerne 
medførte en stor malmtyr, på hvilken de aflagde deres eder. Denne 
kedel er så blevet sat ud i Rævemosen, da en fare truede. Hvornår? 
Da romerne nærmede sig langs kysten år 5? Da kimbrerne — som 
tidligere nævnt — sendte et gesandtskab til Augustus for at bede om 
venskab, medbragte de (ifølge Strabon) deres hellige offerkedel. Så 
hvorfor ikke tænke sig, at man i farens stund — det var nu romerne, 
der stod som angriberne! — har sat en kedel ud i mosen til guderne 
og skænket en anden til fjenden som en sonegave?

Dog, som Brøndsted selv siger, er denne mosaik aldeles usikker — 
men tankevækkende.
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EKSAMINER 19 63

Ved mundtlig studentereksamen var beskikket følgende censorer: 
adjunkt Grethe Drud, Ålborg Katedralskole (dansk III s), lektor 
Mogens Lange, Birkerød Statsskole (naturhistorie Ills og IIIm, geo
grafi II s), lektor H. E. Work, Ålborghus Statsgymnasium (engelsk 
lim), adjunkt Jenny Daugbjerg, Århus Statsgymnasium (tysk Ills), 
lektor Erik Kofoed, Metropolitanskolen (fysik III m), lektor E. Bar
tholdy, Virum Statsskole (engelsk His), lektor Henning Harmer, 
Øregård Gymnasium (dansk III m), lektor M. Favrholt, Haderslev 
Katedralskole (oldtidskundskab Ills og IIIm).

Til eksamen var indstillet 33 elever, som alle bestod med resultater 
som nedenfor anført.

Den nysproglige linje

1. Margit Nygård Andersen .................................... rng+ 14,19
2. Bodil Bøgh ............................................................... mg-i- 13,11
3. Inge Marie Damborg ............................................. mg-r 13,64
4. Grethe Frølich ......................................................... g+ 12,70
5. Karen Breiner Henriksen......................................... mg— 13,36
6. Birthe Melgård Iversen ........................................ mg-i- 13,07
7. Ingeborg Knudsen .................................................. mg-i- 13,30
8. Bente Kristensen ..................................................... g+ 12,37
9. Dorthe Løwig Larsen ............................................. tng+ 14,19

10. Inge Larsen .............................................................. mg 14,08
11. Hellen Lassen ......................................................... mg 13,96
12. Birthe Mølgård Madsen ........................................ g+ 12,60
13. Lisbeth Kirketerp Nielsen .................................... mg + 14,29
14. Margit Bach Nielsen ............................................. mg4- 13,16
15. Anna Kathrine Struve Poulsen ............................ mg-i- 13,41
16. Anne Marie Præsius................................................. mg-?- 13,56
17. Karen Rasmussen ...................................... ............ mg 13,93
18. Gerda Viola Simonsen............................................. mg-H 13,27
19. Inger Lise Skriver ................................................... mg 13,87
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Den matematisk-naturvidenskabelige linje

1. Birgit Bendsen ......................................................... mg-r- 13,14
2. Knud Kristen Dybdahl ......................................... mg. 13,70
3. Karen Horn Eriksen ............................................... mg-r 13,58
4. Niels Falsig .............................................................. mg 13,82
5. Bo Fibiger.................................................................. mg+ 14,31
6. Kurt Leo Fredsgård................................................. mg 13,89
7. Hans Støttrup Jensen............................................. mgT 14,48
8. Poul Ølholm Larsen ............................................... mg 13,91
9. Magna Birgit Madsen ............................................. mg-r- 13,57

10. Johan Lanng Nielsen ............................................. mg 14,03
11. Poul Erik Højlund Nielsen.................................... mg-r 13,56
12. Kirsten Sidsel Thomsen ....................................... g+ 12,90
13. Andreas Christian Ployart Wetche...................... mg-r 13,60
14. Erland Årup .......................................................... mg-H 13,07
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SKOLENS ELEVER

1. sept. 1963 var elevantallet 270. 1. maj 1964 er elevantallet 262.

III nysproglig

Klasselærer: Dy.
1. Asp, Niels Chr., 9.10.45 (smedemester, Hornum).
2. Bang, Elsebet, 15.3.45 (sognepræst, Ranum).
3. Bendsen, Anders, 17.5.44 (sognepræst, Ravnkilde).
4. Eefsen, Walter Chr., 29.7.44 (bestyrerinde, Arden).
5. Ellingsøe, Karen M., 26.8.45 (gårdejer, Vesterbølle).
6. Glerup, Martin, 3.12.43 (gårdejer, Blære).
7. Greve, Lone, 24.4.46 (proprietær, Hvam).
8. Hansen, Birthe S. B., 3.8.44 (stationsarbejder, Pisselhøj).
9. Jensen, Per M., 31.1.45 (læge, Ålestrup).

10. Johansen, Hedvig Marie, 11.2.45 (frisørmester, Nørager).
11. Jørgensen, Rita, 9.10.45 (banearbejder, Nørager).
12. Kappel, Troels V., 18.4.44 (lærerinde, Bjørnstrup).
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).

III matematisk-naturvidenskabelig

Klasselærer: Be.
1. Andersen, Lise S., 7.8.44 (grosserer, Ålestrup).
2. Arnklit, Inge Sole, 25.2.46 (civilingeniør, Års).
3. Bak, Anders, 28.4.45 (seminarieadjunkt, Ranum).
4. Bertelsen, Henning, 1.12.44 (maskinmester, Sundsøre).
5. Christensen, Agnethe M., 9.5.45 (gårdejer, Fjelsø).
6. Christensen, Egil, 9.3.46 (forstander, Hornum).
7. Christiansen, Jens Kim, 7.7.45 (murermester, Års).
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8. Eeg, Peter Andersen, 16.5.44 (murermester, Hornum).
9. Grynderup, Kaj, 26.11.44 (husmand, Ebdrup).

10. Hansen, Erik U., 10.1.46 (dyrlæge, Nørager).
11. Jensen, Arne V., 12.7.45 (gartner, Hvam).
12. Keiding, Jens, 23.6.46 (læge, Overlade).
13. Kjeldgård, Bodil, 26.6.44 (revisor, Løgstør).
14. Kristoffersen, Frits N., 19.9.44 (matros, Løgstør).
15. Larsen, Jens 0., 30.5.44 (skomager, Vilsted).
16. Larsen, Yrsa S., 27.12.44 (savskærer, Løgstør).
17. Nielsen, Solveig L., 20.9.44 (købmand, Gedsted).
18. Pedersen, Jette F., 11.11.43 (direktør, Gedsted).
19. Rasmussen, Helene V., 4.5.45 (gårdejer, Giver).
20. Viskum, Bente A., 16.4.45 (revisor, Ålestrup).

II nysproglig

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, 5.4.46 (gårdejer, Svenstrup, Års).
6. Horn, Jan, 4.8.44 (fabrikant, Ålestrup).
7. Høllede, Gudrun, 16.9.45 (fabrikant, Ålestrup).
8. Krarup-Andersen, Per, 23.6.45 (fysioterapeut, Løgstør).
9. Kristensen, Anne Marie S., 25.3.45 (gårdejer, Blære).

10. Kyhl, Erik, 22.1.46 (tandlæge, Løgstør).
11. Larsen, Ingelise, 26.4.46 (manufakturhandler, Års).
12. Larsen, Niels, 18.3.44 (direktør, Skalborg).
13. Lauritzen, Merete E., 19.1.46 (overlærer, Løgstør).
14. Nielsen, Bodil Lanng, 15.2.46 (købmand, Gatten).
15. Nielsen, Kirsten Frandsen, 8.11.45 (rugeriejer, Hemdrup).
16. Nygård, Grethe, 17.8.46 (snedkermester, Fandrup).
17. Pedersen, Elisabeth, 13.3.46 (gårdejer, Ørbæk).
18. Skøt, Ib, 27.7.46 (landinspektør, Ålestrup).

II matematisk-naturvidenskabelig 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 (forstanderinde, Jyderup).
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4. Bøge, Ole Morten, 3.5.45 (bogtrykker, Løgstør).
5. Christensen, Evan S., 7.2.46 (landmand, Lille Binderup).
6. Hansen, Anton T. S., 18.1.46 (uddeler, Flejsborg).
7. Hansen, Erik S., 4.1.46 (husmand, Tandrup).
8. Hansen, Peter Åge M., 19.4.46 (gårdejer, Rørbæk).
9. Hansen, Uffe S., 1.10.45 (gårdejer, Kielstrup).

10. Jensen, Frits V., 17.8. 45 (landmand, Hyllebjerg).
11. Klinkvort, Karen M., 2.3.46 (assistent, Løgstør).
12. Laursen, Hans Chr., 26.9.45 (teglværksejer, Års).
13. Mikkelsen, Niels Henrik S., 10.9.44 (gårdejer, Sjøstrup).
14. Møgelmose, Jens Chr., 3.11.45 (gårdejer, Næsborg).
15. Nielsen, Christel Vad, 22.3.46 (murerarbejdsmand, Ålestrup).
16. Nielsen, Henning B., 28.6.45 (kørelærer, Vesterhornum).
17. Nielsen, Anne-Marie M., 22.8.45 (gårdejer, Svoldrup).
18. Nielsen, Kirsten M. S., 29.7.46 (frue, Ålestrup).
19. Olesen, Poul Juel, 7.6.46 (husmand, Hornum).
20. Orbesen, Jette, 25.3.46 (landinspektør, Års).
21. Thomsen, Carsten B., 6.10.45 (murermester, Halkær).

II matematisk-naturvidenskabelig 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. Brorholt, Klaus R., 22.12.47 (bestyrerinde, Jyderup).
5. Jensen, Alex, 26.11.44 (murermester, Haverslev).
6. Jensen, Christian, 4.8.44 (gårdejer, Hyllested).
7. Jensen, Hans L., 20.4.44 (gårdejer, Lille Rørbæk).
8. Mikkelsen, Birte, 23.5.45 (trikotagehandler, Rørbæk).
9. Munkholm, Orla, 7.12.43 (gårdejer, Haverslev).

10. Nielsen, John N., 7.10.44 (arbejdsformand, Ranum).
11. Nielsen, Niels-Ove R., 16.3.45 (seminarielektor, Ranum).
12. Nielsen, Niels W., 14.6.45 (kontorchef, Arden).
13. Nørgård, Sten, 8.7.45 (skovrider, Nørlund).
14. Svendsen, Kaj L., 11.4.46 (savskærer, Nørlund).
15. Sørensen, Bodil, 25.1.46 (vognmand, Farsø).

I sproglig a

Klasselærer: SP.
1. Brøndum, Else, 3.5.47 (servicestationsleder, Farsø).
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2. Ellingsøe, Jens Erik, 23.4.47 (gårdejer, Vesterbølle).
3. Espersen, Anne-Dorthe C. R. L., 23.3.46 (assurandør, Ålestrup).
4. Hansen, Birte, 27.2.46 (amtsvejassistent, Års).
5. Jessen, Hanne D. S., 27.2.46 (gårdejer, Østerbølle).
6. Nielsen, Kristian B., 31.3.47 (lærer, Vokslev).
7. Nielsen, Margit E., 10.1.47 (gårdejer, Glerup).
8. Noe-Nygård, Søren, 9.7.46 (frimenighedspræst, Trængstrup).
9. Pedersen, Anna M., 30.9.46 (sognepræst, Blære).

10. Rafaelsen, Inger M., 18.12.46 (bogtrykker, Års).
11. Schloo, Gesa, 1.3.47 (lærer, Ålestrup).
12. Sørensen, Edith, 27.4.47 (landmand, Albæk).
13. Therkildsen, Hanne, 3.3.47 (gårdejer, Ålestrup).
14. Ussing-Jepsen, Dorte, 14.12.45 (rektor, Års).
15. Vestergård, Lone-Marie, 27.5.47 (gårdejer, Farsø).

I sproglig b

Klasselærer: Sø.
1. Andersen, Birthe H., 2.4.46 (husmand, Ladelund).
2. Bohl, Kirsten, 17.8.47 (kontorassistent, Års).
3. Busk, Betty, 18.8.47 (gårdejer, Års).
4. Christensen, Elin M., 11.1.47 (gårdejer, Tøttrup).
5. Dalsgård, Birthe, 31.7.47 (gårdejer, Haverslev).
6. Harrit, Birthe E., 6.2.46 (revisor, Hvidovre).
7. Jensen, Else S., 12.1.47 (frue, Løgstør).
8. Jensen, Niels L., 13.9.46 (handelsmand, Salling).
9. Jensen, Jane H., 30.8.46 (tandtekniker, Løgstør).

10. Larsen, Hanne K. R., 20.10.45 (gårdejer, Langdal).
11. Lassen, Jens H., 18.9.45 (slagtermester, Astrup).
12. Mortensen, Jes N., 25.3.47 (konsulent, Ranum).
13. Nielsen, Doris-Kirstine, 24.1.47 (formand, Ranum).
14. Nielsen, Eva, 16.7.47 (seminarieelev, Ranum).
15. Nielsen, Kirsten, 4.1.47 (repræsentant, Års).
16. Olesen, Ida, 5.10.46 (møbelhandler, Ålestrup).
17. Ottosen, Signe D., 22.5.47 (postmester, Løgstør).

I matematisk

Klasselærer: Bi.
1. Andersen, Carsten F., 5.6.47 (branddirektør, Hvam).
2. Boising, Casper, 15.8.46 (læge, Farsø).
3. Dalgård, Johannes C., 14.11.46 (førstelærer, Østerbølle).
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4. Erhardsen, Lass Chr., 5.10.46 (overlærer, Ålestrup).
5. Esbensen, Henning, 25.4.47 (kæmner, Ranum).
6. Hansen, Grethe M., 14.8.45 (gårdejer, Lille Ajstrup).
7. Henrichsen, Finn N., 16.4.47 (automekaniker, Brøndum).
8. Jensen, Inge, 15.8.46 (frisørmester, Løgstør).
9. Jensen, Tove S., 6.8.47 (skoleinspektør, Nørager).

10. Jørgensen, Gudrun M., 3.2.47 (konsulent for specialundervis
ning, Ranum).

11. Kjær, Erik H., 19.5.47 (tømrermester, Nørager).
12. Laursen, Eigil G., 14.3.46 (gårdejer, Lille Ajstrup).
13. Lund, Gustav, 2.7.46 (husmand, Bygum).
14. Mikkelsen, Annie S., 5.11.47 (gårdejer, Sjøstrup).
15. Mygind, Anne Margrethe, 10.4.47 (overlæge, Farsø).
16. Pedersen, Else R., 17.2.47 (købmand, Løgstør).
17. Pedersen, Leif K., 30.11.46 (købmand, Salling).
18. Poulsen, Niels Chr. H., 12.1.46 (skotøjshandler, Løgstør).
19. Rasmussen, Torben G., 13.1.47 (vulkanisør, Ålestrup).
20. Sloth, Hanne Lise, 8.6.46 (ekstraarbejder, Ålestrup).
21. Sørensen, Esther, 7.1.46 (bagermester, Østerbølle).
22. Thomsen, Valdemar, 11.6.46 (fiskeriejer, Sønderup).
23. Ussing-Jepsen, Jens, 28.5.47 (rektor, Års).
24. Vegger, Flemming B., 3.5.47 (sparekassedirektør, Farsø).

3. real a

Klasselærer: Ha.
1. Andersen, Jette T., 24.10.46 (vognmand, Års).
2. Andersen, Tove, 29.1.46 (faglærer, Ranum).
3. Böckhaus, Ellen I. M., 20.3.47 (montør, Års).
4. Christensen, Bent B., 21.7.46 (redder, Års).
5. Christensen, Troels H., 15.4.47 (gårdejer, Rebstrup).
6. Jensen, Birgit A., 10.3.47 (chauffør, Års).
7. Jensen, Kurt, 29.12.46 (arbejdsmand, Sønderup).
8. Jensen-Sønderup, Jens, 25.11.46 (forpagter, Sønderup).
9. Knudsen, Dan, 4.7.46 (frimenighedspræst, Hornum).

10. Kragelund, Inga, 23.1.47 (forpagter, Skivum).
11. Kristensen, Lone L., 20.12.46 (arbejdsmand, Års).
12. Pedersen, Peter H., 23.6.46 (direktør, Års).
13. Rask, Inger M., 2.7.46 (gårdejer, Haubro).
14. Støvring, Mona G., 13.9.46 (landmand, Sjøstrup).
15. Sørensen, Regnar, 28.4.47 (landmand, Års).
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3. 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, Grethe G., 15.8.46 (repræsentant, Vegger).
7. Hansen, Karen M., 18.12.46 (snedker, Suldrup).
8. Jensen, Jytte Falden, 19.9.46 (arbejdsmand, Braulstrup).
9. Johansen, Ole, 18.10.46 (chauffør, Års).

10. Jørgensen, Niels J. H., 29.6.47 (frue, Års).
11. Klug, Jørgen, 19.6.47 (bankfuldmægtig, Års).
12. Kragh, Ane Marie, 21.8.46 (gårdejer, Oustrup).
13. Kristensen, Søren P. V., 14.8.46 (tømrer, Års).
14. Nielsen, Svend Åge, 17.6.46 (husmand, Oustrup).
15. Oksen, Birthe K., 2.10.46 (havebrugskonsulent, Års).
16. Pedersen, Erik K., 24.2.47 (postbud, Års).
17. Pedersen, Flemming T., 6.5.47 (murermester, Suldrup).
18. Thomsen, Esther M., 8.12.47 (landmand, Suldrup).

2. real a

Klasselærer: Gr.
1. Andersen, Esther H., 26.3.48 (landmand, Thoruphede, Arden).
2. Andersen, Lillian H., 13.9.47 (gartner, Års).
3. Andersen, Jette L., 16.8.47 (mekaniker, Vegger).
4. Andersen, Hans D., 9.5.48 (bagermester, Suldrup).
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. Kristiansen, Karen B. W., 18.8.48 (sognepræst, Rold).
16. Larsen, Annegrete, 13.5.48 (manufakturhandler, Års).
17. Møller, Sten, 30.8.48 (uddeler, Suldrup).
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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).

2. real b

Klasselærer: Wi.
1. Bohl, Lene, 18.1.47 (murermester, Haubro).
2. Bødstrup, Jørn L., 22.5.48 (skovfoged, Års).
3. Christensen, Kirsten, 27.3.47 (gårdejer, Nyrup).
4. Christensen, Inger L. S., 25.10.47 (mejeriejer, Østrup).
5. Christensen, Lisbeth N., 20.5.48 (snedkermester, Vognsild).
6. Christiansen, Anna, 7.10.47 (landmand, Vognsild).
7. Christiansen, Erik S., 4.11.48 (købmand, Skørbæk).
8. Dalsgård, Asger F., 17.2.48 (planteskoleejer, Hornum).
9. Egekvist, Torben, 28.9.46 (gårdejer, Hornum).

10. Hansen, Else S., 4.2.48 (husmand, Tandrup).
11. Hyllested, Knud E., 27.9.47 (landmand, Års).
12. Jensen, Jørgen, 3.1.48 (husmand, Års).
13. Jensen, Magna, 1.11.47 (landmand, Bonderup).
14. Jensen, Margit, 4.4.48 (gårdejer, Østrup).
15. Krogh, Poul M., 24.7.48 (gårdejer, Sjøstrup).
16. Lang, Henrik, 15.11.47 (smedemester, Vegger).
17. Nielsen, Klaus, 11.8.47 (uddeler, Blære).
18. Pedersen, Birgit M., 28.8.47 (gårdejer, Vognsild).
19. Pedersen, Martha, 6.2.48 (landmand, Vognsild).
20. Sæderup, Tove, 20.11.48 (gårdejer, Morum).
21. Sørensen, Else Krogh, 4.12.47 (landmand, Haubro).
22. Sørensen, Kurt, 24.2.48 (husmand, Års).

1. real a

Klasselærer: Wa.
1. Andersen, Leo, 3.6.48 (gårdejer, Skivum).
2. Andersen, Olaf S., 8.2.49 (kæmner, Østrup).
3. Christensen, Anne Grethe, 8.3.49 (chauffør, Østrup).
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4. Christensen, Eva Bay, 27.8.49 (gårdejer, Vognsild).
5. Christensen, Inga K., 16.3.49 (gårdejer, Gislum).
6. Christensen, Jonna A., 5.9.48 (slagteriarbejder, Års).
7. Hougård, Lilly, 1.4.49 (gårdejer, Morum).
8. Jensen, Bente L., 6.4.49 (gårdbestyrer, Østrup).
9. Jensen, Tove M., 9.6.49 (chauffør, Vognsild).

10. Kjeldahl, Lene U., 24.3.49 (slagteriarbejder, Års).
11. Nielsen, Jette, 30.12.48 (smedemester, Års).
12. Nielsen, Lisbeth M. S., 15.5.49 (chauffør, Svoldrup).
13. Nielsen, Tove K., 21.4.49 (frisør, Østrup).
14. Rodh, Else B., 1.11.48 (gårdejer, Vognsild).
15. Sigvardt, Hans, 16.1.48 (ekstraarbejder, Års).
16. Sørensen, Jens C. K., 12.4.49 (murermester, Østrup).

1. real b

Klasselærer: Fr.
1. Andersen, Maja B., 26.7.48 (landmand, Braulstrup).
2. Christensen, Søren, 12.10.48 (arbejdsmand, Giver).
3. Dalsgård, Grethe, 25.3.49 (arkitekt, Hyllebjerg).
4. Finnerup, Torben E., 20.9.48 (rentier, Vegger).
5. Hangstrup, Inge, 10.5.49 (landmand, Blære).
6. Hosbond, Poul Erik, 12.10.48 (gårdejer, V. Skivum).
7. Jensen, Jens O. B., 31.8.49 (smed, Suldrup).
8. Jørgensen, Birthe, 12.9.48 (automekaniker, Skivum).
9. Kragh, Tom Erik, 16.3.49 (skolebestyrer, Vesterhornum).

10. Kristensen, Mary P. S., 16.1.49 (landmand, Blære).
11. Naundrup, Jytte C., 12.5.49 (landmand, Blære).
12. Nielsen, Karsten L., 25.10.48 (købmand, Gatten).
13. Olesen, Vibeke H., 14.3.49 (landmand, Rold).
14. Pedersen, Birthe, 13.10.48 (gårdejer, Astrup).
15. Skovhus, Martha, 12.4.49 (gårdejer, Blære).
16. Svendsen, Kirsten R., 12.1.49 (møbelhandler, Sønderup).
17. Sørensen, Birthe, 10.10.49 (frue, Rold).
18. Sørensen, Kristian S. B., 6.7.49 (vognmand, Suldrup).
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ELEVERNES GEOGRAFISKE FORDELING 1. marts 1964

to to
KOMMUNE

III s III m II s II m Is I ni 3r 2r 1 r ialt sum
d p d p d P d p d p d p d p d p d p d p

Astrup-St. Arden..................................... 1 1 1 3 3
Bislev........................................................ 1 1 1
Blære-Ejdrup........................................... 2 1 2 2 4 4 7 11
Brorstrup-Haverslev................................ 2 • 1 2 1 3
Buderup-Gravlev..................................... 1 1 1
Gislum-Vognsild..................................... 1 1 9 2 9 3 19 22
Gundersted............................................... 1 1 1 1 2
Hasseris.................................................... 1 1 1
Haubro...................................................... 1 3 4 4
Hvam-Hvilsom....................................... 1 1 2
Hvidovre.................................................. 1 1 1
Jyderup .................................................... 1 1 1 1 2
Karup........................................................ 1 1 1
Kgs. Tisted-Binderup-Durup................. 2 1 1 1 1 1 1 4 4 8
Løgstør...................................................... 2 2 2 2 1 1 3 1 2 6 10 16
Næsborg-Salling-Oudrup..................... 1 1 1 1 0 4 2 6
Oue-Valsgård........................................... 1 1 1
Ranuni-Malle........................................... 1 2 2 2 1 2 1 1 1 7 6 13
Ravnkilde................................................. 1 1 2 1 4 1 5
Rold-Vebbestrup.................................... 1 4 2 1 6 7
Rørba'k-Grynderup-Stenild................... 2 1 2 1 3
Simested.................................................... 1 1 1
Skivum-Giver......................................... 1 1 2 2 2 4 2 6 8 14
Strandby-Farsø......................................... 1 1 1 1 2 2 1 4 5 9
Sønderup-Suldrup.................................. 1 1 1 2 1 4 3 5 2 2 14 8 22
Thise ...................................................... 1 1 1
Ullits-Foulum......................................... 1 1 2 2
Ulstrup .................................................... 1 2 2 l 2 8 8
Vesterbølle................................................ 1 2 1 1 1 4 5
Vesterhornum-Hyllebjerg-Flejsborg . . . 1 3 2 1 5 2 7
Vokslev.................................................... 1 1 1
Øls-Hørby-Døstrup................................ 1 1 1
Ålestrup....................................................
Års............................................................

1
1

3
1 1

2 1
3

2
5 1

4
6

4 2
1 1 10 10 _ 9 7 1 3

7 12
27-33
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FAGENES 
UGENTLIGE TIMETAL I 

SKOLENS KLASSER

Ills

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

III ni Ils II m I s I m 3. r. 2.r. l.r.

1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 5 6 5

6 21) 4 41) 5 3 4
4 21) 3 41) 4 4 4

4 5 5 5 5 43)
4 4 42)

1 1 1 1 1
4 3 3 4 4 3 2 2

2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2
2 2 2
4 4 3 2 3 2
6 6 3 5 5 6 6
3 3 3 3 3 2 3 2
2 2 2 2 2 1 1

1 1
2

I alt ................................... 35 35 35 35 36 36 34 34 34

x) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.
2) Latinlæsende elever har en time mindre i dansk, legemsøvelser, sang og formning.
3) Valgfrit fag.
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SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) — U-J:
fransk III m;
latin 2. r.;
tilsyn ved fællessang I, II, III g.................................... 11 timer

Adjunkt T. Bergstein (1961) — Be:
matematik Ilim, Im, Isa, Isb;
fysik Ilim, Im ................................................................ 24 —

Adjunkt F. Bisgård (1963) — Bi:
engelsk Isb, Im, 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a, 1. r. b;
dansk Im, l.r. b .............................................................. 31 -—

Adjunkt fru E. Bundgård (1961) — Bu:
fransk Ills, Ils, IIma, Isa, 3. r.;
latin Ills, Isa .............................................................. 30 —

Adjunkt, mag. scient. O. Bøggild (1962) — Bø:
biologi 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a, 1. r. b;
geografi Im, Isa, 1. r. a, l.r. b;
kemi IIma, IImb;
matematik IImb ............................................................ 26 —

Timelærer Chr. Christensen — Chr:
gymnastik 3. r., 2. r., 1. r.;
gymnastikassistent Hg ................................................... 10 —

Adjunkt, cand, polyt. K. Christiansen (1963) — KC:
fysik IIma, IImb;
kemi Im;
matematik IIma .............................................................. 18 —

Adjunkt K. Dybdahl (1960) — Dy:
dansk IImb, Isa, 3. r. a, 1. r. a;
tysk Ills, Isa, 3. r. a ................................................. 29 —

Adjunkt J. Freil (1962) — Fr:
tysk Ils, Isb, Im, 3. r. b, 1. r. b;
gymnastik III g, Hg, I g ............................................. 28 —
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Lærerinde fru E. Greisen (1962) — Gr:
matematik 3. r. a, 3. r. b, 2. r. a, 2. r. b;
fysik 3. r. a, 3. r. b; 
formning ............................................................................ 30 —

Adjunkt, mag. scient. H. C. Harder (1960) — Ha:
biologi IIIs, III m, 3. r. a, 3. r. b;
geografi Ils, IIma, IImb, Isb, 3. r. a, 3. r. b,
2. r. a, 2. r. b; 
kemi III m ........................................................................ 30 —

Adjunkt ftu A. M. Jacobsen (1962) — Ja:
dansk Ils, 3. r. b, 2. r. a; 
tysk II m, 2. r. a .............................................................. 21 —

Adjunkt, cand, theol. F. Mathiesen (1962) — Ma:
religion i alle klasser;
oldtidskundskab i alle gymnasieklasser; 
historie 1. r. a, 1. r. b ...................................................... 24 —

Timelærer fru J. Krogh Nielsen — KrN: 
gymnastik i alle klasser ........................................ 16 —

Timelærer, stud, scient. Nielsen-Kås — NK:
matematik 1. r. a, 1. r. b; 
fysik 1. r. b ....................................................................... 14 —

Adjunkt E. Sejer Pedersen (1960) — SP:
engelsk Ills, IIma, limb, Isa, 3. r. a; 
fransk limb, Isb, Imb................................................. 33 —

Lektor E. Siej (1961) — Si:
dansk Ills, Ilim, IIma;
engelsk II s, 3. r. b; 
latin Ils, Isb .................................................................. 31 —

Adjunkt E. Sørensen (1962) — Sø:
historie Ills, Ulm, Ils, IIma, IImb; 
dansk Isb, 2. r. b ......................................................... 27 —

Lærer A. Wagenblast (1963) — Wa:
historie Isa, Isb, Im, 3. r. a, 3. r. b, 2. r. a, 2. r. b;
fysik 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a ............................................. 30 —

Adjunkt fru K. Winkler Harrit (1962) — Wi:
sang i alle klasser;
fællessang i gymnasieklasserne;
tysk 2. r. b, 1. r. a.............................................................  23 —
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Fra 1. august ansattes adjunkt F. Bisgård, Åbenrå Statsskole, og 
ingeniør, cand. polyt. K. Christiansen, København, som adjunkter. 
Samtidig ansattes stud. mag. A. Wagenblast, Århus, som ét-fags- 
kandidat og stud, scient. A. Nielsen Kås som timelærer.

Under adjunkt J. Freils militærtjeneste 11.—31. august varetoges 
hans timer af timelærer C. Christensen og stud. mag. A. Ussing- 
Jepsen.

Under adjunkt K. Winkler Harrits sygeorlov 1. november— 
6. januar varetoges hendes timer af kollegerne samt af organist fru 
R. Fleng og stud. mag. J. Harrit.

I tidsrummet 1. februar—1. juli har adjunkt H. C. Harder fun
geret som vikar i et lektorat i anatomi ved Århus Universitet.

1. juli 1963 ansattes fru Skovgård Sørensen som kontorassistent 
ved skolen.

De forskellige hverv på skolen har været fordelt således:

Rektors stedfortræder: adjunkt H. C. Harder.
Administrativ inspektor: adjunkt K. Dybdahl.
Bibliotekar: lektor E. Siej.
Indre inspektor: adjunkt E. Sejer Pedersen.
Ydre inspektor: adjunkt E. Sørensen.
Kvindelig inspektor: lærerinde E. Greisen.
Tilsyn med samlinger: adjunkt H. C. Harder (naturhistorisk 

geografisk samling), adjunkt T. Bergstein, adjunkt K. Christiansen, 
A. Wagenblast (fysisk-kemisk samling).
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ÅRETS ARBEJDE

Erhvervsorientering
2. a og b:

Ca. 12 timer (fagene dansk og historie har afgivet henholdsvis 
7 og 3 timer).

A. Søgård Jørgensen og Kai Sørensen: »Fremtid med plan«, 1962: 
siderne 11 — 117.

Arbejdsdirektoratet: »Realist eller student?«, 1963: siderne 11—60 
og 64—65.

Politikens Forlag: »Hvad kan jeg blive?«
Erhvervskartoteket.
Forældremøde 14. januar 1964. Rektor orienterede elevernes for- 

ældre om optagelsesbetingelser, struktur og undervisning i gymnasiet.
3. a:

2 timer (vikartimer).
Realeksamen og hvad så?

3. b:
Ingen undervisning.

I g:
2 timer i hver klasse.
Arbejdsdirektoratet: Grenvalget, 1964.

ZZ g:
Arbejdsdirektoratet: »Studie- og erhvervsorientering for gymna

siet«, 1963, uddelt til samtlige elever til selvstudium.
Eleverne er gjort bekendt med Erhvervskartoteket og den til dette 

hørende pjecesamling.
Ingen undervisning.

III
Ingen undervisning.
For II og III g har der været afholdt møde, arrangeret af Arbejds

direktoratet og Ålborg amts arbejdsanvisningskontor, vedrørende 
uddannelserne på universiteter og højere læreanstalter, studieforhold 
(bolig-, undervisnings-, finansieringsforhold), ved erhvervsvejleder 
og studenter. Mødet afvikledes 13. februar 1964.
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Elever i gymnasiets klasser samt elever i 2. realklasserne har haft 
Jan Eidi og Cato Hambros »Studieteknik«, 1963, (anskaffet i 30 
eksemplarer) til hjemlån i 8 dage for selvstudium.

Ekskursioner.
Ilg’erne var i efteråret på fire en-dages ekskursioner med følgende 

emner:
1) Israndsområderne mellem Viborg og Flyndersø; Den gamle 

Landsby på Hjerl Hede; E Bindstouw i Lysgaard.
2) Jættestuen i Suldrup; fortebyen Volsted m. Volsted Kirke; Ellids

høj Kirke; langdyssen Troldkirken ved Sønderholm; Bislev Kirke.
3) Fyrkat; cementfabrikken Dania.
4) Molerklinterne på Fur samt Fur Museum; Spottrup.

20. februar var 3. real a og b under ledelse af adjunkterne Wagen
blast og Harder på ekskursion til Århus med besøg i Den gamle By, 
FDBs fabrikker, Naturhistorisk Museum, Jyllandsposten.

Hele III g foretog i efteråret 1963 (26.—31.10.) en ekskursion til 
København med adjunkterne Anne Marie Jacobsen og Erik Sørensen 
som ledere. Man var under besøget flittige teatergængere. På Det kgl. 
Teater overværedes en god opførelse af »Figaros Bryllup«, på Ung
dommens Teater Charpmann & Kane’s »Hold fast med venstre 
hånd« og i Fiolteatret Harold Pinter’s »Fødselsdagsselskabet«. Mu
seumsbesøg havde også en stor plads på programmet. Man beså under 
kyndig ledelse Nationalmuseets middelalderafdeling og Ny Carls
berg Glyptotekets ægyptiske samling. På egen hånd besøgtes andre 
afdelinger på Glyptoteket, afdelinger efter frit valg på Statens Mu
seum for Kunst og den store van Gogh-udstilling på Louisiana.

Endelig var der lejlighed til at overvære en tirsdags-spørgetime i 
Folketinget.

På ekskursionsprogrammet var der afsat tid til, at eleverne des
uden, hvis de havde energi og lyst dertil, selv kunne gå på opdagelse 
i hovedstaden.

Sang/musik
I samtlige klasser er morgensangsrepertoiret gennemgået.
Gymnasieklasserne: Enstemmige danske, norske, svenske, tyske og 

engelske sange efter »Fællessang«, »Højskolesangbogen« og »70 en
gelske Sange«. Franske sange efter Arma: »Chantons la France«.

Realklasserne: Enstemmige danske, norske, svenske og lettere en
gelske og tyske sange efter »Fællessang« og »Vore skolesange«. Der 
er endvidere indøvet kanons efter »Fællessang« og »Musik i skolen«. 
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Den elementære node-, rytme- og intervallære er gennemgået. En
kelte musikværker fra 18. og 19. århundrede er gennemspillet og 
kommenteret.

111 g: Her er der yderligere sunget studentersange efter »Concina- 
mus o sodales«. Der er arbejdet med 4-stemmige korsatser efter 
»Gymnasiesangbogen« og »Musik i skolen« samt arbejdet på Povl
sen og Sennels kantate »I Himmerlands dale«. Wienerklassik, roman
tik og impressionisme er gennemgået musikhistorisk og formalt. Mo
dernismen er påbegyndt. De vigtigste værker fra disse perioder er 
gennemspillet.

II g: Der er indøvet nogle 3-stemmige korsatser efter »Gymnasie
sangbogen« og »Musik i skolen«. Musikkens stilarter fra renæssancen 
til modernismen er gennemgået med grammofondemonstrationer.

I g: Der er arbejdet med flere kanons efter »Fællessang« og med 
3-stemmige korsatser fra »Gymnasiesangbogen« og »Musik i skolen« 
samt påbegyndt indøvelse af Povlsen og Sennels kantate. Den al
mindelige, elementære musiklære, d. v. s. nodelæsning, intervaller, dur 
og moll, rytme- og instrumentlære er gennemgået. Værker, der præ
senterer de enkelte instrumenter tydeligt, er gennemspillet. En over
sigt over musikkens udvikling er påbegyndt.

Et frivilligt kor med deltagere fra I, II og III g samt 2. real har 
arbejdet efter skoletid hele skoleåret.

Ved skolens indvielse sang III g, støttet af I g’s piger samt adjunkt 
Freil, Povlsen og Sennels kantate »I Himmerlands dale«, for 3-stem - 
migt kor, klarinet, obo, cello og klaver.

Ved juleafslutningen sang det frivillige kor under ledelse af stud, 
mag. J. Harrit tre 4-stemmige julesange, J. S. Bach: O Jesulein süss, 
Lully, lullay (anonym) og Weyse: Velkommen igen, Guds engle små.

Sport
Der er i det forløbne skoleår for alvor kommet gang i skolens 

sportsliv. Vi har i flere sportsgrene haft lejlighed til at prøve kræfter 
med andre gymnasier. Vi har ikke klaret os lige godt hver gang, men 
vi har fremfor alt følt glæden ved at være med i legen.

23. —26. maj. I slutningen af skoleåret 62-63 deltog 2. real i Gym
nasieskolernes 18. gymnastik- og idrætsstævne i Fredericia. Både 
drengene og pigerne gav opvisning i gymnastik på byens stadion, og 
desuden deltog drengene i en fodboldturnering, hvor først Haderslev 
Gymnasium (3—0) og i finalen Herning Gymnasium (2—0) fik klø.

20. september. På trods af elendige træningsforhold deltog vi i 
gymnasieskolernes landsatletikstævne. Regionsstævnet fandt sted i 
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Ålborg med deltagelse af 5 gymnasier. Vi stillede op i alle 4 alders
grupper og fik følgende placeringer: Gruppe I nr. 4 — gruppe II 
nr. 4—5 — gruppe III nr. 5 — gruppe IV nr. 4—5.

26. september. Skolen havde udfordrer Hobro Gymnasium til en 
fodboldkamp. I en målrig dyst sejrede vi med 6—4.

7. oktober. Returkamp i Hobro. For ikke at tage alt modet fra 
Hobro lod vi dem vinde 3—2.

13. november. Et af regionsstævnerne i gymnasieskolernes lands
basketballturnering fandt sted i Vesthimmerlands Gymnasiums 
idrætshal med deltagelse af syv gymnasier. Basketball er for vore 
elever endnu et helt nyt spil, og i yngste gruppe tabte vi derfor som 
ventet begge vore kampe, til Ålborghus Statsgymnasium med 10—42 
og til Ålborg Katedralskole med 6—42. I ældste gruppe slog vi Hol
stebro så overbevisende som 30—5, men tabte derefter lige så over
bevisende til Ålborghus med 20—62.

I februar afvikledes en handicapturnering i håndbold for alle sko
lens klasser. I finalen sejrede 3. real over I g med 14—10.

16. marts. III g gav gymnastikopvisning.
3. april. Deltagelse i 8 nordjyske gymnasiers håndboldturnering.
10. april. Basketballkamp mod et hold fra Randers Statsskole.
22. april. Deltagelse i 8 nordjyske gymnasiers basketballturnering. 

(De tre sidstnævnte arrangementer finder sted efter affattelse af 
denne beretning.)

Pigerne har i det forløbne år dyrket disciplinerne svømning, bold
spil og gymnastik. Et hold har desuden dyrket frivillig gymnastik; 
der er på dette hold blevet arbejdet med en mere rytmepræget gym
nastik end i de ordinære timer.

Biblioteket
Katalogiseringsarbejdet fortsætter med hjælp fra kontordame og 

præfekter. Forfatter- og titelkartotek er på vej mod færdiggørelse, 
mens det systematiske emnekartotek endnu er i sin vorden. Dog er 
systematisk kortkartotek over indholdet i skolebibliotekets tidsskrif
ter påbegyndt — et projekt, som formentlig vil blive det vigtigste af 
alle for såvel elever som lærere. Vi savner meget stærkt de forlængst 
lovede kartoteksmøbler. Før disse er installeret på biblioteket, kan 
kartotekssystemet ikke benyttes efter bestemmelsen.

Udlånet er tilsyneladende blevet en daglig bestanddel af elevernes 
skoleliv. Biblioteket er åbent for alle elever hver dag i første og 
andet frikvarter. Selv om vejret undertiden kan tages som barometer 
for besøget, er dog faglige synspunkter vigtigere, vistnok også for
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eleverne. I tiden Vi 1963—31/s 1964 var udlånet på i alt 1.864 bind.
Da beløbet til oprettelse af skolebibliotek (ca. 80.000 kr.) pr. Vi 

1964 var omtrent opbrugt, følger her en oversigt over bogbestanden 
fra Vs 1960 til 3Vs 1964.

Bogbestanden var da pr. Vi 1964 i alt på 5.745 bind.

Vs 1960—31/3 1961 ........... .... 33 129 837
Vi 1961—3 Vs 1962 ...................  40 6 578
Vi 1962—3Vs 1963 ........... .... 498 180 1.761
Vi 1963—3 Vs 1964 ........... .... 300 175 1.208

Det løbende tidsskrifthold var pr. Vi 1964 på ialt 113 tidsskrifter, 
hvoraf i alt betales for 45 tidsskrifter.

Fordelingen af bogbestanden på centralbibliotek og faglokaler har 
fundet sin foreløbige løsning i det synspunkt, at flest mulige bøger 
anbringes i centralbiblioteket.
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EKSAMENSOPGIVELSER

Dansk
Ills Gunløg Ormetunges saga (Falkenstjerne), Goldschmidt: Maser 

(Falkenstjerne), Branner: Rytteren (Gyldendal, Tranebog). 
Falkenstjerne: Håndbog etc. I, 11. udg. 1957: — pp. 13—15, 
44—48, 105—106, 117—120 m, 166 m—168 m, 179—180, 
232 m—232 n, 235—236, 255 m—257m, 306—311, 374—375, 
394 n—396 m.
Samme II, 9. udg. 1956: — pp. 255 m—262, 386—392. 
Samme III, 12. udg. 1961: — pp. 7—18, 25 m—34 m, 50—52, 
80 m—84 m, 127—131 m, 156 n—159, 208, 250 m—252, 
268 m—269 m, 271—276, 322—335, 366—374, 389, 406, 
418—419 m, 444—445 m.
Buchreitz og Lindegård: Dansk grammatik.
Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litteratur, 4. udg. 1960: — 
pp. 19 m—19 n, 40 ø—43 m, 57 m—61 ø, 79 m—83 n, 102— 
104 n, 194—202, 205 m—206 m, 218 m—224.
Samme: — pp. 254—255 m, 321 n—328 m.

III m Som III s.

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): — pp. 27 m—29, 30—36 m, 38 n—39, 40—53, 
56—58, 64—65, 71—73, 123—124 ø, 124 n—128 m, 167— 
168 m.
The Dickens Reader (Eng. forff. f. gymn. IV, 7. udg.): — 
pp. 3—14, 50—57.
Shaw: Arms and the Man (Eng. tekster f. gymn. I, 2. udg. 
1955): — II akt.
Helweg-Møller: Engl. Essays II (Eng. forff. f. gymn. Ill, 
4. udg.): — pp. 5—8, 16—20, 53—56.
Helweg-Møller: The British Spirit (Gyldendal, 2. udg. 1955): 
— pp. 41—52, 68—74, 85—91.
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Tysk
His Maria Stuart (Reelam): — I 7; II 3, 9; III 4; IV 9, 10, 11; 

V 7.
Werther (Reelam): — 1771: 26/5, 30/5, 16/6, 1/7, 12/8, 18/8, 
24/12; 1772: 15/3, 15/9, 12/10, 24/11, 30/11, 21/12 (brev til 
Lotte).
Poesi efter Echtermeyer: Deutsche Gedichte (Bagel Verlag, 
Düsseldorf, 1961): — Die Frühlingsfeier, An Schwager Kronos, 
Prometheus, Grenzen der Menschheit, Der Taucher.
Sigtryggsson und Rossen: Deutsche Kultur- und Charakter
bilder, 10. Ausg. 1961: — Geschichtliche Bedeutung der Refor
mation, Friedrich der Grosse, Wandlungen des Bildungsideals, 
Das Reich.

Latin
Ills Høeg: Cæsar og andre forfattere, 2. udg.: — Gallerkrigen IV, 

20—38; V, 1—14.
Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog, 4. udg.: — Cicero: Pro 
S. Roscio, In Verrem IV, breve pp. 153, 157, 165.
Krarup: Romersk poesi i udvalg: — Catul nrr. 1, 2, 3, 5 og 8. 
Horats nr. 3. Ovid nr. 5.

Oldtidskundskab
Ills Iliaden (Wilster) I, 1—611; VI, 237—529. Odysseen (Wilster) 

VI, 1—331.
Herodot (udv. v. Hastrup og Hjortsø) I, capp. 1, 5, 26—45, 
71, 75, 84—91; III, capp. 39—43, 124—125; VII, capp. 32, 
34—35, 45—46, 56, 60—61, 130—139; VIII, capp. 3, 40—44, 
49—50, 54—64, 140—144.
Platon (udv. v. Foss og Krarup): Apologien, capp. 1—33; Kri- 
ton, capp. 1—17.
Sophokles: Antigone.
Bundgård: Den græske kunsts historie, 6. udg., 1961: pp. 13, 
26, 32 ( + 33), 50 ( + 41), 55, 56 ( + 57), 62, 66 ( + 67), 69, 99, 
101, 108 (+109), 113; 10 ( + 13), 26 ( + 24), 60 ( + 61), 72, 
( + 73, 91), 92 ( + 94, 95), 103 ( + 30), 105; Delfi: 28 ( + 29, 30, 
XX), Olympia: 58 ( + 59, XV), Akropolis 71 ( + 72, 76—77, 
XIX. (Romertallene henfører til Bruhn og Hjortsø: Klassisk 
kunst, Hellas, 6. udg., 1961).

IIIm Som Ills. Dog opgiver én elev, Inge Arnklit, i stedet for 
Antigone Euripides: Medea.
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Historie
Ills Munch: Lærebog i Verdenshistorie og Kierkegård og Winding: 

Nordens historie. — Det romerske rige til 180 e. Kr.; Kirke
striden i Tyskland 1517—1648; Frankrig 1624—1789; Nor
den 1523—1720; Danmark 1720—1814. — Italien, Frankrig, 
England, Tyskland og Rusland 1815—1914; Østrig—Ungarn 
1867—1914; Første Verdenskrig og fredsslutninger; Tyskland, 
Rusland og U. S. A. 1919—1939; Danmark 1814—1945. 
Kierkegård, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag. 
— Befolkning; Befolkningens indtægter; Arbejdere og arbejds
givere; Arbejdsløshed; Liberalisme, socialisme og georgeisme; 
Ejendomsret; Familien; Borgerrettigheder og borgerpligter; 
Folkestyrets opbygning; Lov og ret; FN.
Elin Bach: Ludvig XIV: III. Merkantilisme. Tekst 1, 2 og 3. 
Kilder til Danmarks historie efter 1660. 1. bind. Tekst 11 
og 12.
Fussing og Knudsen: Landbruget og bonden i 18. årh. Tekst 2, 
4, 14, 22 og 25.
Kilder til Danmarks historie efter 1660 (1848—64). 3. bind. 
Tekst: Statsrådsmøderne 16. og 18. nov. 1863, Tilbagetoget fra 
Dannevirke og Dagen før stormen på Dybbøl.
Hæstrup m. fl.: Kilder til modstandsbevægelsens historie. 
Tekst: Af rapport om Tom Søndergård, s. 73 f. Af rapport fra 
Stig Jensen til London d. 26. 2. 1945, s. 111 —115. Proklama
tion fra Danmarks Frihedsråd september 1943 s. 164 f.
Nørlyng og Jensen: Vort folks historie i billeder, 4. udg.: 
nrr. 50, 63, 200, 232.
Andrup, Ilsøe, Nørlund: Danmarks historie i billeder, 6. udg.: 
nrr. 65 (a+b), 145—149, 192, 230—231, 284, 287, 316, 331, 
333.

IllmSom Ills.

N aturhistorie
Ills Kjeltoft og Schiønning: Biologi for gymnasiet, 4. udg. (-i-kap. 8). 

Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi, 14. udg.
III m Som III s.

Geografi med naturlære og geografi
Ils Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium, 4. udg. Under 

en enkelt vares erhvervsgeografi: hvede.
11 ma Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets matematisk
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naturvidenskabelige linje I—II, 4. udg. Som eksempler i er
hvervsgeografi: hvede, ris, sukkerplanter, kul, olie, jern.

II mb Som IIma.

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

58—86, 94—100, 105—119, 135—149, 167—179, 182—185, 
195—197, 202—205.

Fysik
IIIm Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet I—II, 4. udg., samme 

III, 3. udg.
I, pp. 20—33, 56—70, 100—110, 120—121 m, 122m—126.
II, pp. 5—24, 43—51, 53—64, 67—74, 100—109.
III, pp. 5—16, 29—45, 48—70, 105—108, 122 n—128 ø.
Øvelser: Vands fordampningsvarme ved 100° C. Petroleums 
udvidelseskoefficient bestemt med dilatometer og pyknometer. 
Bestemmelse af hulspejls brændvidde. Sfærisk og kromatisk 
abberation ved samlelinse. Undersøgelse af skydemodstand med 
Wheatstone-bro. Massefyldebestemmelser. Spektrometret. Ma
tematisk pendul. Fysisk pendul. Varmeenhedens mekaniske 
ækvivalent. Lydens hastighed i vand, luft og kuldioxyd. Mod
standens temperaturafhængighed. Joules lov. Jordmagnetismens 
horisontalintensitet. Viskositet.
(En elev, Inge Arnklit, opgiver dog: Is’ smeltevarme. Vands 
fordampningsvarme ved 100° C. Bestemmelse af væskes rum
udvidelseskoefficient. Boyle-Mariottes lov og Daltons lov om 
partialtrykket. Mættede vanddampes tryk ved forskellige tem
peraturer og kogning ved lavt tryk. Forskellige stoffers bryd
ningsforhold bestemt med goniospektrometret. Joules lov. Fara
days elektrolytiske love. Elasticitet. Modstand og temperatur. 
Kræfter. Forsøg med samlelinse. Bestemmelse af luftarters rum
udvidelseskoefficient. Jordmagnetismens horisontalintensitet. 
Viskositet.)
Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet, 5. udg. — 
pp. 9—14, 16—27, 41—44, 64—86.

Matematik
III m Albert Kristensen: Lærebog i aritmetik og algebra I, 6. udg., 

pp. 24—43, 87—91, 98—115.
Samme: Lærebog i plangeometri og trigonometri, 7. udg., pp. 
44—53.
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Samme: Lærebog i differential- og integralregning, 5. udg., 
pp. 7—88.
Samme: Lærebog i analytisk plangeometri, 9. udg., pp. 19—48, 
61—94.
Samme: Lærebog i aritmetik og algebra II, 6. udg., pp. 14—22, 
27—42.
Samme: Lærebog i stereometri, 4. udg., pp. 36—59, 76—80, 
82—930, 95—101.
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3. b Brier and Young: The Tortoise 4 (Gyldendal 1959): — stk. 
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Kierkegård, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og Sam
fund (Hagerup 1962), hele bogen, af petitafsnit dog kun De 
forenede Nationer, pp. 62—64.

3 b Som 3. a.

Biologi
3. a Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 2.
3. b Som 3. a.

Geografi
3. a Hellner, Humlum og Holmelund: Danmarks geografi, undt. 

Færøerne og Den arabiske Verden.
3. b Som 3. a.

Naturlære
3. a Højgård: Vor tids fysik for 3. real, undt. stof mærket med 

stjerne.
Hjerting, Andersen og Voldby: Den ny naturlære 3, pp. 45-55.

3. b Som 3. a.

Matematik
3. a Nygård og Vester-Petersen: Regning og matematik for real

afdelingen 3.
Nygård og Risom Pedersen: Emnelæsning i matematik 1 for 
3. realklasse, pp. 34—60 (endelige og uendelige rækker).
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AF SKOLENS DAGBOG

Onsdag den 19. juni 1963 kunne den første student fra Vesthimmer- 
lands Gymnasium, Inger Lise Skriver, III s, sætte den hvide hue på 
hovedet. Det historiske øjeblik blev filmet for at indgå i skolefilmen, 
og det strømmede ind med blomster og gaver. Rektor overrakte den 
nybagte studine en smuk erindringsgave fra Vesthimmerlands Gym
nasiums Venner, en cigaretæske i moseeg med skolens mærke, Skarp- 
sallingkarret, indgraveret i sølv. Også den første matematiske stu
dent, Erland Årup, der blev færdig dagen efter, blev betænkt med 
den samme gave. Da eksamen var overstået, samledes studenter og 
skolens personale til et glas vin i rektorboligen. Derefter dannede 
studenterne en kæde, der førte fra skolen over til den gamle hvidtjørn 
i anlægget ved tennisbanerne, og Ingeborg Knudsen, III s, lod en 
flaske champagne springe mod træets furede stamme, idet hun høj
tideligt navngav den »Studentertjørnen«.
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Efter dansen omkring hvidtjørnen kørte studenterne i blomster
smykkede, hestetrukne vogne rundt i byens gader, og der blev aflagt 
besøg hos lærere, hos studenterforældre, i adskillige af byens forret
ninger og på alderdomshjemmet.

Om aftenen var der middag i pavillonen. Ved 11-tiden var der 
fakkeltog gennem byen med F. D. F.s orkester i spidsen og med del
tagelse af mange af kammeraterne fra gymnasiet. Ved tilbagekom
sten til anlægget blev faklerne kastet i bål, og en elevfader, pastor 
Breiner Henriksen, Rørbæk, holdt båltalen. Derefter festede studen
terne sammen med elevforeningen Hebe i lystanlæggets pavillon.

Dimissionshøjtideligheden fandt sted i idrætshallen lørdag den 
22. juni. Hallen var festligt smykket med blomster og med skolens 
nye fane, da studenterne syngende marcherede ind. Der blev først 
talt af skolekommissionens formand, provst S. Chr. Nielsen, »Gym
nasieelever er,« sagde provsten, »ikke sløvede af mange års kompro
miser, og derfor virker de ofte revolutionære. Jeg vil ønske for jer, 
at det må lykkes for jer at gøre en bedre gerning og nå et bedre resul
tat, end tidligere slægtled har kunnet.«

Provst Nielsen overbragte hver enkelt student sognerådets lyk
ønskning i form af en smuk buket.

Derefter uropførte skolens musiklærerinde, fru Winkler Harrit, 
med eleverne, Hans Povlsens kantate med musik af domorganist
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Richard Sennels, Viborg, en nocturne for blandet kor med seks blok
fløjter, violoncel og klaver. Fru Winkler Harrit høstede stort bifald 
for sin dygtige ledelse af koret.

I sin dimissionstale til studenterne sagde rektor blandt andet: »Vi 
har i lærerkollegiet i særlig grad følt os knyttet til jer, vort første 
kuld, fordi vi i fællesskab har arbejdet os igennem de begyndervan
skeligheder, der altid forekommer, når noget nyt skal sættes i gang. 
I kan sikkert tåle at høre, at I på udmærket vis har røgtet jeres part 
i vor fælles bestræbelse for at gøre en god skole ud af Vesthimmer- 
lands Gymnasium.

Hvad I ellers tager med herfra, er det vel egentlig ikke min sag 
at gøre rede for. Vi har ved eksamen kunnet konstatere, at I er i 
besiddelse af visse kundskaber, som I vil kunne nyttiggøre ude i sam
fundet. Dette er en væsentlig del af skolens formål — og det er helt 
i sin orden. Samfundet skal have sine embedsmænd, sine læger, sine 
lærere og sine teknikere, og skolen skal give de fornødne forkund
skaber. Hvad I deruover måtte have modtaget af personlig påvirk
ning og varige indtryk, er det svært at gøre sig nogen sikker fore
stilling om. Måske ved I det dårligt nok selv; noget kan ligge som 
spirer, der først senere kommer til udfoldelse. Det er mit håb, at vi 
har givet jer et og andet, der ikke kan omsættes i en solid stilling og 
ikke kan omregnes i kroner og ører, at jeres tre år her ikke — åndelig 
set — har været en ørkenvandring.
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Jeg formaster mig ikke til at tro, at jeg i dag, når I forlader skolen, 
kan give jer en patentløsning med, hvorefter tilværelsen vil lykkes 
for jer. Har vi kunnet lære jer arbejdsomhed og retsindighed, går I 
ikke tomhændet herfra. Har vi formået at skærpe jeres kritik over 
for ensidig propaganda og fordummende reklamebrøl, er slet ikke så 
lidt nået. Skulle jeg imidlertid ønske noget for jer efter lidt større 
linjer, ja, så måtte det vel være dette, at I ikke vil lade jer fange ind 
af stivnede og lukkede systemer, af dogmatisk, politisk eller viden
skabelig art, men at I altid vil forblive åbne og modtagelige — 
levende mennesker, der ikke går i stå i dorsk selvtilfredshed og naiv 
overvurdering af egen viden. Kun da er der mulighed for fortsat 
øgen af jeres viden og også — og især •—• for fortsat åndelig vækst.

Allerede de gamle romere havde — på sædvanlig kortfattet vis — 
formuleret dette livsideal i de to ord: Semper tiro, »altid lærling«, 
et motto, som jeg gerne ser overført til vor unge skole i den cimbriske 
udmark.«

På studenternes vegne talte Andreas Wetche, Farsø: Han er
klærede, at studenterne ville gøre alt for at repræsentere Vesthimmer- 
lands Gymnasium på en god måde udadtil, så det snart kunne få 
samme ry som de gamle traditionsrige gymnasier.

Dimissionsfesten sluttede med, at man sang Erik Bertelsens »Blæ
sten går frisk over Limfjordens vande.«

15 . august havde skolen besøg af lektor Hans Gustav Kullerud fra
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»Den høgre Almenskolen« i Halden i Norge. Lektor Kullerud, der 
er konsultativt medlem af gymnasiekomiteen i Halden, var som sti
pendiat på rundrejse i Danmark for at studere moderne gymnasie- 
byggeri af fagklassetypen.

I tidsrummet 22. august—8. september deltog Anders Bak, III m, 
på et stipendium fra foreningen Norden i en studietur til Norge.

3 .—6. september: II g på historisk-geografiske ekskursioner i Nord
jylland.

6. september fik skolen igen besøg fra Halden — denne gang gym
nasiekomiteen bestående af formanden, lektor Ivar Bjørndal, rektor 
Anders Steinsholt, ordfører i bystyret Arne Frederiksen og lignings
chef Oddvar Jacobsen. Efter at de norske gæster havde beset skolen 
og med rektor og lærere diskuteret problemer vedrørende fagklasse
systemet, var kommunen vært ved en frokost på Års hotel. I fro
kosten deltog sognerådsformand Holger Mikkelsen og kæmner Chri
stiansen.

Den 16. september deltog Arne V. Jensen, III m, og Niels W. 
Nielsen, IImb, i et orienteringsbesøg på Holmen, inviteret af Sø
værnets Officerskole.

Nocturne

Solen slår skygger i Himmerlands dale, 
mørkner i eng og kær.
Stammerne rødmer — og blegt lyser gavlene 

fjern og nær.
Dagens stridige vinde
smyger nu lune og linde
ind under hegnene, finder et sted, 
hvor de den nøgne sol tør belure, 
når den går ned.

Hyrdernes hujen mod aften og ro
gjalder i eng og kær —
brægen i bakkerne, brølen i dalene 

fjern og nær.
Skjult under hegnets linde
venter de vågne vinde;
— Tyst under himlen, mens sol går i jord! 
Een efter een dirrer lærkerne ned — 
fra det store kor . . .
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Vårnatten slumrer i Himmerlands dale, 
dybest i eng og kær: 
Slukket er solild i rudeglar 

fjern og nær.
Hen under skovens skumren, 
lydt og med dæmpet dumren, 
kryber en vogn ad et lysligt spor; 
støvet og tågerne driver til ro 
på den rygende jord.

Kender du natten i Himmerlands dale, 
sænkt over eng og kær:
Bakkerne, hederne — lukket og slukt 

både fjern og nær.
Ungkvæg i våde enge, 
vandrende langt og længe, 
søger mod syd og søger mod nord, 
standser og dryner og finder i seng 
på den natkolde jord.

Frøerne har prøvende gurglet mod tågerne 
trindt i de våde kær —
Nu bliver natten så rungende fyldt 

fjern og nær.
Vakt af sin aftendvale
stryger ad Himmerlands dale 
vindenes hær over bække og bryn.
— Ene står aspen og glimter på heden 
med ondt i sit syn.
1907 - 16. februar 1929. Hans Povlsen.

Indvielsen den 18. september blev en festlig oplevelse for alle del
tagerne. Skolen og idrætshallen var smukt pyntet med de mange 
blomstergaver, man havde modtaget i dagens anledning. I montrerne 
på 1. sal havde kunstnerinden fru Edith Ludvigsen, København, i 
samarbejde med museumsleder, overlærer V. B. Quist, Ärs, arrangeret 
en fin udstilling af nogle af de sjældneste og smukkeste oldsager fra 
Års Museum.

Kl. 9 var der reception i samlingssalen, og her samledes efterhån
den størsteparten af de indbudte gæster med undervisningsminister 
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Helveg Petersen, forhenværende undervisningsminister Jørgen Jør
gensen og direktør S. Højby i spidsen. Fra undervisningsministeriet 
var mødt afdelingschef E. Mogensen, fuldmægtig E. Goldschmidt 
og arkitekt Føste. Den lokale administration var repræsenteret af 
konstitueret amtmand A. Lorck, kontorchef i skoledirektionen Carl 
Åge Larsen, medlemmer af amtsråd, sogneråd og skolekommission. 
Også amtsskolekonsulent Steffensen, Ålborg, og formanden for sog
nerådsforeningerne, kreditforeningsdirektør Gotfred Knudsen, var til
stede, ligesom adskillige af egnens folketingsmænd havde modtaget 
invitationen og givet møde. Endelig deltog billedhuggerinden fru 
E. Ludvigsen og forfatteren Hans Povlsen i festen.

Af de mange gaver, skolen modtog, skal nævnes enkelte: fra Vest- 
himmerlands Brandkasse et smukt scenetæppe, fra Sparekassen for 
Års og Omegn et stort elektrisk ur med lysresultattavle til anvendelse 
ved sportskampene i hallen, fra arkitekter, ingeniører og håndværks
firmaer 5.000 kr. til et kunstfond.

Særlig opmærksomhed vakte en gave til elevforeningen »Hebe«, en 
sølvdirigentklokke fra amtmand A. Lorck Madsen, der på grund af 
sygdom ikke kunne være til stede. Elevforeningens formand, Jens 
Keiding, III m. fik den smukke gave overrakt af sognerådsformand 
Holger Mikkelsen.

Efter receptionen samledes elever, lærere og gæster i hallen til den

44



egentlige indvielseshøjtidelighed. Denne indledtes med fællessang, — 
»Den signede dag . . .«, hvorefter sognerådsformanden på bygge
udvalgets vegne gjorde rede for gymnasiets tilblivelseshistorie.

»I efteråret 1958 havde man så småt begyndt at arbejde med sa
gen, og den 10. december kunne sognerådet i fuld enighed nedsætte 
et udvalg, der skulle søge sagen fremmet og forelægge den for under
visningsministeren og ministeriets embedsmænd. Amtets folketings- 
mænd og amtsrådet viste sympati for tanken, og den støttedes fra 
første færd energisk af stiftamtmand A. Lorck Madsen. Et tilsagn 
om økonomisk støtte — 500.000 kr. — var det synlige bevis på, at 
amtsrådet stod bag sognerådet i denne sag. Allerede den 11. juli 
1959 foreligger den ministerielle tilladelse, og i august 1960 påbe
gyndes undervisningen i lånte lokaler på Års kommuneskole, der 
netop havde undergået en større udvidelse. I november 1960 begyn
der man så småt på byggeriet, og ved skoleårets begyndelse 1961 
nedlægges grundstenen. 1962 flyttes undervisningen til den nye — 
endnu ufærdige — bygning. 1963 dimitteres de første studenter. I 
dag indvies så bygningen, og arbejdet er ført igennem.

Hvad det har kostet:
Arbejdet med grund, regulering, haveanlæg, gårdsplads,

parkeringsplads og idrætsanlæg ................................... 380.000 kr.
Byggearbejder .....................................................................  2.980.000 -
Inventar ............................................................................... 580.000 -
Omkostninger (herunder arkitekt og ingeniør)............... 460.000 - 
Bibliotek og samlinger ....................................................... 410.000 -
Kurstab og byggelånsrenter............................................... 620.000 -

Faktisk udgift......................................................................  5.430.000 kr.
Beregnet udgift ................................................................... 4.770.000 -

Overskridelse ...................................................................... 660.000 kr.

Jeg håber, sluttede sognerådsformanden, at slutbeløbet, de 5,4 mil
lioner, vil glæde ministeren og specielt de folketingsmænd, der er 
medlemmer af finansudvalget. Det var vor tanke med det nye gym
nasium, at der her i det danske bondeland var en uopdyrket ager, 
som var vor indsats værdig.«

Derefter talte konstitueret amtmand J. A. Lorck. Efter at have 
bragt en hilsen og lykønskning fra amtsråd og skoledirektion udtalte 
stiftamtmanden: »Ved indvielsen af Ålborghus Statsgymnasium den 
15. december 1958 havde stiftamtmand A. Lorck Madsen fremhævet, 
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at man i glæden over det nye gymnasium i Ålborg ikke måtte 
glemme, at der var et stærkt uddannelsesbehov i landkommunerne i 
Ålborg amt. For at imødekomme dette behov havde man overvejet, 
hvor amtets tredje gymnasium skulle ligge, og det havde ikke været 
vanskeligt at enes om Års, der med sin centrale placering og sine gode 
trafikforhold burde have det nye gymnasium. Når arbejdet for eta
bleringen af den nye skole netop her så hurtigt og let kronedes med 
held, så må det, — fremhævede den konstituerede stiftamtmand, — 
i høj grad tilskrives, at sognerådet med dets dygtige og energiske for
mand i spidsen har forstået at tilvejebringe og tilrettelægge det for 
sagens gennemførelse nødvendige materiale.«

Den næste taler var undervisningsminister Helveg Petersen, der 
bl. a. sagde:

»Denne indvielse er en milepæl i den danske gymnasieskoles histo
rie, idet Vesthimmerlands Gymnasium er det første gymnasium, der 
er blevet oprettet i en sognekommune. Jeg har hæftet mig ved, at sko
lens navn ikke er Års Gymnasium. Det er for mig et tegn på, at sogne
rådet har sigtet mod en institution, der skulle betjene en hel egn. 
Man har øjensynlig været klar over, at den vandring fra land til by, 
der er taget stærkt til i årene efter krigen, vil være permanent. Land
bokommunerne vil til stadighed have et overskud af unge, der må 
skabe deres fremtid inden for bymæssige erhverv. Det er uendelig
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vigtigt, at vi stadig investerer i den undervisning og den forskning, 
der skal gøre os konkurrencedygtige; jeg ved godt og forstår det også, 
at nogle er betænkelige ved den vægt, der herved lægges på den ma
terialistiske side af sagen, men jeg vil fremhæve, at slækker man på 
kravet om effektivitet, må man også være villig til at slække noget 
på de materielle krav — og det kender jeg foreløbig ingen befolk
ningsgrupper, der gør. Det er imidlertid mit håb og mine bestræbel
ser, sluttede ministeren, at der også fremtidig i al undervisning vil 
blive givet plads for det menneskelige islæt.«

Efter at elever fra gymnasiet under fru Winkler Harrits ledelse 
havde opført Hans Povlsens kantate: »Solen slår skygger i Himmer
lands dale«, talte rektor. Han takkede først for den strøm af gaver, 
hvormed man fra alle sider havde betænkt gymnasiet og gjorde der
efter rede for sine egne og lærerkollegiets erfaringer med hensyn til 
undervisningen i en fagklasseskole. »Alt i alt er«, fastslog rektor, 
»fordelene ved den nye undervisningsform væsentlig større end de 
ulemper, der måtte følge med systemet. Man har måske ikke helt her 
i Års nået at få draget de bygningsmæssige konsekvenser af system
skiftet i dansk skolebyggeri; men det har altid været pionerernes lod 
at gøre erfaringer, som andre kan drage nytte af; det gør kun et 
ringe skår i vor glæde over at kunne gøre vor gerning i en god og 
smuk skolebygning i dejlige omgivelser med fri udsigt over det him- 
merlandske landskab med dets rolige linjer og vældige himmel.

Indvielsen af en skolebygning er ikke«, fortsatte rektor, »en skoles 
fødselsdag. En skole fødes den dag, det første kuld elever og det før
ste hold lærere i fællesskab går i gang med arbejdet. Nej, indvielsen i 
dag er snarere den naturlige afslutning på en række festlige stunder, 
der begyndte for godt tre år siden på Års kommuneskole og kulmi
nerede for tre måneder siden, da vi dimitterede det første hold stu
denter. Da de 33 unge mennesker forlod skolen med pæne resultater, 
havde vi vort svendestykke fra hånden, og skolen var blevet voksen. 
Der var en stor tilfredsstillelse i dette; men det rejste jo også det 
spørgsmål, om vi havde magtet at give dem andet med på vejen end 
et fond af kontante kundskaber, — noget der ville få varig betydning 
for deres menneskelige udvikling. Det er væsentligt og vigtigt — ikke 
mindst i atombombernes og elektronhjernernes tidsalder —- at huske, 
at en almenskole må være andet og mere end en velindrettet påfyld
ningsanstalt, hvor specialuddannede undervisningsingeniører efter 
perfekte metoder arbejder med et vist elevmateriale. Så langt må tek
nificeringen ikke drive os; det ville være den europæiske kulturs 
endeligt!«
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Ved den efterfølgende frokost på Års Hotel blev der talt af for
henværende minister Jørgen Jørgensen, der bl. a. sagde:

»Den højere skole indebærer i dag et grundlag for, at de unge fra 
landet på lige fod med jævnaldrende i byerne kan få del i undervis
ningens rige muligheder. Væsentligt er, at de unge, selv om de kom
mer fra et stort område, kan bo hjemme, så de beholder deres rod i 
den kultur, de er vokset op i. Kriteriet for optagelse i gymnasiet i 
dag er udelukkende evner og interesser. Måtte det forenes med viljen 
til at bære gamle traditioner over i en ny tid, netop her, hvor der 
spores årtusinders gamle kultur, således som vi har set det i den 
smukke udstilling på skolen fra byens museum.«

Dernæst havde direktøren for gymnasieskolerne, Sigurd Højby, 
ordet: »Da anmodningen om godkendelse forelå, var vi på et tidligt 
stadium klar over, at man forstod kravene til den nye tids højere 
undervisning. Det er vigtigt, at gymnasieskolen må være streng i 
sine krav til uddannelsen; men den skal også, når talen er om det 
opdragende, give den ny generation lyst til at bryde nye veje. Sam
tidig med at jeg ønsker, at det nye gymnasium må blive et samlings
sted for ånd og kultur, ønsker jeg, at de, der gennem årene vil udgå 
herfra, vil have lært at føle sig som part i det danske fællesskab.«

Efter taler af afdelingschef E. Mogensen, fuldmægtig i ministeriet 
E. Goldschmidt, formanden for sognerådsforeningen Godtfred 
Knudsen, amtsrådsmedlem Alfred Bøgh og omegnens rektorer, slut
tede festen med, at man sang »Vor by, du steg af heden frem«, for
fattet af den tidligere lærer i Års, nuværende skoledirektør Johannes 
Feldvos, Tårnby.

Om aftenen festede elevforeningen Hebe. Foreningen Vesthimmer- 
lands Gymnasiums Venner afholdt i dagens højtidelige anledning alle 
udgifterne ved denne fest.

11. oktober have skolen besøg af fagkonsulenten i engelsk, lektor 
E. Bartholdy.

14. oktober. Jens Kim Christiansen og Jens 0. Larsen, begge fra 
III m, deltog i et arrangement med prøveflyvning på flyvestation 
Ålborg som Flyvevåbnets Træningskommandos gæster.

28. —31. oktober. III g på ekskursion til København under ledelse 
af adjunkt frk. Jacobsen og adjunkt E. Sørensen.

I tiden fra 3. november til 8. december: kunstudstilling på gymna
siet omfattende oliemalerier og træsnit af kunstnerne fru Emsie Kal
dan og Henry Fabricius Bjerre.

27. november. Forældremøde. Landsdommer Frantz Thygesen, Vi
borg, talte om »Danmark i Europa«. Ved kaffebordet drøftedes for
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skellige aktuelle skoleproblemer, hvorefter forældrene havde lejlig
hed til at tale med skolens lærere.

21. december. Juleafslutningen formede sig på traditionel vis. Jule
talen holdtes af pastor Michaelsen, Ärs. Under ledelse af stud. mag. 
J. Harrit sang skolekoret I. S. Bach: O Jesulein süss, Anonym: Co
ventry Carol, A. P. Berggreen: Velkommen igen, Guds engle smä.

Flidspræmier fra foreningen Vesthimmerlands Gymnasiums Ven
ner tildeltes

Inger Lise Larsen II s
Jens Chr. Møgelmose II ma
Vagn Rasmussen 2. r. a
Birthe Oksen 3. r. b
Bente Andersen 3. r. b

3. februar foredrag af to unge amerikanere fra American Field 
Service.

20. februar. 3. real har ekskursion til Århus.
22. februar. Lektor Volmar Bergh, Helsingfors, holder foredrag for 

gymnasiet om det finsk nationalepos Kalevala.
28. februar—24. marts. Udstilling i montrerne på 1. sal af kunst

fotografen Keld Helmer Petersens billeder. Udstillingen er arran
geret af præfekturet.

29. februar. Skolefest med opførelse af Thornton Wilders »Vor 
By« spillet af elever fra II g og instrueret af adjunkt Fr. Bisgård.

6. marts. Skolekomedien opføres på Ålborghus Statsgymnasium.
10. april. Besøg fra Randers Statsskole, hvis skolekor giver kon

cert for hele skolen. Derefter basketballkamp mellem de to skoler.
Efter ansøgning fra gymnasieudvalget har Statens Kunstfond la

det indhente skitseforslag til et gobelin i samlingssalen. Kunstner
inderne Anna Thomsen, Risse Berntsen og Vibeke Klint deltog i kon
kurrencen. Styrelsen for kunstfonden har med gymnasieudvalgets til
slutning overdraget Anna Thomsen at løse opgaven.
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FORENINGSLIVET

Vesthimmerlands Gymnasiums Venner.

På den ordinære generalforsamling den 27. november 1963 vedtog 
man en lovændring, således at § 2 stk. 2 for fremtiden lyder således: 
50 pct. af medlemsbidraget skal indgå i et særligt legat- og kunst
fond, hvis renter kan anvendes til kunstnerisk udsmykning og legater.

Efter at formanden, læge Harald Jensen, Ålestrup, havde aflagt 
beretning og oplæst regnskabet, foretog man nyvalg til to af posterne 
i bestyrelsen. Efter tur afgik fru overdyrlæge Larsen, Års, og over
lærer Petersen, Ranum. I deres sted valgtes fru landinspektør Orbe- 
sen, Års, og overlærer Chr. J. Lauritsen, Løgstør.

Herefter består bestyrelsen af
læge Harald Jensen, formand, Ålestrup, tlf. 10,
dyrlæge Severin Hansen, sekretær, Nørager, tlf. 68,
fru landinspektør Orbesen, Jyllandsgade 33, Års, tlf. 21021, 
overlærer Chr. J. Lauritsen, Vesterbakken 3, Løgstør, 
rektor A. Ussing-Jepsen, Års, tlf. 21313.

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

Regnskab for tiden 1. september 1962 til 31. august 1963.

Kassebeholdning fra forrige år . . 121,88
Bankbeholdning fra forrige år... . 978,35
Postgirobeholdning fra forrige år 589,18 1.689,41

Kontingent fra forrige år............... 220,00
Kontingent fra indeværende år . . 1.610,00 1.830,00
Renter på giro fra indeværende år 4,58
Renter i Års Bank............................ 60,96 65,54

Postgiro-porto ................................ 1,12
Frimærker ....................................  . 51,50
Duplikering .................................... 10,00 62,62
Dansk Teaterforlag 78,00 + 66,40 144,40 144,40
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Flidspræmier og legater ............... 400,00
Gaver til studenter ........................ 140,00 540,00

Indsat i Års Bank.............................. 200,00
Kontant beholdn. ved årets udgang 25,98
Indestående i Års Bank................. 1.239,31
Indestående på postgirokonto.... 1.372,64 2.637,93

Balance ............................................. 3.584,95 3.584,95

Vi har dags dato gennemgået foranstående regnskab og sammen
holdt det med bilagene.

Vi har konstateret tilstedeværelsen af kassebeholdning, girobehold
ning og bankbeholdning.

Vi har ikke fundet anledning til nogen bemærkning.

Års, den 7. oktober 1963.
Åge Christiansen. Sv. Rasmussen.

Foreningens medlemstal var pr. 1. marts 1964 185. I forhold til 
elevtallet er det en god tilslutning, som skolen er meget taknemlig for. 
Det er en stor opmuntring for os, der arbejder på og med skolen, at 
vi føler, vi har en forældrekreds bag os, og det er af stor værdi, at vi 
ved, hvor vi kan henvende os, hvis der pludselig påkommer uforud
sete udgifter, som ikke afholdes af det offentlige.

Elevforeningen »Hebe«.
Efter sommerferien har følgende arrangementer været afholdt:
18. september: Fest for alle skolens elever. Aftenen startede med, 

at der vistet to Chaplin-film. Herpå var der dans til kl. 1.
8. oktober: Oberstløjtnant Lorenzen fra Nørre Uttrup holdt fore

drag om det danske forsvar. Den temmelig indskrænkede forsamling 
nåede at få et udmærket indblik i det danske forsvars struktur.

3. december: Filmaften. Man så filmen »Great Expectations« — 
bygget over en roman af Charles Dickens. Inden filmen kørtes, holdt 
adjunkt Sejer Pedersen et kort indledende foredrag om Dickens og 
dennes forfatterskab.

11. december: Forfatteraften. Finn Gerdes læste op af egne værker, 
og gjorde det virkelig morsomt. Desværre blev den megen morskab 
alt for få til del.

20. december: Julefest. The Trixons — med sangerinde i violet lys 
— spillede. Alle morede sig — i forvisningen om snarlig frihed — 
strålende.
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10. januar: Rektor i krydsild. 4 nærgående unge mennesKer stillede 
nærgående spørgsmål. Et hidtil uhørt antal — næsten 100 — var 
mødt op med mord i øjnene. Selv om krudtet ikke blev sparet, blev 
der dog ikke tale om, at nogen led overlast. Roen opretholdtes til det 
sidste.

28. januar: Generalforsamling. Bestyrelsen fik følgende sammen
sætning: formand: Per Krarup-Andersen, Ils, næstformand: Jan 
Horn, Ils, kasserer: Niels Henrik S. Mikkelsen, lim (genvalg), sek
retær: Birthe Hansen, Isa, referenter: Jens Marius Andersen, lim og 
Jes N. Mortensen, I s b. Nogle dage senere valgte 2. real som deres 
repræsentant: Klaus Nielsen, 2. b.

10. marts havde foreningen sit første arrangement under den nye 
bestyrelse. Det var en film- og fotoaften arrangeret i samarbejde med 
Nielsens Foto og Agfa. De tilstedeværende fik lov til hver at tage to 
billeder, som senere kunne afhentes vederlagsfrit. Dette lidt utradi
tionelle og hobbyprægede arrangement havde meget stor tilslutning.

10. april vil foreningen — i år tre dage på forskud — fejre sin 
egen fødselsdag med en svingom til tonerne fra Bongo Boys.

17. april vil adjunkt Harder vise »Køresvenden«, en film bygget 
over Selma Lagerlöfs bog af samme navn.

De fremtidige arrangementer er endnu ikke fastlagt; men der vil 
sandsynligvis kun blive tale om et enkelt foredrag inden sommer
ferien.

Danmarks kristelige Gymnastikbevxgelse.
Bevægelsen, der er landsomfattende, har til formål gennem fore

drag og diskussioner at belyse såvel kristelige som kulturelle proble
mer. Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse udgiver »Gymnasiast
bladet«, som 25 elever på Vesthimmerlands Gymnasium abonne
rer på.

I 1963-64 har bevægelsen, der siden 1960 også har arbejdet på 
Vesthimmerlands Gymnasium, fortsat sit arbejde på gymnasiet med 
Birte Mikkelsen, II mb, som tillidsmand. Således var der i november 
et meget interessant og lærerigt foredrag »Kristendom og existentia- 
lisme«. Efter foredraget, som blev holdt af stud, theol. Erik Steen- 
berg, var der diskussion.

I januar startede gymnasiastbevægelsen en studiekreds over Hal 
Kochs bog »Kristendommens oprindelse«. Studiekredsen, der bliver 
ledet af pastor Michaelsen, strækker sig over syv aftener. Hver aften 
indleder pastor Michaelsen med en kort gennemgang af teksten, hvor
efter der er livlig diskussion.
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Foruden de arrangementer, Danmarks kristelige Gymnasiastbevæ
gelse holder på selve gymnasiet, afholder den nogle lejre, hvortil alle 
skolens elever er velkomne. I efterårsferien var der lejr på »Næsgår
den« ved Madum sø. Ligeledes var der nytårslejr og påskelejr på 
»Koldkær« ved Hals. Disse lejre arrangeres i samarbejde med de øv
rige nordjyske gymnasier. I sommerferien vil der traditionen tro blive 
afholdt tre landslejre.

Da ledelsen fortrinsvis skal varetages af en elev i II g, er den for 
skoleåret 1964-65 overdraget Birthe Dalsgård, I sb.

Konservative Gymnasiaster.
Efter sommerferien fortsatte den gamle bestyrelse foreningens ar

bejde. Bestyrelsen havde følgende medlemmer:
Formand: Egil Christensen.
Næstformand: Jens Keiding.
Kasserer: Jan Horn.

30. august: K. G. Års arrangerede en velkomstfest på Hotel Him
merland. Orkestret »Ørevarmerne« sørgede her på bedste måde for, 
at aftenen blev en succes.

2. oktober: K. G. Års havde besøg af Hans Jørgen Lembourn, der 
talte over emnet »For menneskets skyld!« med undertitlen »Den mo
derne konservatisme.« Bagefter var der lejlighed til at stille taleren 
spørgsmål, og der udviklede sig livlig debat.

20. september: K. G.-konsulenten Knud Jørgensen fortalte om for
enings- og organisationsarbejde.

K. G. afholdt i efterårsferien efterårskursus på Rødding Højskole, 
hvor Års K. G. også var repræsenteret.

31. november: Års arrangerede en fest på Hotel Himmerland. Fe
sten var vellykket og havde god tilslutning.

21. januar: K. G. Års afholdt generalforsamling. Formanden og 
næstformanden trak sig tilbage, og til den nye bestyrelse valgtes føl
gende:

Formand: Lass Erhardsen.
Næstformand: Jan Horn.
Kasserer: Kirsten Marie Storm Nielsen.
Sekretær: Henning Nielsen.
Menigt bestyrelsesmedlem: Ida Olesen.

31. januar: K. G.s landsformand, Hans Skov Christensen, gav en 
orientering i foreningsarbejde. Bagefter drøftedes forskellige politiske 
problemer.
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1. februar: Til vælgerforeningens 35 års jubilæum, hvor Års K. G. 
var inviteret med, talte folketingsmand Poul Møller om øjeblikkets 
politiske situation. Bagefter dans.

6. marts: Karl Brok talte om Berlinproblemet. I tilslutning hertil 
vistes film. Den absolut vellykkede aften sluttede med spørgsmål fra 
deltagerne til Karl Brok.

21. og 22. marts: Hjemmeværnet havde arrangeret et kursus i Hel- 
berskov for Konservative Gymnasiaster. Her var også K. G. Års 
(omend med meget få deltagere) repræsenteret.

54



PRÆFEKTURET

Præfekturet er en institution, hvis formål er at give eleverne lej
lighed i videst muligt omfang at tage del i skolens liv. Det er således 
præfekternes opgave at fremkomme med forslag og tage initiativ af 
forskellig art, ligesom de for fremtiden skal deltage i tilrettelæggel
sen af arbejdet i den ugentlige fællestime for II og III g. De har 
yderligere hverv af ordensmæssig karakter som hjælpere for de in
spektionshavende lærere og som assistenter i bibliotek og samlinger. 
Og sidst, men ikke mindst, er de engageret i den kunstneriske side af 
skolelivet som arrangører af udstillinger og af teaterture til Ålborg. 
Det er hævet over enhver tvivl, at skolen har haft glæde af præfek
ternes indsats. Den takker såvel de afgåede som de tiltrådte for den 
interesse og samvittighedsfuldhed, hvormed de har røgtet deres op
gaver.

Præfekterne vælges blandt II g’s elever af II g. Overpræfekten 
vælges af hele skolen. Gennem ham kan klager over eventuelle util
fredsstillende forhold på skolen forebringes rektor. Præfektvalget 
finder sted i januar ved skriftlig og hemmelig afstemning. I august 
vælges blandt 3. realklasses elever en tillidsmand, der specielt vare
tager realafdelingens interesser. Han kan forhandle direkte med rek
tor, eller han kan bede overpræfekten tage sig af sagen.

Præfekter for året 1964 er:

Jan Horn, overpræfekt
Kirsten Marie Storm Nielsen, sygepræfekt
Kirsten Gedebjerg, kunstpræfekt
Ingelise Larsen, assistent i bibliotek 
John Andersen, assistent i bibliotek 
Klaus Brorholt, assistent i biologisk samling 
Sten Nørgård og Hans Jensen, tilsynsførende i bygningen 
Peter A. M. Hansen, tilsynsførende på skolepladsen
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GAVER TIL SKOLEN

Bog- og tidsskriftgaver er modtaget fra følgende institutioner og 
enkeltpersoner:

American Embassy (København), Farsø og Omegns Sparekasse, 
Gensidig Brandkasse »Vesthimmerland«, Goethe Institut (Vesttysk
land), Års kommunale Bibliotek, Elevforeningen »Hebe«, boghand
lerne Edvard Andersen og Otto Høyer (Års), købmand Svend Ras
mussen (Års), kredslæge Ole Hendil (Farsø), læge Laurentius Holm 
(Brabrand), disciplene Jens K. Christiansen og Gorm B. Petersen, 
rektor A. Ussing-Jepsen, adjunkterne Bisgård, Bundgård, Bøggild, 
Dybdahl, Harder, Mathiesen og lektor Siej.

Den naturhistoriske samling har modtaget en dompap fra Jens 
I assen, I sb og geologisk materiale fra Inge Arnklit, III m, Arne V. 
Jensen, II m og fra Jens Ussing-Jepsen, I m.

Egil Christensen, III m, har til skolens historiske samling skænket 
en æske med brudstykker af våben og redskaber fra stenalderen.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

Skolens opbygning
Vesthimmerlands Gymnasium består for tiden af en dobbeltsporet 

realafdeling og en gymnasieafdeling, der er tresporet i I og II g og 
dobbeltsporet i III g.

Realafdelingen giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår gen
nem 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 skoleårets begyndelse trådte den nye gymnasieordning, der 
har hjemmel i lov om gymnasieskoler af 7. juni 1958, i kraft. På 
Vesthimmerlands Gymnasium vil der som på alle andre gymnasier 
være en sproglig og en matematisk linje; men derudover vil skolen, 
hvis det nødvendige antal elever melder sig, ved begyndelsen af 
skoleåret 1964-65 etablere undervisning på den naturfaglige gren, 
idet kvalificerede lærerkræfter til bestridelse af denne undervisning 
forefindes. Skolen kan ligeledes tilbyde undervisning i russisk, der 
kan vælges i stedet for fransk.

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.

1 Den nysproglige studentereksamen kvalificerer til følgende ud
dannelser på universiteterne: studiet af sprog og historie til skole
embedseksamen (cand. mag.), det juridiske og det statsvidenskabe
lige studium (cand, polit.) samt til det teologiske studium (dog 
med en tillægsprøve i græsk). Den giver yderligere et godt grund
lag for uddannelser på seminarier og handelshøjskoler, ligesom 
den vil være velegnet for den, der ønsker at uddanne sig til bib
liotekar eller journalist.
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II Studentereksamen på den matematisk-fy siske gren vil være en 
forudsætning for optagelse på Polyteknisk Læreanstalt og In
geniørakademiet. Den vil også være et godt grundlag for andre 
tekniske uddannelser samt for uddannelser til cand. scient, (skole
embedseksamen i matematik og fysik), forstkandidat, landinspek
tør, cand, polit, og cand, oecon.

Ill Naturfagsgrenen vil være et godtgrundlag for uddannelse til læge, 
tandlæge, dyrlæge, cand. scient, med naturfag, industri- og ho
spitalslaborant, men også den matematisk-fysiske gren kan be
nyttes som grundlag for disse uddannelser.

Optagelsesbetingelser.

Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole, 
som gerne modtager elever fra hele det område, der naturligt er sko
lens. 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 undervisningsmateriale (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, 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 ma
tematik 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 afhol
des 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 forudsætter — ifølge undervisningsministeriets be
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kendtgørelse af 28. januar 1963 — at eleven skønnes at være i besid
delse af de nødvendige evner og en rimelig modenhed, således at det 
kan forventes, at han vil kunne gennemføre undervisningen på nor
mal tid. Yderligere skal ansøgeren have bestået den statskontrolle
rede oprykningsprøve efter 2. realklasse (i skriftlig dansk samt i 
skriftlig regning og matematik) med tilfredsstillende resultat. Amts
udvalget for Ålborg amt vedrørende optagelse i I g afgør i tvivls
tilfælde, om resultatet af oprykningsprøven er tilfredsstillende.

Er eleven af den hidtidige skole karakteriseret som »ikke egnet« 
eller »måske egnet«, og skønnes resultatet af oprykningsprøven ikke 
tilfredsstillende, kan han ikke optages. Er resultatet tilfredsstillende, 
må eleven — såfremt forældrene stadig ønsker ham optaget i I g — 
underkastes en mundtlig prøve i centrale fag.

Ansøgning om optagelse skal være indsendt til amtsudvalget inden 
den 30. april. Ønskes optagelse på et gymnasium uden for Ålborg 
amt, sendes ansøgningen til vedkommende amtsudvalg. Er der ikke 
plads på den ønskede skole, må amtsudvalget sørge for, at eleven 
placeres efter skoleønske nr. 2 eller 3. Den endelige afgørelse om en 
elevs optagelse foretages af rektor efter samråd med amtsudvalget. 
Til optagelse i det sproglige gymnasium kræves aflagt en prøve i 
latin. Såfremt denne ikke allerede er bestået, vil den ovenfor omtalte 
optagelsesprøve omfatte prøve i dette fag. Denne kan udsættes, men 
ansøgeren kan da kun optages »under forudsætning af, at latinprø
ven er bestået inden den 15. oktober«.

Vedrørende latinprøven stilles følgende krav:
Eksaminanden må grundigt have lært den elementære latinske gram

matik, ligesom han må have kendskab til de almindeligste syntaktiske 
regler og til et mindre, centralt ordforråd.

Til prøven kræves læst en elementarbog (forskole) samt mindst 20 
sider sammenhængende læsning, lette stykker af latinske forfattere, 
der er bearbejdet efter formålet. I den almindeligst benyttede latin
ske læsebog (Mikkelsens) svarer det til hele første afdeling og de før
ste 32 kapitler af anden afdeling. Latinprøven kan tages ved enhver 
skole med realafdeling, hvis faget er optaget på undervisningsplanen. 
I så fald behøver man til prøven kun at eksaminere i de 20 sider sam
menhængende tekst.

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

For privatister afholdes latinprøven på Vesthimmerlands Gymna
sium normalt i slutningen af juni. Et senere tidspunkt vil dog i und
tagelsestilfælde kunne godtages (se ovenfor).
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Det henstilles indtrængende, at alle, der søger optagelse i gymna
siets sproglige linje, sørger for i tide at skaffe sig den fornødne under
visning i latin.

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

Uddannelsesfond er foretaget uddeling af de tildelte midler i over
ensstemmelse 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 7 mill. kr. til rådighed. 
Det understreges fra ministeriets side, at den hjælp, der ydes, skal 
være en virkelig hjælp; man er derfor standset ved et minimums
beløb på 800 kr.

Ved Vesthimmerlands Gymnasium uddeltes i år en hovedsum på 
55.500 kr. De blev fordelt til 48 elever i portioner på 800-3.000 kr., 
heraf kun 5 portioner til ansøgere med forældreindtægt på 15.-18.000 
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 skole
vej, undertiden så lang, at de tvinges til at søge ophold i skolebyen 
med de deraf følgende udgifter. Det er naturligt, at disse omstændig
heder tæller med ved tildeling af stipendierne; men de er ikke en 
nødvendig 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 
studieegnet, 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 
7 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 stipen
dium, som normalt uddeles i november måned.

Ifølge loven om Ungdommens Uddannelsesfond er der også stillet 
penge til rådighed for 8. og 9. klasserne og realklasserne, således at 
staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til dette formål.

Karaktergivning.
Der sendes standpunktskarakterer til hjemmet tre gange årligt. 

Karaktererne vil normalt være ledsaget af et vidnesbyrd; men i til
fælde, hvor dette ville være sterotypt og intetsigende, kan det være 
udeladt. Ved årets slutning gives en årskarakter. Karaktererne gives 
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efter den nye karakterskala. I realafdelingen finder denne skala for 
første gang anvendelse i de pr. 1. august 1963 oprettede realklasser. 
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 den 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 sum
men 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 for såvel årskaraktererne som eksamenskaraktererne.

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

i overensstemmelse med reglement af 23. juli 1920 for skolerådene 
ved statens højere almenskoler. Alle lærere deltager i rådets forhand
linger 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 træffer 
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.

Fritagelser, forsømmelser m. m.
I almindelighed kan kun sygdom begrunde, at en elev fritages for 

at møde på skolen.
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Kun ved ganske særlige lejligheder (begravelse, sølvbryllup og lig
nende i den nærmeste familie) kan der gives tilladelse til at forsømme 
skolen; skriftlig, motiveret anmodning herom må senest 2 dage i for
vejen vare rektor i hande.

Skolen henstiller indtrængende til foraldrene 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 skolen, medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet 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 der fore
ligger skriftlig anmodning herom fra hjemmet. 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 sko
len ønskede gymnastikdragt efter nærmere anvisning af læreren.

Penge og andre vardisager 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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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 un
dervisningen 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 
anbringer deres tasker i centralgarderoben, når de ikke i den 
efterfølgende 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. Ele
ver, 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.

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 omslag, 
indlæg og blyantsmærker.

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

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

7. Nyt hæfte udleveres kun mod forevisning til faglæreren af det ud
skrevne, som skal mærkes af læreren.

8. Tegnerekvisitter til matematikundervisningen i realafdelingen ud
leveres til låns og skal afleveres i hel og forsvarlig stand.
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SKOLEÅRETS AFSLUTNING

De skriftlige afgangsprøver finder sted den 27. april til 15. maj.
De mundtlige afgangsprøver og årsprøverne vil finde sted den 

1.—20. juni. Skema for mundtlig eksamen vil senere blive meddelt.
De mundtlige prøver er offentlige.
Dimission og translokation finder sted onsdag den 24. juni kl. 10. 

Der er mødepligt for alle elever. Forældrene er velkomne til at over
være denne afslutningshøjtidelighed.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 10.
De resterende ferier og fridage i kalenderåret 1964 vil falde på 

følgende måde:
Pinseferie lørdag den 16. maj til tirsdag den 19. maj.
Fridag grundlovsdag fredag den 5. juni.
Sommerferie torsdag den 25. juni til tirsdag den 11. august.
Efterårsferie mandag den 19. oktober til lørdag den 24. oktober.
Juleferie onsdag den 23. december til tirsdag den 5. januar 1965.
Alle de nævnte dage er medregnet.
I september og november vil der formentlig blive givet månedslov, 

men nogen bestemt dato kan ikke angives på nuværende tidspunkt.

Års, i maj 1964.
A. Us sin g-Jepsen
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STUDENTERHOLDET 1963

Andersen, Margit N., vikar ved friskolen i Vust, agter at uddanne 
sig til lærerinde.

Bøgh, Bodil, under korrespondentuddannelse på Handelshøjskolen, 
Århus.

Damborg, Inge Marie, Ingerslevs Boulevard 15, Århus C, stud. jur.
Frølich, Grete, Prinsensgade 30, Ålborg, forpraktikant ved Mødre

hjælpen i Ålborg, agter at uddanne sig til socialrådgiver ved Dan
marks sociale Skole, København.

Henriksen, Karen B., Norgesmindevej 23, Hellerup, stud. mag.
Iversen, Birthe M., København, agter at uddanne sig til boligkon

sulent.
Knudsen, Ingeborg, elev på Askov Højskole, agter at uddanne sig til 

bibliotekar.
Kristensen, Bente, Hvassaleiti 75, Reykjavik, husassistent, agter at 

uddanne sig til sygeplejerske ved Århus Kommunehospital.
Larsen, Dorthe L., S. Wales, England, husassistent, agter fra ca. sep

tember 1965 at uddanne sig til korrespondent.
Larsen, Inge, vikar ved Ulbjerg Skole, agter at uddanne sig til lærer

inde ved Århus Seminarium.
Lassen, Hellen, Schlegels Allé 7, København V, stud. jur.
Madsen, Birthe M., agter at uddanne sig til lærerinde ved Ranum 

Statsseminarium.
Nielsen, Lisbeth K., vikar, agter at uddanne sig til lærerinde.
Nielsen, Margit B., husassistent i Tyskland, agter at uddanne sig til 

lærerinde ved Ålborg seminarium.
Poulsen, Anna Kathrine, husassistent i Paris.
Præsius, Anne Marie, vikar, agter at uddanne sig til lærerinde ved 

Silkeborg Seminarium.
Rasmussen, Karen, Brynglas, Rhydargaeau, Carmarthen, S. Wales, 

England, husassistent.
Simonsen, Gerda V., Vallekilde Højskole, højskolelærerinde, agter at 

uddanne sig til lærerinde.
Skriver, Inger-Lise, Bakkevænget 6, Århus N, stud. mag.
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Bendsen, Birgit, Ewaldsgade 2, København N, vikar, agter at ud
danne sig til lærerinde.

Dybdahl, Knud, Jørgensens Allé 2 a, Hedensted, vikar, agter at stu
dere medicin ved Århus Universitet.

Eriksen, Karen H., Ålestrup Apotek, stud, pharm.
Falsig, Niels, værnepligtig menig, agter at studere matematik og 

fysik ved Århus Universitet.
Fibiger, Bo, Bygvangen 2, Århus N, stud. mag.
Fredsgård, Kurt, Vestre Ringgade 162, Århus C, stud, scient, pol.
Jensen, Hans S., St. Pauls Plads 2, Århus C, stud, scient, pol.
Larsen, Poul 0., Fortevej 45, Risskov, stud. med.
Madsen, Magna B., Maresfield Gardens 43, London NW 3, kokke

pige, agter at uddanne sig til lærerinde ved Th. Langs Seminarium, 
Silkeborg.

Nielsen, Johan L., Vølundsvej 12, Åbyhøj, stud. med.
Nielsen, Poul Erik H., Kongelundsvej 29, København S, stud. mag.
Thomsen, Kirsten S., Hans Egedesvej 108, Århus N, stud. med.
Wetche, Andreas C. P., sergentelev, Artilleriets Sergentskole, Ring

sted.
Årup, Erland, værnepligtig, agter at uddanne sig til lærer.
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