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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.



Vesthimmerlands
Gymnasium

SKOLEÅRET 1964-65



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- 
riet igangsattes den 1. november 1960, og den 14. august 1961 fandt grund- 
stensnedlæggelsen sted. Den 13. august 1962 flyttedes undervisningen til den 
nye bygning. Den officielle indvielse fandt sted den 18. september 1963.

AARS BOGTRYKKERI - H. L. RAFAELSEN
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FORORD

Vesthimmerlands Gymnasium har nu eksisteret i 5 år. Det har ind
taget sin plads blandt byens og egnens undervisningsinstitutioner, og 
det har forhåbentlig røgtet sit hverv på forsvarlig måde.

Da gymnasieundervisningen påbegyndtes her i Aars i 1960, var 
man fra forskellig side i tvivl om, hvorvidt der nu også ville være 
elever nok til et sådant »landgymnasium«. Udviklingen har vist, at 
sognerådets dristige optimisme var berettiget. Efter en start med et 
elevtal på 89 søges skolen i dag af 279 elever, deraf 107 i realafdelin
gen og 172 i gymnasiet. I 1963 dimitteredes 33 studenter, i 1964 38, 
og i år bliver tallet 53.

Der vil i år ske en udbygning af skolens arbejde, idet der med det 
nye skoleårs begyndelse vil blive givet undervisning på den natur
faglige gren. Når den dertil fornødne supplering af den biologiske 
samling er sluttet i løbet af et par år, vil skolen fagligt have fået den 
form, som de forhåndenværende bygninger betinger. Der skulle dog 
yderligere være gode muligheder for at etablere undervisning i kunst
forståelse, da et egnet lokale findes i kælderen. Her bliver vanskelig
heden at finde den rigtige lærer.

Tilbage står den kunstneriske udsmykning af gymnasiet, og det må 
understreges, at en heldig løsning af denne opgave er af den største 
betydning. Det er uhyre vigtigt i vor kommercielt prægede, tek
niske tidsalder, at god kunst vinder indpas overalt. Et gymnasium 
må ikke have intellektuel slagside. Det må også tage sig af elevernes 
fysiske og æstetiske opdragelse, hvis det, som man har kaldet »den 
lærde barbar«, skal undgås. Her har kunsten særlige muligheder, 
fordi den taler til følelsen og fantasien og appellerer til de unges 
skabende evner.

Den kunstneriske udsmykning af Vesthimmerlands Gymnasium er 
først lige påbegyndt med afsløringen i februar af Anna Thommesens 
smukke gobelin i samlingssalen. Men der er lang vej tilbage. Der er 
endnu ikke — trods gentagne opfordringer fra gymnasieudvalgets 
side — truffet nogen afgørelse om, hvem der skal lave den skulptur 
i grønnegården, som Statens Kunstfond har givet tilsagn om at ville 
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bekoste med 3/4 af omkostningerne. Der foreligger også et tilsagn fra 
Ny Carlsbergfondet om en mindre ting, når sagen er afklaret med 
Statens Kunstfond. Udsmykningen af hall’en har endnu ikke fundet 
sin løsning. Også nordvæggen i frokoststuen og bagvæggene i klasse
værelserne trænger til farver og liv.

Som man vil se, er der opgaver nok at tage fat på i de kommende 
5 år — spændende opgaver, hvis heldige løsning kræver smidig ind
følingsevne og stor tålmodighed hos os, der har dem tættest inde på 
livet — og vidsyn og rundhåndethed fra de bevilgende instansers 
side.

Vesthimmerlands Gymnasium skulle gerne være et sted, hvor der i 
smukke og inspirerende omgivelser og i et tillidsfuldt samarbejde 
mellem lærere og elever kunne ydes et solidt og dygtigt arbejde. Jeg 
drister mig til at tro, at de første skridt i den retning er taget.

A. Ussing-Jepsen.
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HVAD ER RIGTIGT DANSK?

Vi kan rose os af en fint udviklet sans for vort sprogs mangeartede dialekter (Bo Bojesen)
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Scenen er en snæver gade i en lille idyllisk østkystby på Bornholm. 
Der er maleriske toppede brosten, fagre at skue, men ret så ben- 
brækkeriske. To kommunale arbejdsmænd bearbejder brolægningen 
med en brolæggerjomfru for at jævne vejen mest muligt for turisterne, 
og en af disse giver sig i snak med dem og siger: »Det er en slet bro
lægning, I har her.« ». . . Ja, vi jør den jo så slet, som vi kan,« lyder 
svaret. Den fremmedes forundring over dette svar er berettiget og 
forståelig, da han ikke ved, at ordet slet på den bornholmske dialekt 
har bevaret sin oprindelige betydning glat, jævn. Man kan forestille 
sig uanede mængder af tilsvarende situationer landet over; rigtignok 
står der i sangen, at vort land »dårligt kan bli’ meget mindre,« men 
alligevel er det rigeligt stort nok til, at en vis sprogforvirring har 
kunnet opstå. Hvordan er nu disse dialektforskelle fremkommet, hvad 
har betinget dem, og hvordan er de blevet opretholdt til vor tid?

Man træffer ret ofte på det synspunkt, at dialekter er forvansket 
rigsmål, og at rigsdansk er det egentlige »korrekte«. Om den første 
påstand skal mere siges senere, og for at bedømme den anden er det 
nødvendigt at se lidt nærmere på, hvad rigsdansk egentlig er. Det 
bliver her nødvendigt at tage et betragteligt hop tilbage i tiden. I den 
ældre middelalder var styret i Danmark udpræget decentraliseret, og 
kongen havde ingen fast residens, men var på bestandig rejse land og 
rige rundt. På Erik af Pommerns tid blev København imidlertid 
fastslået som hovedstaden, og dette skulle få konsekvenser for det 
danske sprog. Dels var det jo naturligt, at kongen især rekrutterede 
sine skriverkarle fra det sjællandsk-skånske område, hvorfor der gen
nem de kongelige breve udviklede sig den spæde begyndelse til en 
slags norm for skriftsproget, og dels bestræbte riddere og svende, 
som omgav kongen, sig antagelig på at tale det »fornemmere« sprog, 
der var gængs om residensen. Vi ser altså her, hvordan en af de 
dialekter, der også dengang eksisterede, så småt får dominans over 
de øvrige — spiren til rigssproget er lagt. Denne tendens er lige siden 
da fortsat usvækket, og vi har da i dag et helt »normaliseret« rigs
dansk, som altså i det væsentlige bygger på sjællandsk dialekt med et 
vist islæt af skånsk. Men også andre danske dialekter har ydet deres 
skærv, og resultatet er, at man om det nutidige rigssprog må sige, at 
det nærmest er en konstruktion, en slags kunstsprog, som er blevet 
mere eller mindre bevidst formet og dirigeret af sine brugere. Stort 
set lader rigssprog sig nok definere som det sprog, som ikke ved dia
lektudtryk eller -udtale lader sig geografisk placere, men overalt 
accepteres som norm.

Helt anderledes forholder det sig med dialekterne. Lad os igen 
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springe tilbage i historien: I vikingetiden var det oprindelige fælles
nordiske sprog forlængst opspaltet i (omtrent) de nukendte nordiske, 
og der har vel allerede dengang været begyndende tendenser til at 
spalte videre til de nukendte dialekter inden for hvert enkelt sprog
område. Hvorfor sker dette? Det er en given ting, at de mennesker, 
der har hyppig kontakt med hinanden, vil påvirke hinanden sprog
ligt. Men modsætningsvis kan man sige, at der er stor sandsynlighed 
for, at mennesker, der ikke har en sådan kontakt med hinanden, vil 
komme til at udvikle deres sprog i hver sin retning, således at resul
tatet i længden bliver en større eller mindre opspaltning i dialekter — 
eller, hvis udviklingen får lov at gå endnu længere, i forskellige 
sprog.

Man må ikke slutte fra nutidens højtudviklede transport- og kom
munikationsmidler, at et område af relativt beskeden geografisk ud
strækning som det danske vil bevare et ensartet sprog. Mens vi nu 
regner rejsetiden fra den ene ende af landet til den anden i timer, 
måtte man i meget gamle dage regne i dage eller måske uger, og 
naturforholdene bevirkede, at selv egne, der målt i kilometer lå 
meget tæt ved hinanden, kunne være næsten totalt adskilt, for eksem
pel ved uigennemtrængelige skove eller moser. I dette forhold har vi 
utvivlsomt en væsentlig del af forklaringen på opspaltningen i dia
lekter. Men ikke blot naturforhold har virket i den retning: også 
kulturbetingede forhold har gjort sig gældende. Fra meget gammel 
tid har man haft opdelingen i herreder, hvis frie mænd søgte regel
mæssigt sammen om herredstingene, og i sognene, der grupperedes om 
kirkerne, har man gennem praktisk taget hele den historiske tid haft 
en endnu mere lokalpræget afgrænsning, der har kunnet bevirke en 
sproglig »indavl« og fremme udviklingen af særformer. Men for de 
store liniers vedkommende er det nok især naturforholdene, der har 
gjort sig gældende. Den ovenfor nævnte naturbestemte adskillelse 
har dog selvfølgelig ikke været total, og derfor ser man, at en række 
dialektgrænser, trukket efter særlige kendetegn, kan løbe omtrent 
parallelt, men meget sjældent falder helt sammen. Et eksempel vil 
belyse det: Søger man at trække grænsen mellem sønderjysk og nørre- 
jysk, finder man, at en sådan ikke lader sig bestemme entydigt. Sted
ordet jeg hedder æ syd for en øst-vestgående linie sønden om Haders
lev, a nord for; det »bløde« g, som vi har det i ordet bager, udtales 
omtrent som i rigssproget i Nørrejylland til et stykke nord for 
Kongeåen; her begynder man at høre en udtale, som minder om den 
tyske cÅ-lyd, når det står sidst i ordet, f. eks. tach for tog, mens man 
i den sydlige del af Nordslesvig også hører denne lyd anbragt mellem 
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to selvlyde, altså bacher for bager. Andre grænser løber andre steder, 
men man er dog ikke i tvivl om, at det er rimeligt at tale om sønder
jysk og nørrejysk som to forskellige varianter af jysk. Sammenfat
tende kan man sige, at skarpe dialektgrænser er ukendte, mens man 
ofte finder »bundter« eller »uldne« grænser.

Et par af de dialektfænomener, man lettest kan iagttage uden stor 
træning, er antallet af køn og, i Jylland, spørgsmålet, om man sætter 
det bestemte kendeord foran navneordet: æ hæjst, eller efter: hæjsten. 
Begge forhold kan aflæses på kortet, idet vandret skravering betyder 
tre køn, det prikkede område har to, mens det krydsskraverede kun 
har ét. Vi ser, at man i størstedelen af Danmark (og dialektmæssigt 
hører Skåneland endnu til Danmark, selv om det politisk står under 
svensk forvaltning) har bevaret de tre oprindelige køn: hankøn, hun
køn og intetkøn. En vendelbo vil tale om i mal], en mand, en kuen, 
en kone, og et båen, et barn; f. eks. himmerlændingen bruger, som

: to Køn tre Køn
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den rigsmålstalende, fælleskøn om de to første og intetkøn om den 
sidste, mens vestjyden siger en om dem alle tre. Den stiplede linie på 
kortet viser den berømteste af alle danske dialektgrænser. Øst for 
linien danner man bestemt form ganske på samme måde som i resten 
af Norden, fra Gedser til Nordkap, altså hesten, mens man vest for 
sætter det bestemte kendeord foran som i resten af Europa. Det ses, 
at grænsen begynder i nord i Hanherred, går vest om Himmerland, 
øst om Viborg, for at forlade Jylland i Horsens fjord. Her har man 
iagttaget det mærkelige, at den går mellem to øer i fjorden, som 
ligger inden for prajehold af hinanden! Men også ved den anden 
ende af grænsen, i Hanherred, er der mærkelige ting at berette. Helt 
ude ved Vesterhavskysten ved Bulbjerg, i Liid sogn, befinder man sig 
i en art ingenmandsland, hvor man tilsyneladende ikke har kunnet 
bestemme sig til at anvende nogen af metoderne. En lang række 
navneord optræder uden nogen form for bestemthedsdannelse: ved 
eng, o sø, twat øwer huws, på hoved, ved side af ham o. s. v. For
klaringen på fænomenet er aldrig virkelig fastslået, men professor 
Skautrup foreslår, at der her kan være en rest af det helt gamle nor
diske sprog fra før vikingetiden, som faktisk ikke kendte til bestemt
hedsdannelse. Dette lader sig naturligvis aldrig bevise, men en kends
gerning er det, at Liid sogn i gamle dage har været meget effektivt 
afskåret fra omverdenen ved hav, fjord og moser.

Man har i snart tre hundrede år spekuleret over, hvordan en så 
iøjnefaldende, eller rettere iørefaldende, udspaltning har kunnet op
stå, og det er blevet foreslået, at man her skulle have et fingerpeg 
om, at Danmark oprindelig er blevet »koloniseret« af forskellige 
stammer med forskelligt sprog. Heller ikke noget sådant lader sig 
bevise; man kan blot påvise, at man i gammelt jysk vist har haft en 
tendens til at sætte tillægsord foran navneordene, mens man på gam
melt ømål ofte satte dem efter — stednavnene Møgeltønder i Sønder
jylland og Gundsømagle på Sjælland (hvor både møgel og magle 
betyder stor) viser, hvad der tænkes på. En sådan tendens kunne 
måske tænkes at smitte af på placeringen af kendeordet.

Det er velkendt, at hver landsdel i Danmark har sit eget karakteri
stiske tonefald. Vi har sikkert alle en fornemmelse af, at det jyske 
er »kraftfuldt«, mens ømålet er »syngende«. Dette hænger delvis 
sammen med forekomsten af stød, der i det meste af landet regel
mæssigt optræder i enstavelsesord, men ikke på de sydlige øer og i 
det østlige Sønderjylland. Når en svendborgenser på gaden pludselig 
råber »mor!!!«, er det altså ikke helt let at afgøre på stedet, om han 
mener »mord« eller »mor«, da han udtaler begge ord ens.
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Sønderjylland er antagelig den del af Danmark, hvor dialekten 
har holdt sig bedst; næppe andre steder kan man regne med selv i 
købstæderne at møde næsten uforfalsket dialekt, f. eks. hos ekspedi
enter i forretningerne. Når det er tilfældet, kan man nok igen finde 
forklaringen i historiske forhold. Under fremmedherredømmet fra 
1864 til 1920 har sønderjyderne haft ringe eller ingen mulighed for 
at høre rigsdansk tale, og ikke mindre væsentligt er det utvivlsomt, 
at man har følt, at man i dialekten havde et anderledes effektivt 
bolværk mod fortyskning end i rigsdansken. En kendsgerning er det 
også, at den alvorlige fjende af det danske sprog ikke var embeds- 
mændenes højtyske, men snarere indvandrede håndværkeres plat
tyske, som står det danske sprog langt nærmere. For en dialekttalende 
vil rigssproget uvægerligt føles som en art fremmedsprog (»kun løs 
er al fremmed tale . . .«), og skulle sønderjyden tilegne sig fremmed
sproget rigsdansk, ville det ikke være meget vanskeligere for ham i 
stedet at tilegne sig det andet fremmedsprog, tysk. Han valgte at 
blive ved sit sønderjyske . . .

Men selv i Sønderjylland må man se i øjnene, at dialektens dage 
vil være talte, udviklingen er blot forsinket et par menneskealdre i 
forhold til det øvrige land. De øgede muligheder for samfærdsel, den 
langt mere udbredte læsning af bøger og aviser, aflytning af radio og 
fjernsyn, og ikke mindst skolen bevirker, at man allerede nu må ty 
til de ældre eller gamle for at danne sig et billede af de danske 
dialekter. Om det er en udvikling, man skal beklage eller glæde sig 
over, er en temperamentssag, men det er en kendsgerning. Takket 
være båndoptageren har vi imidlertid nu mulighed for at overbringe 
vore efterkommere en klar forestilling om det, der endnu er tilbage. 
Det er ingen ringe ting, at et sådant arbejde bliver gjort, mens tid er.

Hvad er rigtigt dansk? Det er det sprog, der tales i Danmark . . .
F. Bisgård
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EKSAMINER 1964

Beskikkede censorer ved mundtlig studentereksamen var følgende: 
Lektor Axel Nygård, Århus Katedralskole (matem. III m), lektor 
G. Mondrup, Århus Katedralskole (latin III s), gymnasieoverlærer 
E. M. Pedersen, Vestjysk Gymnasium (dansk 3. r. a + b), lektor Secher 
Marcussen, Rødovre Statsskole (fransk III m+III s), adjunkt P. V. 
Christiansen, Århus Statsgymnasium (tysk Ills), lektor Jørgen Kol- 
strup, Marselisborg Gymnasium (historie Illm + IIIs), gymnasie
overlærer Gunnar Bech, Ålborg Katedralskole (naturlære 3.r. a + b), 
lektor O. Wæver Rasmussen, Hjørring Gymnasium (kemi III m), 
lektor F. Schausen-Petersen, Ålborg Katedralskole (naturhistorie 
lllm + IIIs, geogr. m. naturl. Ils, geografi Ilma + IIb).

Inviterede censorer i 3. r.: Overlærer Yde, Års, og skoleinspektør 
Stenberg Jensen, Nørager.

Til studentereksamen indstilledes 38 elever og til realeksamen 33. 
Alle bestod.

Med nysproglig studentereksamen dimitteredes følgende: Lise Smith 
Andersen, Anders Bak, Henning Bertelsen, Agnethe Møller Chri
stensen, Egil Christensen, Jens Kim Christiansen, Peter Andersen Eeg, 
Kaj Grynderup, Erik Ugilt Hansen, Arne Villumsen Jensen, Jens 
Keiding, Bodil Kjeldgård, Frits Nørgård Kristoffersen, Jens Øster
gård Larsen, Yrsa Skoubo Larsen, Solveig Linnemann Nielsen, Jette 
Frank Pedersen, Helene Vibeke Rasmussen, Bente Anette Viskum, 
Inge Arnklit.

Med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen dimittere
des følgende: Niels Chr. Asp, Elsebet Bang, Anders Bendsen, Walter 
Chr. Eefsen, Karen Maltesen Ellingsøe, Martin Glerup, Lone Greve, 
Birthe Solveig Bjerregård Hansen, Per Misfeldt Jensen, Hedvig 
Marie Johansen, Rita Jørgensen, Troels Viborg Kappel, Anne Mar
grethe Kristoffersen, Helga Lybye, Søren Cordt Møller, Gorm Bjerre
gård Pedersen, Grete Mørck Poulsen, Tove Agnethe Zimmer.

Med realeksamen dimitteredes følgende: Bente Else Andersen, 
Jytte Christensen, Ove Victor Christensen, Poul Haubro Christen
sen, Ellen Kirsten Fisker, Grethe Gløvermose Hansen, Karen Marie 
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Hansen, Jytte Falden Jensen, Ole Johansen, Niels Jørgen Hove Jør
gensen, Jørgen Klug, Ane Marie Kragh, Søren Peter Veddum Kri
stensen, Svend Aage Nielsen, Birthe Kjestine Oksen, Erik Krigger 
Pedersen, Flemming Thomasberg Pedersen, Esther Marie Thomsen, 
Jette Tea Andersen, Ellen Ingrid Møller Böckhaus, Bent Bjørn Chri
stensen, Troels Hensdal Christensen, Birgit Anette Jensen, Kurt Jen
sen, Jens Jensen-Sønderup, Dan Knudsen, Inga Kragelund, Lone Lol- 
holm Kristensen, Peter Holm Pedersen, Inger Marie Rask, Mona 
Støvring, Regnar Sørensen, Tove Andersen.

Ved studentereksamen opnåede 1 elev gennemsnit over 10,0, 2 mel
lem 10,0 og 9,0, 6 mellem 9,0 og 8,5, 9 mellem 8,5 og 8,0, 10 mellem 
8,0 og 7,5, 8 mellem 7,5 og 7,0, 2 mellem 7,0 og 6,5.

13



SKOLENS ELEVER

1. sept. 1964 var elevantallet 282, 1. maj 1965 er elevantallet 279.

Ul 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 (fysioratepeut, 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 L., 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)

III 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, Hjortshøj)
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)
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7. Hansen, Erik S., 4.1.46 (husmand, Tandrup, Års)
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. Mikkelsen, Niels Henrik S., 10.9.44 (gårdejer, Sjøstrup)
13. Møgelmose, Jens Chr., 3.11.45 (gårdejer, Næsborg)
14. Nielsen, Henning B., 28.6.45 (kørelærer, Vesterhornum)
15. Nielsen, Anne-Marie M., 22.8.45 (gårdejer, Svoldrup)
16. Nielsen, Kirsten M. S., 29.7.46 (frue, Ålestrup)
17. Olesen, Poul Juel, 7.6.46 (husmand, Hornum)
18. Orbesen, Jette, 25.3.46 (landinspektør, Års)
19. Thomsen, Carsten B., 6.10.45 (murermester, Halkær)
20. Wessing, Hans Chr., 26.9.45 (fhv. teglværksejer, Års)

III 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, Hjorthøj)
5. Jensen, Alex, 26.11.44 (murermester, Haverslev)
6. Jensen, Christian, 4.8.44 (gårdejer, Hyllested)
7. Jensen, Hans Lynge, 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)

II nysproglig a

Klasselærer: SP
1. Brøndum, Else, 3.5.47 (servicestationsleder, Farsø)
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)
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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)

II nysproglig 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. Jensen, Else S., 12.1.47 (frue, Løgstør)
7. Jensen, Niels L., 13.9.46 (handelsmand, Salling)
8. Jensen, Jane H., 30.8.46 (tandtekniker, Løgstør)
9. Larsen, Hanne K. R., 20.10.45 (gårdejer, Langdal)

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

II matematisk-fysisk

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)
4. Esbensen, Henning, 25.4.47 (kæmner, Ranum)
5. Hansen, Grethe M., 14.8.45 (gårdejer, Lille Ajstrup)
6. Henrichsen, Finn N., 16.4.47 (automekaniker, Brøndum)
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7. Jensen, Inge, 15.8.46 (frisørmester, Løgstør)
8. Jensen, Tove S., 6.8.47 (skoleinspektør, Nørager)
9. Jørgensen, Gudrun M., 3.2.47 (konsulent for specialundervis

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

I sproglig a

Klasselærer: Dy
1. Andersen, Mette L., 21.1.48 (landmand, Lille Ajstrup)
2. Bang, Eva, 2.10.47 (sognepræst, Ranum)
3. Bendsen, Ruth, 17.5.47 (sognepræst, Ravnkilde)
4. Bligård, Else, 11.4.47 (gårdejer, Oddense)
5. Bohl, Leo, 8.6.47 (husmand, Gatten)
6. Brander, Else, 3.10.48 (maskinhandler, Halvrimmen)
7. Bøgh, Erik, 18.7.46 (isenkræmmer, Arden)
8. Christensen, Lilian, 10.12.47 (købmand, Løgstør)
9. Falsig, Kirsten, 20.7.47 (frisørmester, Års)

10. Jensen, Lisbet, 21.12.47 (seminarielektor, Ranum)
11. Kjeldsen, Karen H., 16.8.48 (frue, Års)
12. Kristensen, Lone L., 20.12.46 (arbejdsmand, Års)
13. Kyhl, Grethe, 27.10.48 (tandlæge, Løgstør)
14. Larsen, Else T. B., 6.2.48 (redaktør, Løgstør)
15. Laursen, Maja, 26.5.47 (fhv. teglværksejer, Års)
16. Nielsen, Marie K., 14.11.46 (gårdejer, Skivum)
17. Rold, Åse L., 3.6.47 (kørelærer, Nibe)
18. Sørensen, Inge W., 4.9.48 (uddeler, Salling)
19. Sørensen, Mogens Y., 28.4.47 (overlærer, Års)
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1 sproglig b

Klasselærer: Ma

1. Bach, Tove, 11.12.48 (husmand, Rold)
2. Bødstrup, Jørn L., 22.5.48 (skovfoged, Års)
3. Christensen, Inger Lise S., 25.10.47 (mejeriejer, Østrup)
4. Clausen, Bjarne D., 19.12.48 (gårdejer, Ullits)
5. Hougård, Kirsten M., 9.6.48 (viceinspektør, Farsø)
6. Jensen, Sonja B. L., 19.11.47 (gårdejer, Foulum)
7. Nielsen, Knud S., 22.9.47 (fiskeribetjent, Hvalpsund)
8. Pedersen, Hanne M., 11.1.49 (lærer, Nørager)
9. Wernberg, Karen B., 18.8.48 (sognepræst, Rold)

10. Woller, Martin, 20.11.48 (enelærer, Svingelbjerg)

I matematisk a

Klasselærer: Be

1. Andersen, Poul E., 20.2.48 (slagteriarbejder, Års)
2. Bonderup, Niels M., 1.1.48 (uddeler, Hornum)
3. Christensen, Troels H., 15.4.47 (gårdejer, Rebstrup)
4. Hansen, Else S., 4.2.48 (husmand, Tandrup)
5. Jensen, Anna-Marie H., 21.3.47 (rejsemontør, Løgstør)
6. Jensen, Jens J. K., 17.12.48 (lærer, Suldrup)
7. Jørgensen, Niels Jørgen H., 29.6.47 (frue, Års)
8. Jensen, Nina N., 23.11.46 (gårdejer, Lundby)
9. Kongstad, Annalise, 6.3.47 (filialbestyrer, Års)

10. Larsen, Annegrete, 13.5.48 (manufakturhandler, Års)
11. Madsen, Carsten, 6.12.46 (snedkersvend, Ålestrup)
12. Micheelsen, Marie L, 29.9.47 (lagerchef, Løgstør)
13. Michelsen, Tewis B., 10.1.48 (fotograf, Løgstør)
14. Nielsen, Evan, 3.4.47 (gårdejer, Hyllebjerg)
15. Nonboe, Harry, 2.9.47 (blikkenslagermester, Års)
16. Orbesen, Jonna, 29.4.48 (landinspektør, Års)
17. Pedersen, Frank, 28.2.47 (gårdejer, Astrup)
18. Pindstrup, Hans, 25.10.45 (gårdejer, Høsthåb)
19. Rasmussen, Torben G., 13.1.47 (vulkanisør, Ålestrup)
20. Sørensen, Ellen B., 15.5.47 (vognmand, Suldrup)
21. Sørensen, Else K., 4.12.47 (landmand, Haubro)
22. Sørensen, Regnar, 28.4.47 (landmand, Års)
23. Sørensen, Torlak B., 10.12.48 (lærer, St. Binderup)
24. Thomsen, Steen, 26.7.46 (uddeler, Vesterhornum)
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I matematisk b

Klasselærer: Ma
1. Affertsholt-Nielsen, Tage, 26.2.48 (mejeribestyrer, Brøndum)
2. Bentien, Thorkild, 15.2.47 (lærer, Kollerup)
3. Christiansen, Jørn F., 3.10.47 (bagermester, Ravnkilde)
4. Christiansen, Leif, 16.9.47 (frue, Arden)
5. Jensen, Hans P. G., 22.5.45 (frue, Vegger)
6. Jensen, Villy, 7.4.47 (gårdejer, Brøttrup)
7. Kold-Hansen, Torben, 7.4.48 (sparekassedirektør, Års)
8. Krogh, Poul M., 24.7.48 (gårdejer, Sjøstrup)
9. Kvist, Keld K., 20.2.48 (maskinhandler, Års)

10. Nielsen, Klaus, 11.8.47 (uddeler, Blære)
11. Rosholm, Carsten, 14.2.48 (købmand, Års)
12. Sørensen, Erik, 23.11.46 (husmand, Mejlby)
13. Vammen, Edvard, 28.11.46 (gårdejer, Kgs. Tisted)
14. Vrå, Arne, 29.10.47 (mekaniker, Nørager)

3. real a

Klasselærer: Gr

1. Andersen, Esther H., 26.3.48 (landmand, Thoruphede, Arden)
2. Andersen, Flans D., 9.5.48 (bagermester, Suldrup)
3. Andersen, Jette L., 16.8.47 (mekaniker, Vegger)
4. Andersen, Lillian H., 13.9.47 (gartner, Års)
5. Andersen, Per T., 5.7.48 (uddeler, Suldrup)
6. Christiansen, Lise, 21.2.48 (murermester, Års)
7. Fleng, Hans-Christian, 20.2.47 (pensionist, Års)
8. Jensen, Bjarne K., 20.8.46 (mejeribestyrer, Ullits)
9. Jensen, Troels, 28.3.47 (konsulent, Års)

10. Jeppesen, Inge, 15.3.47 (gartner, Haubro)
11. Johannesen, Niels R., 10.5.47 (cementstøber, Års)
12. Kjær, Hans, 25.12.46 (direktør, Ålestrup)
13. Michelsen, Sigvald B., 13.2.47 (fotograf, Løgstør)
14. Møller, Sten, 30.8.48 (uddeler, Suldrup)
15. Pedersen, Margit A., 31.12.47 (vejmand, Giver)
16. Petersen, Helle H., 8.2.48 (grosserer, Års)
17. Rasmussen, Vagn, 23.11.47 (gårdejer, Giver)
18. Sahl, Erik, 3.7.46 (læge, Års)
19. Sørensen, Karin, 17.3.48 (gårdejer, Thoruphede, Arden)
20. Sørensen, Mogens, 17.2.48 (husmand, Lille Sønderup)
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3. real b

Klasselærer: WH

1. Bohl, Lene, 18.1.47 (murermester, Haubro)
2. Christensen, Kirsten, 27.3.47 (gårdejer, Nyrup)
3. Christensen, Lisbeth N., 20.5.48 (snedkermester, Vognsild)
4. Christiansen, Anna, 7.10.47 (landmand, Vognsild)
5. Christiansen, Erik S., 4.11.48 (købmand, Skørbæk)
6. Dalsgård, Asger F., 17.2.48 (planteskoleejer, Hornum)
7. Egekvist, Torben, 28.9.46 (gårdejer, Hornum)
8. Hyllested, Knud E., 27.9.47 (landmand, Års)
9. Jensen, Jørgen, 3.1.48 (husmand, Års)

10. Jensen, Magna, 1.11.47 (landmand, Bonderup)
11. Jensen, Margit, 4.4.48 (gårdejer, Østrup)
12. Lang, Henrik, 15.11.47 (smedemester, Vegger)
13. Pedersen, Birgit M., 28.8.47 (gårdejer, Vognsild)
14. Pedersen, Martha, 6.2.48 (landmand, Vognsild)
15. Sæderup, Tove, 20.11.48 (gårdejer, Morum)
16. Sørensen, Kurt, 24.2.48 (husmand, Års)

2. real a

Klasselærer: Wa

1. Andersen, Leo, 3.6.48 (gårdejer, Skivum)
2. Christensen, Eva B., 27.8.49 (gårdejer, Vognsild)
3. Christensen, Inga K., 16.3.49 (gårdejer, Gislum)
4. Christensen, Jonna A., 5.9.48 (slagteriarbejder, Års)
5. Hougård, Lilly, 1.4.49 (gårdejer, Morum)
6. Jensen, Bente L., 6.4.49 (gårdbestyrer, Østrup)
7. Jensen, Tove M., 9.6.49 (chauffør, Vognsild)
8. Kjeldahl, Lene U., 24.3.49 (slagteriarbejder, Års)
9. Nielsen, Jette, 30.12.48 (smedemester, Års)

10. Nielsen, Lisbeth M. S., 15.5.49 (chauffør, Svoldrup)
11. Nielsen, Tove K., 21.4.49 (frisør, Østrup)
12. Sigvardt, Hans, 16.1.48 (ekstraarbejder, Års)
13. Sørensen, Jens C. K., 12.4.49 (murermester, Østrup)

2. real b

Klasselærer: Fr

1. Andersen, Maja B., 26.7.48 (landmand, Braulstrup)
2. Christensen, Søren, 12.10.48 (arbejdsmand, Giver)
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3. Dalsgård, Grethe, 25.3.49 (arkitekt, Hyllebjerg)
4. Hosbond, Poul Erik, 12.10.48 (gårdejer, V. Skivum)
5. Jensen, Jens O. B., 31.8.49 (smed, Suldrup)
6. Kragh, Tom Erik, 16.3.49 (skolebestyrer, Vesterhornum)
7. Kristensen, Mary P. S., 16.1.49 (landmand, Blære)
8. Naundrup, Jytte C., 12.5.49 (landmand, Blære)
9. Nielsen, Karsten L., 25.10.48 (købmand, Gatten)

10. Olesen, Vibeke H., 14.3.49 (landmand, Rold)
11. Pedersen, Birthe, 13.10.48 (gårdejer, Astrup)
12. Skovhus, Martha, 12.4.49 (gårdejer, Blære)
13. Svendsen, Kirsten R., 12.1.49 (møbelhandler, Sønderup)
14. Sørensen, Birthe, 10.10.49 (frue, Rold)
15. Sørensen, Kristian S. B., 6.7.49 (vognmand, Suldrup)

I. real a

Klasselærer: KG
1. Bohl, Merete, 13.10.49 (kontorassistent, Års)
2. Christensen, Anne Grethe, 3.10.49 (gårdejer, Vestrup)
3. Feddersen, Åge K., 17.9.50 (uddeler, Sønderup)
4. Frederiksen, Hanne A., 3.7.48 (arbejdsmand, Års)
5. Gedebjerg, Bente F., 3.5.50 (installatør, Års)
6. Hansen, Jytte B., 2.2.51 (gårdejer, Vognsild)
7. Havbro, Leif, 5.10.49 (vognmand, Vognsild)
8. Jensen-Sønderup, Jørgen, 23.9.50 (gårdejer, Sønderup)
9. Jørgensen, Knud, 24.5.50 (bankfuldmægtig, Års)

10. Keiding, Peter, 2.5.50 (læge, Overlade)
11. Larsen, Kim Thyge, 19.4.50 (læge, Arden)
12. Lassen, Elin H., 15.10.49 (gårdejer, Østrup)
13. Mikkelsen, Marie S., 10.5.50 (gårdejer, Sjøstrup)
14. Nielsen, Bent W., 15.2.50 (lærer, Strandby)
15. Nielsen, Linda, 10.11.49 (gårdejer, Vognsild)
16. Nøhr, Morten, 31.5.50 (gårdejer, Sjøstrup)
17. Qvist, Palle, 23.2.50 (købmand, Års)
18. Søndergård, Bente, 22.1.50 (tandlæge, Års)
19. Sørensen, Anton H., 24.12.50 (specialarbejder, Vognsild)
20. Sørensen, Betty, 24.8.49 (slagteriarbejder, Års)

1. real b

Klasselærer: Jø
1. Andersen, Frits, 14.9.49 (landmand, Troelstrup)

21



2. Andersen, Kirsten T., 31.8.50 (uddeler, Suldrup)
3. Christensen, Birthe N., 22.1.50 (landmand, Blære)
4. Christensen, Bodil N., 11.12.49 (købmand, Ejdrup)
5. Hansen, Annette G., 22.8.49 (repræsentant, Vegger)
6. Jensen, Jette, 12.7.49 (murersvend, Rodsted)
7. Jensen, Mette, 12.7.49 (murersvend, Rodsted)
8. Jensen, Kirsten M. 7.7.50 (købmand, Vegger)
9. Jensen, Ole B., 30.9.49 (kroejer, Suldrup)

10. Jepsen, Villy, 12.5.50 (husmand, Blære)
11. Kragelund, Rita, 11.7.49 (landmand, Katby)
12. Larsen, Karen, 30.8.49 (gårdejer, Langdal)
13. Larsen, Kirsten, 22.3.50 (husmand, Giver)
14. Lybye, Niels, 15.5.50 (skovrider, Suldrup)
15. Møller, Axel, 19.5.50 (uddeler, Suldrup)
16. Nielsen, Ingrid L., 26.2.50 (husmand, Ejdrup)
17. Nielsen, Jørgen J., 8.5.50 (gårdejer, Skivum)
18. Nielsen, Lone, 4.3.50 (chauffør, Vegger)
19. Poulsen, Erik M., 3.7.50 (fragtmand, Skivum)
20. Rasmussen, Bodil, 1.8.50 (gårdejer, Mosbæk)
21. Simonsen, Inge-Lise, 16.4.49 (landmand, Ejdrup)
22. Skovhus, Jørgen D., 16.6.50 (landmand, Blære)
23. Sørensen, Gerda, 15.11.49 (husmand, Albæk)
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ELEVERNES GEOGRAFISKE FORDELING 1. marts 1965

KOMMUNE
Ill s III in II s II m 1 s I ni 3 r 2 r 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 1 1 5 5
Bislev........................................... I 1 2 2
Blære-Ejdrup.............................. 1 2 1 1 3 3 5 5 11 16
Brorstrup-Ha verslev................... 2 1 1 3 1 4
Brovst......................................... 1 1 1
Buderu p-Gravlev........................ 1 1 1
Fjerritslev.................................... 1 1 1
Gisluni-Vognsild........................ 1 1 8 1 7 2 4 3 21 24
Gundersted.................................. 1 1 1 1 2 3
Hasseris....................................... 1 1 1
Haubro ....................................... 1 2 3 3
Hvam-Hvilsom.......................... 1 1 1
Hjortshøj.................................... 1 1 1 1 2
Kgs. Tisted-Binderup-Durup . . . 1 1 1 1 3 5 2 7
Kornum-Løgsted........................ 1 1 1
Louns-Alstrup............................ 1 1 1
Lundby ....................................... 1 1 1
Løgstør......................................... 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 6 12 18
N ibe............................................. 1 1 1
Næsborg-Salling-Oudrup......... 1 1 1 2 1 1 1 6 2 8
Oddense-Otting........................ 1 1 1
Oue-Valsgård.............................. 1 1 1
Overlade .................................. 1 1 1
Ranum-Malle.............................. 2 1 2 1 1 2 1 5 5 10
Ravnkilde.................................... 1 2 1 1 1 4 2 6
Rold-Vebbestrup........................ 1 2 2 2 1 6 7
Rørbæk-Grynderup-Stenild .... 2 1 2 1 3
Simested ..................................... 1 1 1
Skivum-Giver............................ 1 2 2 2 3 1 2 6 9 10 19
Strandby-Farsø ........................ 1 1 2 2 1 1 1 3 6 9
Sondern p-Suldr up ................... 2 1 2 2 1 4 2 2 5 4 16 9 25
Ullits-Foulum............................ 1 1 1 1 3 1 4
Ulstrup ..................................... 2 1 2 5 5
Vesterbelle.................................. 1 1 I 2 1 3
V. Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg 1 3 2 2 1 7 2 9
Vokslev....................................... 1 1 1
Øls-Hørby-D østrup................... 1 1 1
Ålestru p.................................... 2 1 1 4 3 2 2 1 8 8 16
Års............................................... 3 4 1 6 I 1 2 4 8 4 7 3 1 3 3 6 26 31 57
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FAGENES
UGENTLIGE TIMETAL I 

SKOLENS KLASSER

III s Illi

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

Ilns limf Is I m 3.r. 2. r. l.r. 

1111 11 
4 4 4 4 5 6 5

6 31) 4 41) 5 3 4
5 31) 3 41) 4 4 4
3 3 5 5 43)
3 4 42)

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

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

1111 
3 3 4 4 3 2 2
1 2 2 2 2 2 2

2 2 2
2 2
5 3 2 3 2

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

1 1 
2 

1 1
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SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) — U-J:
fransk Isa;
latin 2. r.;
historie 1. r. b;
tilsyn ved fællessang I, II, III g ................................ 14 timer

Adjunkt T. Bergstein (1961) — Be:
matematik II sa, II s b, II m, Isa, I m b;
fysik II m, I m b .............................................................. 28 —

Adjunkt F. Bisgård (1963) — Bi:
engelsk II s b, II m, 3. r. a;
dansk II m, I m a, 2. r. b, l.r. b ................................ 33 —

Adjunkt fru E. Bundgård (1961) — Bu:
fransk III s. III m a, II s a, I m a;
latin lisa, Isa .............................................................. 23 —

Adjunkt O. Bøggild (1962) — Bø:
biologi 3. r. a, 3. r. b, 2. r. a, 2. r. b;
geografi II sa, II m; Is b, 2. r. a, 2. r. b;
matematik III m b;
kemi III m a, III m b ..................................................... 27 —

Timelærer Chr. Christensen — Chr:
gymnastikassistent lg ................................................... 3 —

Adjunkt K. Christiansen (1963) — KC:
fysik III m a, III mb, I m a,
2. r. a, 2. r. b, 1. r. a, 1. r. b;
matematik III m a;
kemi II m, I m a, I m b ................................................. 33 —

Adjunkt K. Dybdahl (1960) — Dy:
dansk III mb, II s a, Isa, 2. r. a;
tysk II s a, Isa, l.r. b ................................................. 30 —

Timelærer fru R. Fleng — Fl:
sang 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a, 1. r. b ................................ 4 —
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Adjunkt J. Freil (1962) — Fr:
tysk III s, II s b, II m, I s b, 3. r. a, 2. r. b;
gymnastik III g, I g, 1. r................................................. 31

Lærerinde fru E. Greisen (1962) — Gr:
matematik 3. r. a, 3. r. b, 1. r. a, 1. r. b;
fysik 3. r. a, 3. r. b;
formning 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a, 1. r. b;
dansk 1. r. a ...................................................................... 35

Adjunkt H. C. Harder (1960) — Ha:
biologi III s, III m a, III mb, 1. r. a, 1. r. b;
geografi II s b, I m a, I m b, Isa, 3. r. a,

3. r. b, 1. r. a, 1. r. b ................................................. 31

Adjunkt H. Jørgensen (1964) — Jø:
engelsk I s b, I m a, 3. r. b, 2. r. a, 2. r. b, 1. r. b;
gymnastik III g, I g, 2. r., 3. r........................................ 34

Adjunkt F. Mathiesen (1962) — Ma:
religion i alle klasser; 
oldtidskundskab i alle gymnasieklasser........................ 22

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

Adjunkt E. Sejer Pedersen (1960) — SP:
engelsk II s a, Isa, 1. r. a;
fransk III mb, II s b, II m, I s b + m b, 3. r................. 33

Lektor E. Siej (1961) — SI:
dansk III s, III m a, I s b + m b;
engelsk III s, I m b;
latin III s, II s b, I s b..................................................... 31

Lærer M. Stryhn (1964) — St:
matematik I m a, I s b, 2. r. a, 2. r. b ........................ 20

Adjunkt E. Sørensen (1962) — Sø:
historie III s, III m a, III m b, 3. r. b; 
dansk II s b, 3. r. a, 3. r. b ............................................. 29

Lærer A. Wagenblast (1963) — Wa:
historie II s a, II s b, II m, I s a, I m a,

I s b + m b, 3. r. a, 2. r. a, 2. r. b, 1. r. a................... 30 
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Adjunkt fru K. Winkler Harrit (1962) — WH:
sang III s, III m a, III mb, Ils a,

II s b, II m, I s a, I m a, I s b + m b;
fællessang i gymnasieklasserne;
tysk 3. r. b, 2. r. a, 1. r. a ............................................. 24 —

Under adjunkt Freils indkaldelse til militærtjeneste 17.-31. august 
varetoges hans gymnastiktimer af kollegerne, tysktimerne af stud, 
mag. Anne Ussing-Jepsen.

Under lærerinde fru Greisens sygdom 25. august—30. september 
fungerede student Anders Bak som vikar.

Pr. 1. august 1964 forflyttedes adjunkt frk. A. M. Jacobsen til 
Randers kommunale Gymnasium, og stud, scient. Nielsen-Kås fra
trådte. Samtidig ansattes cand. mag. Henning Jørgensen, København, 
og stud, scient. Mogens Stryhn.

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 
(fysisk-kemisk samling).
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AF ÅRETS ARBEJDE
De frie timer

Denne nydannelse i gymnasiets arbejde omfatter to former for 
aktivitet, studiekredsarbejde og otte fællesarrangementer.

På grund af uoverensstemmelse mellem Gymnasieskolernes Lærer
forening og finansministeriet om aflønningen af studiekredsarbejdet 
er dette ikke kommet i gang i år.

Følgende otte fællesarrangementer har været afholdt:
Foredrag i anledning af den 29. august af hr. Børge Egelund Niel

sen, Hobro, om oplevelser i Frøslevlejren.
Foredrag af forfatteren Hans Lyngby Jepsen.
Foredrag og oplæsning af forfatterinden Ulla Ryum.
Foredrag af docent Olaf Pedersen, Århus, om naturvidenskab og 

humaniora.
Ungdomskoncert af Ålborg Byorkester.
Foredrag af lærer Mogens Stryhn om u-landsproblemer.
»Scener fra Shakespeare« ved skuespiller Roger Trafford, Not

tingham.
I anledning af hr. Traffords besøg blev der af adjunkt Bisgård 

arrangeret en Shakespeare-udstilling i montrerne.
Foredrag af museumsinspektør P. Seeberg, Viborg.

Erhvervsorientering
Undervisningen i erhvervsorientering er meddelt efter anordnin

gerne, således at 2. realklasserne og II g-klasserne har haft 10 timer 
hver, 3. realklasserne, I og III g-klasserne hver 2 timer.

Realklasserne er undervist efter A. Søgård Jørgensen og Kai Søren
sen: »Fremtid med plan« — 3. realklasserne har derudover benyttet 
det til lærebogen hørende arbejdshefte.

Arbejdsdirektoratets bøger har været anvendt i 2. realklasserne 
til orientering om valget mellem 3. real og gymnasiet (»Realist eller 
Student?«); i I g-klasserne er publikationen »Grenvalget« brugt, og 
II og II g-klasserne har været undervist efter »Studie- og erhvervs
orientering for gymnasiet«. — I undervisningen har andre hjælpe
midler stået til elevernes rådighed: Erhvervskartoteket, piecesamlin- 

28



gen, »Politiken«s »Hvad kan jeg blive?«, serien »Faglig læsning« 
samt flere bøger om læse- og studieteknik; Jan Eidi og Cato Hambro: 
»Hvordan man læser lektier« har eleverne i 1. realklasserne og i I g- 
klasserne haft til hjemlån en uge.

Rektor orienterede bl. a. forældre til elever i 2. real og 3. real om 
optagelsen i gymnasiet på et møde den 13. januar.

Om uddannelserne ved universiteterne og de højere læreanstalter 
og studieforholdene her gav studenter, udsendt af Arbejdsdirektora
tet, eleverne i II og III g oplysning, bistået af to erhvervsvejledere 
fra den offentlige erhvervsvejledning; mødet afvikledes den 22. fe
bruar i sidste undervisningstime.

Biblioteket har en mappe med aktuelle meddelelser fra dagspressen 
vedrørende uddannelser, erhvervsliv, Ungdommens Uddannelsesfond 
m. m. været fremlagt til elevernes afbenyttelse.

Eleverne i III g-klasserne har bistået Gymnasieskolernes Lærer
forening og Foreningen af Lærere i Erhvervsorientering i Gymnasie
skolerne i en undersøgelse vedrørende tilgangen til den højere under
visning med oplysning om studieønsker. Oplysningerne er led i en 
større undersøgelse gennem nogle år, som skulle tjene til belysning 
af de unges uddannelsesønsker og hvorvidt de søges realiseret.

Ekskursioner
I dagene 31. oktober til 5. november var III g på ekskursion til 

København. Man besøgte Nationalmuseet, Lousiana, Statens Museum 
for Kunst, Burmeister og Wains museum og Ny Carlsberg Glyptotek. 
Radiohuset blev forevist, og man overværede et folketingsmøde. På 
tre aftener var der arrangeret teaterbesøg. Ekskursionen blev ledet af 
adjunkterne E. Sørensen og K. W. Harrit.

3. real har været på ekskursion til Viborg i april. Om formiddagen 
var der besøg i Vestre Landsret, om eftermiddagen i domkirken og 
stiftsmuseet.

II g-klassernes historiske og geografiske ekskursioner i foråret har 
følgende emner: Mariager Fjord, cementfabrikken »Dania«, Fur, 
Viborgegnen, jættestue og langdysse i Suldrup og Sønderholm, Fyr- 
katborgen, Bislev og evt. Volsted kirke, Hjerl hede og borgen Spot
trup.

S angl musik
I samtlige gymnasieklasser er morgensangsrepertoirets nye sange 

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

Ill: Her er der yderligere sunget studentersange efter »Concina- 
mus o sodales« og »Kvikke viser«. Der er arbejdet med flere kanons 
og med 3-stemmige korsatser efter »Musik i skolen« og »Gymnasie- 
sangbogen«.

De nationale romantiske skoler og modernismen er gennemgået 
musikhistorisk og formalt. De vigtigste værker herfra er gennem
spillet.

Il: Der er indøvet 3- og 4-stemmige korsatser fra »Gymnasie- 
sangbogen« og »Musik i skolen« samt arbejdet med kantaten.

Musikkens udvikling fra gregoriansk sang til højromantikken er 
gennemgået musikhistorisk. De vigtigste værker herfra er gennem
spillet og gennemgået formalt.

1: Der er arbejdet med flere kanons efter »Fællessang« og med 
3-stemmige korsatser fra »Gymnasiesangbogen« og »Musik i skolen«; 
et stort arbejde er lagt i indøvelsen af Povlsens og Sennels kantate.

Den almindelige, elementære musiklære er gennemgået: nodelæs
ning, intervaller, dur og moll-systemet, rytme- og instrumentlære. 
Værker, der præsenterer de enkelte instrumenter tydeligt, er gennem
spillet. Ouvertureformen er gennemgået, og de vigtigste ouverturer 
fra barokken til modernismen er gennemspillet.

Ved skolens translokation 1964 sang nuværende II støttet af ti 
basser fra nuværende III Povlsens cg Sennels kantate »I Himmer
lands dale« for 3-stemmigt kor, klarinet, obo, cello og klaver. Klari
net: Jens Keiding, obo: adjunkt Freil; cello: Anders Bak; klaver: 
Birthe Harrit.

Et frivilligt kor med deltagere fra I og II og 1. real har arbejdet 
efter skoletid hele året.

Den 16. oktober 1964 deltog fjorten medlemmer fra det frivillige 
kor i et korstævne i Viborg, hvor de prøvede kræfter med kor fra 
Viborg, Grenå og Randers. Om eftermiddagen prøvede korene samlet 
på et par fælles opgaver, som hvert kor havde indstuderet i forvejen. 
Det var en stor oplevelse at være med i så stort og velklingende et 
kor. Derefter blev korsisterne indkvarteret privat til spisning. Om 
aftenen var der stor koncert, hvor hvert kor sang et par sange, og 
alle korene til sidst samledes i de fælles opgaver. Vores kor gjorde sig 
store anstrengelser med sangen, men kunne dog ikke måle sig med 
de andre i kvantitet; deltagerne havde imidlertid stor glæde og in
spiration af at være med i de fælles opgaver og høre de særligt for
nemme Randers- og Viborg-kor. Bagefter afsluttedes den anstren-
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gende dag med en lystig svingom til stor fornøjelse for deltagerne.
Den 9. april sang det frivillige kor Karl Clausens og Otto Gel

steds »De mørke fugle fløj« 4-stemmigt til morgensang.

1 .—2. real (Fl)
Der er arbejdet efeter den nye udgave af »Højskolesangbogen« — 

hovedsageligt med ikke før kendte melodier og tekster. Små 2-stem- 
mige satser fra »Vore skolesange« — i 2. b til dels med blokfløjteled
sagelse — er indøvet, samt flere kanons fra H. Elbirks »100 lette 
kanons«.

Den elementære nodelære — dur, mol, takt, rytme — er gennem
gået, til dels som hjemmeopgaver.

I forbindelse med kort omtale af komponistens liv og virke er let
tere tilgængelige værker af Haydn, Mozart, N. W. Gade og Carl 
Nielsen gennemspillet og kommenteret. I 2. real nåedes endvidere 
enkelte værker af Beethoven, Schubert og Chopin.

Sport
Drenge. Vi har gjort en kraftig indsats for at skabe et passende 

hylster om den sunde sjæl i det forløbne skoleår. Vi har deltaget i 
mange arrangementer både her og ude omkring; vi har givet (og fået) 
mange klø — alt med samme sind naturligvis (om end ikke samme 
begejstring).

18. september. Alle talenter var blevet gravet frem og pudset af 
før vor deltagelse i atletikregionsstævnet i Hjørring. Vi var med i 
alle fire grupper; med tre trediepladser og en fjerdeplads blandt fem 
deltagende gymnasier kunne vi notere et for et nyt gymnasium meget 
tilfredsstillende resultat.

I oktober spillede vi en skolekamp i fodbold mod Hobro Gym
nasium og måtte indkassere et 1-4 nederlag. Det kunne vi ikke lade 
sidde på os, så efter et møde i udtagelseskomiteen fandt vi frem til 
et hold, der vandt med 6-1 i returkampen.

I en træningskamp i basketball mod Ålborghus fik vi store klø 
(30-60).

19. november. Regionsbasketballstævne i vor egen hal med del
tagelse af 6 gymnasier. I ældste gruppe måtte vi neje os mod Randers 
(21-39), hvorimod yngste hold slog først Ålborghus med 27-19 og 
derefter Ålborg Katedralskole med 21-11. Dette skaffede os adgang 
til landsfinalen i denne gruppe.

28. -29. november. Finalestævne i basketball i Århus. Første kamp 
mod Falkonergården tabtes (22-11), i anden kamp rehabiliterede vi 
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cs med en sejr på 19-13 over Kildegård Gymnasium. Dette betød 
en tredieplads blandt landets gymnasier til vort endnu meget uruti- 
nerede hold. Vel spillet!

5. januar. Deltagelse i Ålborg Amts basketballturnering for yngste 
gruppe. Tre indledende kampe vandtes og gav os en plads i finalen 
mod Ålborg Katedralskole, som efter en nervepirrende kamp løb af 
med medaljerne — en enkelt scoring skilte os fra lyksaligheden.

28. januar. Handicapturnering i håndbold. En række morsomme 
kampe endte med sejr til I smb over II g (14-10) i finalen.

I februar spillede vi en række træningskampe i håndbold, mod 
Ranum Seminarinum (der vandt 14-13), mod Ålborg Katedralskole 
(der tabte 15-16) og mod Hobro Gymnasium (der, handicappet af 
manglende træningsmuligheder, tabte 8-34).

25. februar. Håndboldstævne for otte nordjyske gymnasier i vor 
hal. Efter et sportsligt endog særdeles vellykket og til tider næsten 
uhyggeligt spændende stævne stod Århus Statsgymnasium med pal
merne i hænderne efter en sejr i finalen (efter omkamp) over Ran
ders på 11-10.

Vort eget fysisk underlegne hold kom i menneskehænder i sin før
ste kamp (mod de senere stævnevindere) og tabte 3-19; i næste kamp 
(mod Marselisborg) spilledes der betydeligt mere frigjort, og neder
laget blev så beskedent som 13-15.

8. marts. Handicapturnering i basketball. I smb tog sig igen af 
førstepladsen med en sejr over 1. real på 36-24.

2. april. Gymnastikopvisning for III g.
10. april. Deltagelse i de nørrejyske gymnasiers basketballturnering 

i Ålborg. Resultat foreligger desværre først efter sportsredaktionens 
slutning.

Pigerne har i det forløbne år dyrket disciplinerne gymnastik, bold
spil og idræt. Det var første år, pigerne dyrkede idræt. De deltog i et 
idrætsstævne i Hjørring, men var kun tilmeldt i langbold (det blev 
et nederlag, men bedre held næste gang!). Næste år håber vi at 
komme så langt med idrætten, at pigerne også kan deltage i de andre 
discipliner. Der har som sidste år været et hold til rytmegymnastik, 
hvor mange af pigerne deltog. Det blev til mange fornøjelige timer.

Biblioteket

Katalogiseringsarbejdet er fortsat med hjælp fra kontordame og 
præfekter. Forfatter- og titelkartotek nærmer sig nu sin færdiggørelse. 
Det sidste år efterlyste kartoteksskab er nu installeret, og kartoteket 
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har kunnet begynde at blive benyttet efter sin bestemmelse: at be
tjene elever og lærere.

Udlånet kan nu betragtes som en integrerende, værdifuld del af 
skolens undervisning. Biblioteket benyttes desuden stabilt af eleverne 
— og kun i meget begrænset omfang som varmestue.

Udlånet fra hovedbiblioteket og fra faglokalerne har i perioden 
1. april 1964 til 31. marts 1965 været på i alt 1697 bind. I samme 
periode voksede bogbestanden med 633 bind til i alt 6378 bind. Det 
løbende tidsskrifthold var 1. april 1965 131 tidsskrifter (en tilvækst 
på 18).
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EKSAMENSOPGIVELSER

Dansk
III s Gunløgs saga, En landsbydegns dagbog (begge efter Falken

stjerne), Rytteren (Gyldendal, Tranebog).
Falkenstjerne I, 11. udg. pp. 44—9, 105, 128—30, 166—8 m, 
171 n—5, 181—5, 212 f, 231 m—32 m, 235 f, 250—2, 294—98, 
306—11, 394—6 m.
Falkenstjerne II, 9. udg. pp. 32 f, 75—9 m, 80—3, 155 f, 
170—4 m, 185—5 m, 204 f, 229—31, 255—62, 317—9 m, 
323—9, 386—92.
Falkenstjerne III, 12. udg. pp. 25 m—34, 50—2, 80—4, 
127—31, 208, 250—2, 268 n—269 m, 366—74, 389, 418 f.
Svensk: Ferlov m. fl., 3. udg., 1958. pp. 15 m—16 ø, 19 m, 
40—3, 57—61 0, 79—83, 137 m—9, 165—8, 188—202, 
205 m—206 m, 227 m—8.
Norsk: Samme, pp. 253—5 m, 321 n—6 samt Tore Ørjasæters 
Elgen (dupi.).

III ma Hovedværker som III s.
Falkenstjerne I, 11. udg. pp. 13—5, 44—8, 105 f, 117—26, 
166—8, 179 f, 232, 235 f, 255—7, 306—11, 374 f, 394—6.
Falkenstjerne II, 9. udg. pp. 134—9, 170—4, 255—62, 317—9, 
386—92.
Falkenstjerne III, 12. udg. pp. 7—18, 25—34, 50—2, 80—-4, 
127—31, 156—9, 208, 250—2, 268 f, 271—6, 322—35, 366— 
74, 389, 406, 418 f, 444 f.
Svensk: Ferlov m. fl., 3. udg., 1958. pp. 19, 40—3, 57—61, 
79—83, 102—4, 194—202, 205 f, 218—24.
Norsk: Samme, pp. 254 f, 321—8.

III mb Gunløgs saga, Ved vejen, Vildanden (efter Falkenstjerne og 
Dansklærerforeningens udgaver).
Efter Falkenstjerne: Hagbard og Signe; Sonatorrek; Ebbe 
Skammelsøn; Om den fjerde gerning; Far, verden, far vel;
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Lystig vise; Om zar Peter; Den yndigste rose; Til min Moltke; 
Perspektivkassemandens billeder; Aladdin; De tvende kirke
tårne; De levendes land; Waldemar den Store; Bekendelse; 
Kunstneren mellem oprørerne; En sjæl efter døden; Posthuset 
i Hirschholm; Sjælland; Adam tager sit parti; Nattergalen; 
Klokken; Ridehustalen; Indledning til Hovedstrømninger; To 
verdener; Ørneflugt; Torben og Jytte; Frøkenen; Røg; Graven 
i sne; De blå undulater.
Efter Ferlov m. fl.: Odalbonden; Tal vid jubelfesten 1817; 
Gammalt porslin; Den nya Grottesången; Grotteproblemet; 
Dressyren börjar; Giftermål på besparing; En konstteori; Om 
humor; En kopp te; Orgier; Hissen som gick ner i helvete; 
Kallocain; En man och hans samvete.
Efter Falkenstjerne: Et rimbrev; Mit følge; Gamle Noreg; 
Haugtussa. Efter Ferlov m. fl.; Rudolf Nielsen, Rivalen.

3. a Efter Gregersen m. fl. Læsebog for realskolen III: Stubs aria; 
Gartneren og herskabet; Angst; Til en veninde; H. C. Andersen 
som eventyrdigter; Marie Grubbe; Irene Holm; Kongen falder; 
Bryllup; Gæsten; Guernica.
Kirk: Fiskerne (Gyldendal, Tranebog); Goldschmidt: Maser 
(Dansklærerforeningen).

3. b Litteraturprøver som 3. a.
Hoel: Mødet ved milepælen (Gyldendal, Tranebog); En lands
bydegns dagbog (Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i 
dansk litteratur II).

Engelsk
Ills Macbeth, II og III. — Two Centuries, 1953, pp. 30—6m, 

56—8, 71—3, 129—47 m, 149 n—50. — Aspects etc. pp. 
44—68, 89—93. — Modern Prose, ved Helweg-Møller, pp. 
39—69. — Dickens Reader, pp. 34—50 m.

II m Bisgård: The Mirror, pp. 91 —103. — Modern Prose II, pp. 
3—16, 52—69, 75—87. — On England and the English, pp. 
101—128.

3. a Efter The Tortoise V: The Arch-Deceiver; The Man Who 
Knew How; Colder than Charity; The Rainmaker; The Secret 
Life of Walter Mitty.

3. b The Tortoise V: Local Boy Makes Good; The Rainmaker; The 
Lost God.
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Tysk
III s Maria Stuart (Reclam) I, 7—8, II, 3; III, 4; IV, 10—12;

V, 7, 11 —15. — Faust (Østergård) 354—605; 1530—1711; 
2678—2804; 3414—3543; 4405—4612. — Nathan der Weise 
III, 5, 7. — Efter Echtermeyer und v. Wiese, Deutsche Ge
dichte (Düsseldorf 1962): Willkommen und Abschied; Prome
theus; Grenzen der Menschheit; Erlkönig; Der Zauberlehrling; 
An die Freude; Der Taucher. — Tempel: Deutschland? aber 
wo liegt es? (ro-ro-ro), kap. 5. — Efter Hansen und Stærmose, 
Kulturgeschichtliche Lesestücke: Die deutsche Sprache; Die 
Reformation; Wie das deutsche Volk verführt wurde.

II m Nathan der Weise III, 5, 7. — Deutsche Balladen von Bürger 
bis Fontane (Reclam): pp. 35—37, 39—44. — Wickert: Der 
Klassenaufsatz (Reclam). — Hansen: Neuere deutsche Erzäh
ler, 1962, pp. 41—51. — Borch-Madsen, Jørgensen, Kamp: 
Deutschland von heute, Stimmen unserer Zeit, 1962. pp. 
26—29, 42—47, 115—118.

3. a Gregor: Die Brücke (Haase 1962), pp. 39—63, 75—83. — 
Borch-Madsen, Jørgensen, Kamp: Deutschland von heute, Der 
Alltag, pp. 105—108.

3. b Kästner: Die verschwundene Miniatur (Gyldendal 1963), pp. 
3—44.

Fransk
3 a + b Koefoed: Le francais sans soucis, 1956, pp. 61—139.

Latin
III s Cæsar, ved Saxild og Østergård, b. g. I, IV.

Nielsen og Krarup, 4. udg., 1960: In Cat. I, III. — Sall. Gat. 
50, 5—51 (pp. 132—5).
Pontén: Lat. förff. I, Poesi: Catul, c. III, V. LXX, LXXXV; 
Ovid, Pyramus och Thisbe.

Oldtidskundskab
III s + ma + mb Munchs Verdenshistorie og Kierkegård, Winding 

1—331.
Herodot: I, capp. 1, 5, 26—45, 71, 75, 84—91; III, capp. 
39—43, 124—25; VIL capp. 32, 34—35, 45—46, 56, 60—61, 
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130—39; VIII, capp. 3, 40—44, 49—50, 54—64, 140—44. 
Platon: Apologien, capp. I—XXXIII; Kriton, capp. I—XVII. 
Sofokles: Antigone.
Bundgård: Den græske kunsts historie, 6. udg., 1961. — Vase
maleri pp. 12, 15 ( + 16), 21, 43, 44; skulptur pp. 13, 26, 
32 ( + 33), 50 ( + 41), 55, 56 ( + 57), 62, 66 ( + 67), 69, 99, 101, 
108 (+109), 113; arkitektur: pp. 10 ( + 13), 26 ( + 24), 60 
( + 61), 72 ( + 73, 91), 92 ( + 94, 95), 103 ( + 30), 105; hellig
steder Delphi 28 ( + 29, 30, XX), Olympia 58 ( + 59, XV), 
Akropolis 71 ( + 72, 76—77, XIX). (Romertallene refererer til 
Klassisk Kunst, Hellas, 6. udg., 1961).

H istorie

III s + ma + mb Munchs Verdenshistorie og Kierkegård, Windings 
Nordens Historie: Grækerne, Det byzantinske rige, Muhamme- 
danismen og arabervældet, Samfundsudviklingen fra Karl den 
Store til ca. 1300, Korstogene, Kejser og pave, Danmarks old
tid fra ca. 3.000 f. Kr. til ca. 800 e. Kr., Vikingetiden, Dan
mark ca. 1050 til 1241, Unionstiden 1380 til 1523, Staternes 
indbyrdes forhold 1815—1914, Italien, Frankrig, England, 
Tyskland og Rusland 1815—1914, Østrig-Ungarn 1867—1914, 
Fredsslutningen 1919, Folkeforbundet, Tyskland 1919—39, 
Rusland 1917—39, Italien og Spanien 1919—39, Det britiske 
rige 1919—39, Danmark 1848—1945.
Kierkegård, Lomholt-Thomsen, Winding: Danmark i dag. — 
Arbejdere og arbejdsgivere, Liberalisme, socialisme og george- 
isme, Borgerrettigheder og -pligter, Folkestyrets opbygning, 
Lov og ret, Sociallovgivning, Skatter, FN.
Den romersk-katolske kirke v. Bay og Busch. — Gregor VII: 
Banlysningen af Henrik IV; samme: Den verdslige og kirkelige 
magts oprindelse; Innocents III: Forholdet mellem konge
dømme og pavemagt.
Kilder til Danmarks historie efter 1600, IV, 1864—1920 v. 
H. Muller. — Danmarks stilling ved krigsudbruddet 1914.
Kilder til modstandsbevægelsens historie v. Hæstrup, Barfoed, 
Rasmussen og Petersen. — Samtidig rapport til London om 
aktion mod flyveplads Vest, Ålborg; Af rapport fra Stig Jen
sen til London 26. feb. 1945; Proklamation fra Danmarks fri
hedsråd dateret sept. 1943.
Danmarks historie i billeder, 6. udg. v. Andrup, Ilsøe, Nør- 
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lund. — nr. 5, 6, 15, 33, 39, 51, 65a + b, 284, 291, 314, 315, 
316, 331, 333.

3. a + b Buchreitz, Rosing: Historie for realklasserne III, 1963, und
tagen pp. 11—25 og 189—231.— Kierkegård, Lomholt-Thom- 
sen, Winding: Borger og samfund, 1962, hele bogen, af petit- 
stof dog kun De forenede Nationer, pp. 62—64.

Geografi
II sa + sb Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium, 1963.
II m Andersen, Frederiksen, Hellner: Geografi for matematisk gym

nasium, 1963.
3. a + b Hellner, Humlum, Holmelund: Geografi for realafdelingen 

III, pp. 1—150. Regionalgeografisk område: Nord-Amerika.

Biologi
III s Kjeltoft ogSchiønning: Biologi for gymnasiet, 4.udg. (-r-kap. 8); 

Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi, 14. udg. (med en
kelte overspringelser); 40 sider duplikeret tillæg til cytologi.

III ma Som III s.
III mb Munk: Biologi fer matematisk gymnasium (med enkelte over

springelser, spec, af biokemiske afsnit); 40 sider duplikeret til
læg til cytologi.

3. a + b Lange, Leth: Biologi for realafdelingen II.

Kemi
III ma + mb Ring: Kemi for gymnasiet, 11. udg. — pp. 29—38, 

46—52, 58—86, 94—100, 105—19, 135—49, 167—73, 175— 
185, 195—97, 202—05.

Fysik og naturlære
III ma + mb Eriksen, Sikjær: Fysik for gymnasiet.

I, 4. udg. pp. 20—33, 56—70, 100—110, 118—21, 122—24.
II, 4. udg. pp. 5—24, 43—51, 53—64, 67—74, 76—78, 100— 
109.
III, 3. udg. pp. 5—20, 23—45, 48—57, 59—70, 105—108, 
122—124.
Eriksen, Pedersen: Astronomi for gymnasiet, 5. udg. pp. 9—14, 
16—27, 32—34, 41—44 n, 46—51 n, 69—73.
Øvelser: Isens smeltevarme, Boyle-Mariottes lov, Faradays 
elektrolytiske love, Strømforgrening, Wheatstones bro, Et ele- 
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merits konstanter, Måling af en samlelinses brændvidde, Linse
systemer, Væskers massefylde, Atwoods faldmaskine, Pendul- 
svingninger, Lydens hastighed i luft, glas og kuldioxid, Det 
skrå kast, Magnetfeltstyrke, Viskositetsmålinger.

3. a + b Højgård: Vor tids fysik for 3. real, undt. stof mærket med 
stjerne; Hjerting, Andersen, Voldby: Den ny naturlære III, 
pp. 45—55.

Matematik og regning
III ma + mb A. Kristensen: Aritmetik og algebra I, 6. udg. pp. 

24—43, 87—91, 98—115. — Samme: Aritmetik og algebra II, 
6. udg. pp. 14—22, 27—42. — Samme: Plangeometri og tri
gonometri, 8. udg. pp. 23—35, 44—53, 69—72. — Samme: 
Analytisk plangeometri, 10. udg. pp. 19—45, 61—94. — 
Samme: Differential- og integralregning, 5. udg. pp. 7—88. — 
Samme: Stereometri, 4. udg. pp. 36—38, 53—59, 76—80, 
92—93 ø, 95—101.

II sa + sb Mogensen: Matematisk orientering. Bind I, par. 23—61 
(begge inch), bind II, par. 13—39 (begge inci.); notater om 
kombinatorik og sandsynlighedsregning.

3. a + b Andersen, Bo m. fh: Realskolens regning og matematik pp. 
30—250; Nygård, Pedersen: Emnelæsning i matematik I, Ende
lige og uendelige rækker.
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SKOLENS DAGBOG

Det har atter i år vist sig, i hvor høj grad skolen kan drage nytte 
af de indbyggede montrer på 1. sal. Der har ikke været mindre 
end tre udstillinger af kunstfotografier. Lærer M. Stryhn og kunst- 
præfekt Kirsten Gedebjerg har forestået arrangementerne, der har 
vist billeder taget af skoleelev Ole Misfeldt Jensen, Ålestrup, af 
Mogens Stryhn og af kunstfotograferne Erik Wendelboe og Verner 
Mogensen, Århus.

Der har yderligere været udstilling af forskelligt materiale i an
ledning af FN-dagen samt en ulandsudstilling visende etnografika 
fra Afrika.

Endelig har adjunkt Bisgård stået for en aktuel udstilling, der viste 
fotokopier af de islandske håndskrifter samt videnskabelige publika
tioner fra den arnamagnæanske stiftelse.

Følgende elever har deltaget i de traditionelle militære arrange
menter: Sten Nørgård III mb og Las Erhardsen II m i operation 
»stud sø« og Ole Bøge III ma og Hans Jensen III mb i luftværnets 
arrangement.

Mandag den 14. september månedslov.
5. oktober møde for forældre til elever i 1. r. og I g. Rektor holdt 

foredrag om »Uddannelse og økonomi«. Derefter var der lejlighed til 
samtaler med lærerne.

Mandag den 23. november månedslov.
Torsdag den 23. december forældremøde. Kulturminister Hans 

Sølvhøj holdt foredrag om »Folkeoplysningens vilkår i dag«.
Tirsdag den 22. december juleafslutning. Pastor Michaelsen, Års, 

holdt juletalen, og det frivillige kor sang 3-stemmige julesange:

O sanctissima (italiensk julesang)
J. S. Bach: Ich steh’ an deiner Krippen hier 

samt en 4-stemmig sang:
Coventry Carol (Lully, lullay).

Flidspræmierne på 50 kr. tildeltes
Grethe Nygård III s
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A fsløringen af gobelinet i samlingssalen
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Mette Brorholt III ma 
Birthe Hansen II sa 
Grethe M. Hansen II m 
Lise Christiansen 3. r. a 
Knud Hyllested 3. r. b 
Tove Krogh Nielsen 2. r. a 
Jytte Naundrup 2. r. b.

Lørdag den 13. februar månedslov.
Fredag den 19. februar inspicerede magister Heerup sangunder

visningen.
Samme dag afsløredes i samlingssalen et gobelin udarbejdet af 

kunstvæversken, fru Anna Thommesen, Blistrup. Såvel elever som 
lærere og medlemmer af skolekommission og sogneråd overværede 
den korte højtidelighed. Efter at gæsterne havde taget tæppet nær
mere i øjesyn, blev der budt på en forfriskning i lærerværelset.

Udgiften til gobelinet — 15.000 kr. — er afholdt i fællesskab af 
Års sogneråd og Statens Kunstfond.

I sin tale ved afsløringen sagde rektor blandt andet: »Ideen til at 
smykke dette rum med et gobelin fremkom ved et besøg, som den 
tidligere bestyrelse for Statens Kunstfond aflagde på Vesthimmer- 
lands Gymnasium. Jeg tror, tanken er rigtig, og jeg tror, at opgaven 
er blevet løst på den rigtige måde. Et gobelin med et pompøst for
tællende motiv eller med en vægtig symbolik ville næppe have passet 
i et nøgternt, fordringsløst, men smukt rum som dette. Og så tror 
jeg i øvrigt også, at det pædagogisk er rigtigt, at der i en skole ikke 
skal doceres og demonstreres fra væggene; det sker i tilstrækkelig grad 
fra katedrene og i faglokalerne. Kunstværket skal have lov til at stå 
med sin egen værdi; det skal være det helt anderledes, det, der giver 
en formålsløs glæde ved spillet mellem flader, rytmer og farver 
under forskellige belysninger.

For at et kunstværk skal give sin hemmelighed fra sig, kræves der 
tre ting af tilskuerne: fordomsfrihed, opmærksomhed og modtagelig
hed. Hvor denne indstilling er til stede, vil dette smukke gobelin — 
det er jeg overbevist om — kunne tjene til glæde og berigelse.«

Lørdag den 6. marts. Skolefest med opførelse af Bert Brechts »Fru 
Carrars geværer«, spillet af elever fra II g og instrueret af adjunkt 
E. Sørensen.

I anledning af 25-årsdagen for Danmarks besættelse arrangeredes 
en udstilling i 1. sals montrer af effekter fra tiden 1940-45.
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PRÆFEKTURET

Præfekturet er en institution, hvis formål er at give eleverne lejlig
hed 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. Præfektudvalget 
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 1965 er:
Inger M. Rafaelsen, overpræfekt 
Anne-Dorthe Espersen, kunstpræfekt 
Gesa Schloo, sygepræfekt
Ida Olesen og Jes Mortensen, assistenter i bibliotek 
Christian Blak Nielsen, teknisk præfekt 
Finn Henrichsen og Henning Esbensen, tilsynsførende i 

bygningen
Søren Noe-Nygård, tilsynsførende på skolepladsen 
Karin Sørensen, 3. r. a, realpræfekt

Udvalgt til tilrettelæggelse af de frie timer: 
Anne-Dorthe Espersen 
Ida Olesen

Lærerrepræsentanter i dette udvalg er foruden rektor, lektor E. Siej, 
adjunkt Fr. Bisgård og adjunkt O. Bøggild.
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FORENINGSLIVET

Vesthimmerlands Gymnasiums Venner.

Den ordinære generalforsamling afholdtes den 3. december 1964. 
Efter at formanden havde aflagt beretning og oplæst regnskabet, fore
tog man valg til to af posterne i bestyrelsen. Efter tur afgik læge 
Harald Jensen, Ålestrup, og dyrlæge Severin Hansen, Nørager. Da 
sidstnævnte ikke ønskede genvalg, nyvalgtes skoleinspektør Stenbjerg 
Jensen, Nørager. Herefter har bestyrelsen følgende sammensætning:

formand, læge H. Jensen, Ålestrup, tlf. 10,
kasserer, fru landinspektør Orbesen, Jyllandsgade 33, Års, 

tlf. 21021,
sekretær, overlærer Chr. J. Lauritzen, Vesterbakken 3, Løgstør, 

tlf. 587,
skoleinspektør Stenbjerg Jensen, Sortebakkeskolen, Nørager, 
rektor A. Ussing-Jepsen, Års, tlf. 21313.

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

Regnskab for tiden 1. september 1963 til 31. august 1964.

Kassebeholdning fra forrige år .... 25,98
Bankbeholdning fra forrige år .... 1.239,31
Postgirobeholdning fra forrige år . . 1.372,64 2.637,93

Kontingent fra forrige ar ............... 737,00
Kontingent fra indeværende år .... 2.010,00 2.747,00

Renter fra postgirokonto ............... 7,14
Renter fra bankkonto..... 69,60 76,74

Gave fra C. Møller............................ 100,00
500 girokort med påtryk ................. 39,44
Postgiro-porto ................................ 4,99
Frimærker ................................................ 63,00
Duplikering af kort ................................ 13,75
Kuverter .................................................. 13,50 134,68
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Tilskud til elevfest ved indvielsen. . 
Fremstilling af skolens emblem . . . . 
Flidspræmier, legater .......................  
Kontant beholdning 31/8 1964 . . . . 
Girobeholdning ..................................  
Bankbeholdning ................................

Balance ................................................

270,73
247,35

3.508,91

380,00
520,00
500,00

4.026,99

5.561,67 5.561,67

Formuefremgang: 1.389,06 kr.

Der indsættes 50 pct. af kontingent fra 1964, i alt 1.005 kr., på en 
særlig konto til legat- og kunstfond, ifølge § 2 i foreningens love.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.

Års, den 1. december 1964.

Åge Christiansen. Sv. Rasmussen.

Foreningens medlemstal var pr. 1. marts 1965 206. 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 i kan henvende os, hvis der pludselig kommer ufor
udsete udgifter, som ikke afholdes af det offentlige.

Elevforeningen »Hebe«.
10. april fejrede foreningen som planlagt sin to års fødselsdag 

tre dage på forskud. »Bongo Boys«, der var elektriske i mere end én 
forstand, bidrog sikkert til, at de mange og veloplagte fødselsdags
gæster kom rigtigt i stødet.

17. april lykkedes det, takket været adjunkt Harders bistand, at 
vise »Køresvenden«, en film bygget over Selma Lagerlöfs bog af 
samme navn. Det ret fåtallige publikum erfarede, at denne klassiker 
inden for svensk filmkunst stadig fortjener at blive kørt på trods 
af sine tekniske mangler.

17. september forsøgte bestyrelsen noget nyt. Med deltagelse blandt 
andet fire af Årskredsens folketingskandidater gennemførtes et 
prøvevalg. Det helt ovenud fantastiske antal af 106 mødte op for at 
afgive deres stemme. Arrangementet var en stor opmuntring dels for 
elevforeningen, dels for de borgerlige partier, som sikrede sig et so
lidt flertal. Ca. 2/s af stemmerne var fordelt på de borgerlige.
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17. oktober afholdtes en velkomstfest for skolens nye elever. Fire 
mand fra Viborg Katedralskoles skoleorkester sørgede under dæk
navnet »The Jolly Band« for aftenens takt og tone.

15. december viste stud, scient. Stryhn lysbilleder og berettede om 
sine oplevelser fra mange og lange rejser i de forskellige verdensdele. 
Denne spændende og yderst interessante aften blev kun alt for få 
til del.

21. december løb den traditionelle julefest af stabelen. Aftenen 
startede spirituelt med, at Karsten Sass, Frode Veddinge samt en 
tredje ungersvend fra Århus i en lille times tid underholdt med viser, 
negro spirituals og work songs til eget guitarakkompagnement. Den 
instrumentale del af aftenen var denne gang lagt i hænderne på 
»Ørevarmerne«.

26. januar generalforsamling. Bestyrelsen fik følgende sammen
sætning: formand: Jonna Orbesen, I m., næstformand: Jes Morten
sen, II sb., kasserer: Klaus Nielsen, I m,. sekretær: Annie S. Mikkel
sen, lim., referenter: Birthe Hansen, Ilsa., Thorkild Bentien, Im.

Danmarks kristelige Gymnasiastbevce  gelse.
Kristelig Gymnasiastbevægelse har til opgave gennem foredrag og 

diskussioner at belyse såvel kristelige som kulturelle problemer.
Bevægelsen udgiver »Gymnasiastbladet« og afholder lejre, hvortil 

alle gymnasiaster og elever fra 3. real er velkomne. I efterårsferien 
var der lejr på »Næsgården« ved Madum sø. Der var ligeledes nyt
årslejr på »Koldkær« ved Hals og fastelavnslejr i Grønbæk præste
gård ved Silkeborg. I løbet af sommerferien vil der også i år blive 
afholdt tre landslejre.

I det forløbne år er der på skolen blevet afholdt en studiekreds 
ved pastor Davidsen, Årestrup, over Dostojevskis »Rodion Raskolni
kov«. Vi havde nogle meget interessante og lærerige aftener, idet 
pastor Davidsen har en sjælden evne til at gøre stoffet levende for os.

I marts måned holdt stud, theol. Paul Børge Erbs, Århus, foredrag 
om »Martin A. Hansen — ansvarlighedens digter«. Her fik vi en ud
mærket fortolkning af »Løgneren«.

Tillidsmandsposten vil for året 1965-66 blive overdraget Jens 
Jacob Jensen, I ma.

Konservative Gymnasiaster.
K. G.s bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand: Lass Erhardsen.
Næstformand: Jan Horn.
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Kasserer: Kirsten M. S. Nielsen.
Sekretær: Henning Beck Nielsen.
Menigt medlem: Ida Olesen.

28. april: K. G. arrangerede en diskussion mellem K. U.s næstfor
mand, stud. mag. Tue Rohrsted og adjunkt Svend Breum, S. F. 
Emnet var uddannelsesproblemer. Det blev en meget livlig aften, som 
sluttede med spørgsmål fra tilhørerne.

30. august: K. G. arrangerede fest for sine medlemmer på Hotel 
Himmerland. Musikken blev leveret af en kvintet bestående af gamle 
og nuværende elever. Tilslutningen var bedre end ellers.

En række af K. G.s medlemmer deltog i efterårsferien i et kursus, 
som afholdtes på Rødding Højskole. Arrangørerne var Konservative 
Gymnasiaster i Danmark.

Op til valget den 22. oktober var en række medlemmer aktive ved 
opsættelse af plakater i Års.

★

GAVER TIL SKOLEN

Tidsskrift- og boggaver er modtaget fra følgende institutioner og 
enkeltpersoner:

Den russiske ambassade, The American Library (København), 
Århus Studentersangere, Elevforeningen Hebe, boghandlerne E. An
dersen og O. Høyer (Års), købmand Sv. Rasmussen (Års), læge Laur. 
Holm (Brabrand), tidligere elev Lone Greve, rektor, adjunkterne 
Bundgård, Bøggild, Dybdahl, Jørgensen, Mathiesen og lektor Siej.

Med særlig tak har skolen fra fru Karen Rask Møller, Tystofte 
gi. friskole, modtaget en fyldig samling danske aviser fra besættelses
tiden 1940-45.

Disse gaver beløber sig til i alt 11 tidsskrifter og 91 bøger.
Den naturhistorisk-geografiske samling har modtaget en samling 

krydderurter fra fru forstander Leth, Vitskøl Kloster, et herbarium 
fra konsulent Ejvind Nielsen, Års, en myrerede fra Dorte Ussing- 
Jepsen II s a og geologisk materiale fra Niels W. Nielsen III m b.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

Skolens opbygning
Vesthimmerlands Gymnasium består for tiden af en dobbeltsporet 

realafdeling og et tresporet gymnasium. Med begyndelsen af skole
året 1965/66 vil der blive etableret undervisning på den naturfaglige 
gren, da det fornødne antal elever har meldt sig, og kvalificerede 
lærerkræfter forefindes.

Skolen kan ligeledes tilbyde undervisning i russisk, der kan vælges 
i stedet for fransk såvel på den sproglige som på den matematiske 
linje.

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).

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

I Den nysproglige studentereksamen kvalificerer til følgende ud
dannelser på universiteterne: studiet af sprog og historie til skole
embedseksamen (cand. mag.), det juridiske og det statsviden
skabelige studium samt til det teologiske studium (dog med en 
tillægsprøve i græsk). Den giver yderligere et godt grundlag for 
uddannelser på seminarier og handelshøjskoler, ligesom den vil 
være velegnet for den, der ønsker at uddanne sig til bibliotekar, 
arkivar eller journalist.

II Studentereksamen på den matematisk-fysiske 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
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embedseksamen i matematik og fysik), forstkandidat, landinspek
tør, cand, polit, og cand, oecon.

Ill Naturfagsgrenen vil være et godt grundlag for uddannelse til 
læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, cand. scient, med naturfag, 
biokemiker, industri- og hospitalslaborant, sygeplejerske; men 
også den matematisk-fysiske gren kan benyttes 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 karakterieseret 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
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
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mal tid. Yderligere skal ansøgeren have bestået den statskontrol
lerede 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 kun optages under forudsætning af, at latinprøven 
er bestået inden den 15. oktober.

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

grammatik, ligesom han må have kendskab til de almindelige syn
taktiske regler og til et mindre, centralt ordforråd.

Til prøven kræves læst en elementarbog (forskole) samt mindst 20 
sider sammenhængende læsning, lette stykker af latinske 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).

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.
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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 minimumsbeløb 
på 1.000 kr.

Ved Vesthimmerlands Gymnasium uddeltes i år en hovedsum på 
95.000 kr. De blev fordelt til 63 elever i portioner på 1.000—3.000 
kr. til 62 elever samt 500 kr. til 1 elev. Vi har således haft den glæde 
at kunne hjælpe mange af vore elever, der i særlig grad har hjælp 
behov, fordi de har en lang skolevej, undertiden så lang, at de tvinges 
til at søge ophold i skolebyen med de deraf følgende udgifter. Det er 
naturligt, at disse omstændigheder tæller med ved tildeling af sti
pendier; men de er ikke en nødvendig forudsætning. Enhver elev kan 
få stipendier, 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 Uddannelses
fond, 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 stipendium, 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 stereotypt og intetsigende, kan det være 
udeladt. Ved årets slutning gives en årskarakter. Karaktererne gives 
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:
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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 lærer

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

Når der næres tvivl om oprykning, vil hjemmet på grundlag af 
et senest i marts afholdt lærerrådsmøde modtage meddelelse om, at 
standpunktet er så ringe, at der eventuelt kan blive tale om at lade 
eleven gå klassen om.

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

at møde på skolen.
Kun ved ganske særlige lejligheder (begravelse, sølvbryllup og lig

nende i den nærmeste familie) kan der gives tilladelse til at for
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sømme skolen; skriftlig, motiveret anmodning herom må senest 1 dage 
i forvejen være rektor i hænde.

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

Efter fravær på grund af sygdom skal eleven den første dag, han 
atter er i 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.

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 elverne straks til det klasseværelse, hvor under
visningen finder sted. Bøgerne medbringes i tasken. Denne stilles 
i frikvartererne i det særlige stativ ved hver enkelt elevs plads i 
centralgarderoben. Også elever 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 præfek
terne og kun i elevrummene eller i grønnegården.

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

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

7. Morgensangen finder sted i samlingssalen i første frikvarter. 
Elever, der har fri i første time, skal møde i så god tid, at de 
kan deltage i morgensangen.

8. Første ordensduks er den elev, der står først på klassens elev
liste. Hans funktionstid er en uge. Er han fraværende, træder 
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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.

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

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 fag
læreren.

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

slag, indlæg og blyantsmærker.
5. Eleverne er ansvarlige for de lånte bøger. Hvis en bog vanrøgtes 

eller mistes, skal eleven erstatte 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 
udskrevne, som skal mærkes af læreren.

8. Tegnerekvisitter til matematikundervisningen i realafdelingen 
udleveres til låns og skal afleveres i hel og forsvarlig stand.

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

De skriftlige afgangsprøver finder sted i perioden 26. april til 
17. maj.

De mundtlige prøver til studentereksamen afholdes i tidsrummet 
31. maj til 22. juni. Disse prøver er offentlige.

Dimission og translokation vil finde sted torsdag den 24. juni 
kl. 10. Der er mødepligt for eleverne. Forældre og gamle elever er 
velkomne til at overvære afslutningshøjtideligheden.

Det nye skoleår begynder torsdag den 12. august kl. 10.
De resterende ferier og fridage i kalenderåret 1965 vil falde på 

følgende måde:
Storebededagsferie lørdag den 15. maj.
Pinseferie inclusive grundlovsdag lørdag den 5. juni til tirsdag 

den 8. juni.
Sommerferie fredag den 25. juni til onsdag den 11. august.
Efterårsferie mandag den 18. oktober til lørdag den 23. oktober.
Juleferie torsdag den 23. december til onsdag den 5. januar 1966.
Alle de nævnte dage er medregnet.
I september og november vil der blive givet månedslov; men nogen 

bestemt dato kan ikke angives på indeværende tidspunkt.

Års, i april 1965.
A. Ussing-Jepsen.
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STUDENTERHOLDET 1964

Asp, Niels Chr., Tybjergvej 80, København, stud. mag.
Bang, Elsebet, Ranum, lærerstuderende ved Ranum Statsgymnasium.
Bendsen, Anders, »Collegium Trinitatis«, Købmagergade 524, Kø

benhavn K., teologistuderende ved Københavns Universitet.
Eefsen, Walter, »Solgården«, Arden, læser til »Højere Handels

eksamen« ved Århus Handelshøjskole.
Ellingsøe, Karen, Vesterbølle pr. Gedsted, vikar ved Højslev Central-: 

skole, agter at uddanne sig til lærerinde ved Ranum Statsgym
nasium.

Glerup, Martin, Kollegium 1, Ranum, lærerstuderende ved Ranum 
Statsseminarium.

Greve, Lone, 25, rue de Vaugirard, Paris VI, ung pige i huset, agter 
at uddanne sig til sygeplejerske.

Hansen, Birthe S. B., Pisselhøj pr. Års, lærerstuderende ved Ranum 
Statsseminarium.

Jensen, Per Misfeldt, Vølundsvej 12, Åbyhøj, stud. mag.
Johansen, Hedvig M., Jernbanegade 5, Nørager, agter at gå på 

seminarium.
Jørgensen, Rita, Rørbæk Forskole, St. Rørbæk, vikar ved Rørbæk 

Skole, agter at uddanne sig til lærerinde ved Winthers Seminarium, 
Silkeborg.

Kappel, Troels Viborg, GI. Næsbyvej 6, Ranum, lærerstuderende ved 
Ranum Statsseminarium.

Kristoffersen, Anne Margrethe, »Teglgården«, Ranum, agter at ud
danne sig til tresproglig korrespondent ved Handelshøjskolen i 
København.

Lybye, Helga, Hjedsbæk Skovridergård pr. Suldrup, elev på Ålborg 
Seminarium.

Møller, Søren Cordt, Fru Dr. Abrahamsen, Gentoftevej 21, Århus C., 
stud. med.
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Pedersen, Gorm B., Kravad 4, Ranum, lærerstuderende ved Ranum 
Statsseminarium.

Poulsen, Grete M., Kærlundsvej 131, Ålborg, laborantelev ved Ålborg 
Kommunehospital.

Simmer, Tove, Tolstrup pr. Løgstør, uddanner sig til tresproglig 
korrespondent ved Handelshøjskolen i Ålborg.

Bak, Anders, By damsvej 8, Ranum, efterskolelærer.
Andersen, Lise S., Roskildevej 51, Valby, laboratorieassistent, agter 

at uddanne sig til hospitalslaborant i København.
Arnklit, Inge S., do fru Johansen, Hasselvej 30, Virum, vikar ved 

Farum Skole, agter at uddanne sig til cand. scient, ved Københavns 
Universitet.

Bertelsen, Henning, Trillegården, Herredsvej, Århus V., stud. jur.
Christensen, Agnete M., Rishøjgård, Skelhøje, husassistent, agter at 

uddanne sig til lærerinde i Skive.
Christensen, Egil, do Fløndergaard, Mynstersvej 23, København V., 

studerer statsvidenskab i København.
Christiansen, Jens Kim, Heibergsgade 27, Århus C., stud, oecon.
Eeg, Peter Andersen, Anlægsvej, Hornum st., soldat, agter at ud

danne sig til kiropraktor ved Palmer School of Chiropractic, Da
venport, Iowa, USA.

Grynderup, Kai, Sølystgade 234, Århus C, stud. med.
Hansen, Erik Ugilt, Nørager, minkpasser.
Jensen, Arne Villumsen, Sge 6110 Jensen, IFBS, Kronborg, Hel

singør, sergentelev, agter at uddanne sig til lærer ved Th. Langs 
Seminarium, Silkeborg.

Keiding, ]ens, Overlade, soldat, agter at studere biokemi ved Køben
havns Universitet.

Kjeldgård, Bodil, Høegh Guldbergsgade 591, Århus C, lægesekretær
kursus.

Kristoffersen, Frits Nørgård, P. O. Pedersen Kollegiet v. 64, Ha- 
raldslundvej 38, Kgs. Lyngby, stud. ing.

Larsen, Jens Østergård, Peblinge Dossering 24, 3. sal th., Køben
havn N, stud. ing.

Larsen, Yrsa Skoubo, Løgstør, lærerstuderende ved Ranum Stats
seminarium.

Kragh, Solveig Linnemann (f. Nielsen), Vester Allé 6, 1. sal th., 
Randers.
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Pedersen, Jette Frank, Haraldslundvej 38 v. 274, Lyngby, stud. med. 
Rasmussen, Vibeke, Frk. Barners Kollegium, Helgolandsgade 8, Kø

benhavn V., stud, scient.
Viskum, Bente Anette, Mariehøjvej 26, Silkeborg, lærerstuderende 

ved Silkeborg Seminarium.
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