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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 bi I ledfeltet. - Originalen 
på Nationalmuseet, afstøbning på Vesthimmerlands Museum i Aars.



Vesthimmerlands
Gymnasium

SKOLEÅRET 1965-66



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.
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EN LATINSK RENÆSSANCEDIGTER

At beskæftige sig med den latinske renæssancepoesi er et herkulisk 
arbejde. Alene Gruters italienske antologi, Deliciae Poetarum Italo
rum (to bind å 1500 sider), fylder mere end alt, hvad der er over
leveret af romerske digtere fra oldtiden. Og dette italienske verse- 
udvalg er kun en brøkdel af de samlinger, der er udgået fra Gruters 
hånd. Tre bind helligede han Frankrig, fire Nederlandene, og Tysk
land fik seks bind (å 1700 sider). Hertil kommer samlinger fra Eng
land, Danmark, Portugal og Ungarn. Og det svimler for én, når man 
får at vide, at langt den overvejende del af den latinske renæssance
poesi henligger i manuskript i bibliotekerne Europa over.

Lederne af renæssancen så måske ikke tilstrækkelig klart, hvad 
kristendommen og den katolske kirke havde været for Europa i den 
lange periode fra det 4. til det 14. århundrede. Men de havde et sundt 
blik for betydningen af den anden store, sammenbindende kraft: de 
gjorde deres yderste for at bevare latinens position som universelt 
sprog over for nationalsprogene. De ønskede at ånde nyt liv i et 
døende sprog, men det meste af deres værker i dette sprog henligger 
nu ulæst. Og dog vilde det være forkert at sige, at deres møje var 
spildt. Ved at genoplive studiet af klassikerne og ved at gøre almen
heden mere bekendt med antikkens fremragende mønstre hævede de 
standarden for hele den europæiske litteratur, og ved efterligningen 
af dem muligjordes fremtidens litterære storværker både i Italien og 
Frankrig og i det øvrige Europa.

Den nylatinske digtning lægger sig i sprog, stil og kunstform så 
nær som muligt op til oldtidens romerske — og i mindre grad græske 
— klassikere. Den søger sin berettigelse i den af nylatinerne selv er
kendte, fri — netop ikke slaviske — efterligning af de gamle, og den 
har også i sine ypperste repræsentanter mesterligt gennemført den. 
Der kunde nævnes mange navne, italienere, franskmænd, hollændere, 
tyskere, englændere, ægte digtere, der kun har haft den vanskæbne at 
skrive i et overset sprog. Først i dette århundrede er man begyndt at 
studere den nylatinske litteratur fra renæssancen som forudsætning 
for nationallitteraturerne, mens man før lod den ligge: de »klassiske« 
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litteraturforskere anså den for sjælløs imitation, de »moderne« lit
teraturforskere troede den blottet for poetisk indhold. Efter sammen
fattende fremstillinger af Italiens, Tysklands, Hollands, Polens og 
Englands nylatinske litteratur er man nået til at anerkende den som 
en umistelig del af den i forvejen så rige renæssancelitteratur.

Her skal vi så beskæftige os med den formentlig betydeligste af 
dem alle.

At en ung hollænder, der døde, før han var 25 år, og som skrev 
i et fremmed sprog og i sin korte manddomstid var optaget af kirke
lige og statslige affærer; at han, trods alder, land og livsstilling, hører 
blandt den halve snes bedste elskovslyrikere i verdenslitteraturen, 
i ynde og vid på højde med Meleager, Catul, Heine, Musset og Byron 
— det synes en vovet påstand. Men den, der har læst Joannes Secun- 
dus’ »Basia« i originalsproget, vil næppe være uvillig til at indrømme 
dens rigtighed.

Secundus er væsentlig lyrisk digter, og hans digtning viser en intim 
overensstemmelse med hans egne følelser og interesser. Især berømt 
for sine elskovsvers var han en ildfuld og lidenskabelig elsker. Men 
han var en hel del ved siden af, som så mange andre af renæssancens 
mangestrengede kunstnernaturer: havde han ikke vundet navn ved 
sin lyrik, så havde han haft det alligevel for sine plastiske arbejder, 
idet han er Nederlandenes første store medaljør. Desuden var han en 
forfaren rejsende, en elsker af friluftsliv, jagt, bueskydning og rid
ning, forsker og filosof, jurist og indehaver af høje, officielle stillin
ger; og alle disse sider af hans personlighed afspejles i hans digte. 
Især præges hans digtning af hans dobbeltnatur som lyriker og bil
dende kunstner. I opfattelse og gengivelse er den ydre skønhed så 
fremherskende, at digteren ikke er til at skille fra den bildende kunst
ner. Den samme skiftende, sjælfulde skønhed stråler ud fra hans digte 
som fra hans plastiske arbejder. Kun andre fortegn er sat, kun andre 
former er taget i brug; det er den samme kraft, den samme følelse, 
der får liv både i sang og i modelsnittet.

Det drag af vemod, der plejer at hvile over de unge døde, om
hyller også Secundus’ livsskæbne. Jan Everaerts — det er hans egent
lige navn — blev født i Haag den 14. november 1511 som søn af den 
berømte retslærde Nicolaas Everaerts, præsident for Hollands råd og 
ven af Erasmus. Joannes fik sammen med sine brødre, af hvilke 
endnu to udmærkede sig som latinske digtere, en omhyggelig op
dragelse, som det sømmede sig sønner af en af Hollands bedste fa
milier. I 1528, da drengen var 16 år gammel, blev faderen udnævnt 
til præsident for parlamentet i Mecheln (Malines), regeringssæde for
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den kunstelskende ærkehertuginde Margareta af Østrig, og Joannes 
fik derved lejlighed til at færdes i de højeste, sociale kredse. I maj 
1531 traf han sin første elskede, efter hvem han kaldte sin første bog 
elegier (Julia Monobiblos). I marts 1532 drog han til Bourges for at 
studere jura under Andreas Alciatus, en af det 16. århundredes ele
gante jurister, der forbandt solid, juridisk viden med varm kærlighed 
til kunsten så vel som til den antikke litteratur. Nøjagtig et år efter 
vendte han tilbage til Mecheln med doktorhatten. Endnu i maj samme 
år modtog han stillingen som sekretær for kardinal Johannes Tavera, 
ærkebiskop af Toledo, og rejste til Spanien, hvor hans evner som 
latinsk stilist tildrog sig kejser Karl V.’ opmærksomhed, så at det 
blev bestemt, at han skulde ledsage kejseren på hans felttog til Afrika. 
Joannes blev imidlertid syg og måtte vende tilbage til sit fødeland, 
hvor han blev sekretær for Georg van Egmond, biskop af Utrecht. 
Men endnu inden han nåede at overtage stillingen, blev han påny 
syg og døde efter fire dages heftig feber i Tournay (eller St. Amand) 
den 24. september 1536 — samme år, hvor Erasmus af de baselske 
studenter blev båret til graven.

6



Et stik efter Jan van Scoreis tabte portræt af Joannes Secundus 
har bevaret hans træk for os. Vi ser ham i en kunstnerkittel med 
en medalje i hånden, forestillende hans elskede Julia, mens en mejsel 
og en bog med hans egne digte ligger på et bord foran ham. Blondt, 
krøllet hår med sparsomt hageskæg og moustache tjener som ramme 
om en høj pande, en lang næse og en følsom, smuk mund, medens 
de kloge, faste, desillusionerede øjne gør den bevidste poseren til 
usandhed.

Hans værker, alle på latin, består af breve og rejseskildringer i 
prosa, versepistler, gravdigte, epigrammer, oder, elegier, blandede 
digte og den samling på nitten små digte, der især har gjort ham be
rømt: Basia (Kyssene). Hans rejsedagbøger — over rejserne til Bour
ges og Spanien — er meget underholdende. Secundus fortæller om 
rejsevanskeligheder, tølperagtige kroværter, ufarbare veje, storme, 
påtrængende rejsefæller og faren for røveri, som man idelig mindedes 
om ved de hængte tyve langs vejene. Vi får levende øjebliksbilleder. 
F. eks. er der en livfuld skildring af nogle børn, der morer sig med at 
rulle ned ad en skrænt nær Senlis, og et spøgefuldt billede af klostret 
i Mons, hvor nonnerne om morgenen hengav sig til deres religiøse 
pligter, men efter frokost klædte sig i muntre farver og var parate 
til at underholde den unge rejsende med dans og endnu mindre uskyl
dige adspredelser. Secundus er et ægte barn af den italienske renæs
sance, der interesserer sig for kunsten i alle dens former og opsøger 
arkitektoniske og skulpturelle storværker undervejs. Imidlertid er 
hans rejseberetninger aldrig bedre, end hvor han med den ham egne, 
realistiske anskuelighed beretter om tilsyneladende betydningsløse op
levelser og iagttagelser. Han har et udpræget blik for naturens skøn
heder. Sjældent glemmer han at henlede vor opmærksomhed på de 
omliggende bjergrygge og de buske, der dækker toppen. Han lytter 
gerne til træernes susen, der tilhvisker ham deres sorg over deres korte 
blomstren, deres blades hastige henvisnen. Da han træder ind i en 
kirke i Valenciennes, bliver han slået af det dunkle flimmerlys, der 
minder ham om det lys, der falder ind i en busk mellem og gennem 
takker og blade. Joannes har en livlig pen, og hans beskrivelser af de 
mange steder, han besøgte på sin vej fra Flandern til Spanien, gør 
hans rejsedagbøger til et værdifuldt tidsdokument fra det 16. år
hundrede.

Blandt hans digte skal først nævnes gravdigtene, der er interessante 
ved deres vidnesbyrd om Secundus’ intime forhold til tidens betyde
lige personligheder: Karl V., Henrik VIII., Thomas More, Erasmus 
af Rotterdam. Den nylatinske poesi har så ofte været den lærde ene- 



boers rekreation, at den måske med rette har fået ord for at lugte af 
bogstøv. Men Secundus’ digtning opstod i et sind, der aktivt tog del 
i tidens liv. Gravdigtet over Thomas More skildrer i dystre farver 
hans henrettelse og retter en vægtig anklage mod Henrik VIII. Ode
samlingen indeholder bl. a. en »Ode til Gud den Almægtigste, da han 
blev forstyrret af anabaptisternes tumulter« — det eneste digt, hvori 
Secundus direkte omtaler den kristne Gud. Mellem de blandede digte 
findes flere mærkelige stykker. »Skæbnens ustadighed« er et interes
sant, metrisk eksperiment, hvor rytmen antagelig skal efterligne lyk
kens hjul — versemålet er det samme som i flere af Goethes digte fra 
1780erne, f. eks. Grenzen der Menschheit, og måske ikke uden for
bindelse med Secundus. »Vandreren og Ekko«, en dialog, er et af de 
tidligste eksempler på de af renæssancen så yndede ekkodigte. Bra- 
vournumret i samlingen er dog »Epithalamium lascivum« (Det kåde 
bryllupskvad), der i glødende vers giver et billede af bryllupsnatten. 
Rent bortset fra det ømtålelige ved emnet er det dristigt af Secundus 
at vælge et sådant tema, da Catul herover havde skrevet antikkens 
mest melodiske digt. Digtet er simpelt i sin opbygning, rapt i sin be
vægelse. Det har intet mytologisk eller heroisk apparat. Det spilder 
ikke megen tid på lovprisning af brud og brudgom, men begynder, 
hvor de fleste epitalamier ender: der hvor brudeparret trækker sig 
tilbage. Nogle læsere vil måske finde digtet for nøgent for deres 
smag. Men der er værre ting til i denne verden end sund sanselighed. 
Vor digters opfattelse af kærligheden er knyttet til to legemers fysiske 
forbindelse; han søger ikke at følge Dante og Petrarca i deres my
stiske henrykkelse. Men enhver vellystning, siger Secundus, der kom
mer til hans digte i forventning om at få pirret sine sløvede sanser, 
vil blive skuffet. Han skriver for unge elskende, ikke for libertinere.

I elegibøgerne har Secundus formet sit kærlighedslivs lyst og kval. 
Her er hans skæbnes digteriske dokumenter, der kendetegnes ved nav
nene på den hollandske Julia og den spanske Neæra. Den første bog 
af elegierne handler om hans første store kærlighed, som fik en brat 
ende, da den uforstyrrelige Julia havde den dårlige smag — eller 
måske gode skæbne — at vælge en anden end sin fyrige elsker til 
mand. I den medalje, Secundus lavede af Julia, ser vi hende med 
blondt hår — i virkeligheden var hun brunette —, lige næse, en køn 
mund og en køligt-reserveret mine. Hendes skønhed er af den svul
mende type, der er karakteristisk for Rubens’ Venus. Hun var sand
synligvis modnere end sin tyveårige elsker. Sjældent hengiver digteren 
sig i denne bog til vage skildringer. På livfuld og anskuelig vis frem
fører han de enkelte stadier i forholdet: hans glødende bejlen, den 
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endelige bønhørelse, hans korte lykke, hans uendelige længsel, der 
driver ham tilbage til den by, hvor hun engang havde færdedes, for 
i tanken at genopleve tidligere dages lykke. Den første bog af ele
gierne ejer noget af Properts’ ild, noget af den elskovsfulde evige 
friskhed. De andre to bøger elegier er af blandet indhold, og tonen 
er lettere, men også modnere, mere i Ovids stil end i Properts’.

Imidlertid er det ikke elegierne, der har gjort Secundus udødelig. 
Snarere knytter hans berømmelse sig til Basia, den omkring 1535, 
ikke lang tid før hans død, i Spanien skabte digtcyklus, hvorfra der 
udgik en virkning over tider og lande, der i det mindste for det 16. og 
17. århundrede næppe kan overvurderes, og som i sine sidste udløbere 
når helt op i nutiden. Hvad der gav Kyssene en sådan tryllekraft, 
var for det første den nyskabende tanke at sammenfatte en række 
kyssedigte til en cyklus, en gennemarbejdelse af et frugtbart, erotisk 
motiv i alle dets muligheder — en tanke, der trods alle væsentlige 
tilskyndelser udefra helt tilhører Secundus. For det andet var det den 
høje formkunst, der forstod at omhvirvle dette motiv i det graciøseste 
spil af åndfuld ynde, at udhamre det i det fineste filigran. Over for 
en sådan virtuos kunnen trådte de formelt måske ujævnere, men 
menneskeligt stærkere elementer i Secundus’ lyrik i baggrunden. Fak
tisk er Kyssene langt mere upersonlige end elegierne. Hvor smerteligt- 
disharmonisk forholdet mellem digteren og Neæra var, erfarer vi af 
elegierne, f. eks. af hin pragtfuldt fremstormende, vredesprudende 
anklage i Eleg. II, 5, hvis sandhedsmod og karakteriseringsevne næ
sten er uhørt i denne tidsalder. Kyssene lader os kun ane denne 
undergrund. Kyssenes Neæra er kun et navn, erindrer næppe om hin 
spanske kurtisane, hvis billede står så fast tegnet i elegierne. Ikke 
det menneskelige bliver udformet i disse digte, men om det menneske
lige bliver spundet et broget ornamenteret, men også stiliseret — og 
dermed upersonligt — rankeværk. Netop ved denne frihed for det 
tilfældige og særlige bliver Kyssene i de modneste stykker til den 
glødende elskovs højsang — et brus af henrykkelse, der ombølger 
den elskedes skønhed, en hensunken vellyst af kyssende omfavnelse.

Udstrakt læsning i den klassiske litteratur er tydelig overalt i Se
cundus’ værk. Hans direkte gæld til den græske Antologi og de 
romerske elegikere — især Catul og Properts — ligger klart i dagen. 
Men hvad der kun kan påstås om få nylatinske digtere, det lader sig 
uden overdrivelse sige om Secundus: i ham er virkelig den klassiske 
oldtid blevet levende påny. Fordi han så lidt var en pedant, blev 
han ikke hængende i antikkens udenværker: han søgte kernen, og så
ledes har han da fattet antikkens ånd og digtet ud fra den.
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At han havde mod og indre frigjorthed til at forme sin livsskæbne 
i vers og kunstnerisk kraft til at give sin følelse umiddelbart og ægte 
udtryk, er hvad der giver ham hans rang. Varme, kraft og dristighed, 
egenartede tanker og anskuelige billeder forener sig i Joannes Secun- 
dus til et usædvanligt forfatterskab, der næppe finder sin lige i 
tiden. Dette i forbindelse med det frugtbare cyklus-princip i Kyssene 
forklarer hans dybe mærke i samtidens og eftertidens poesi. Antallet 
af oversættelser til alle europæiske sprog — dog ikke dansk; her 
ligger en opgave og venter! — går op i snesevis, og tallet af digtere, 
hos hvem man mærker Secundus’ indflydelse, må skrives med tre 
cifre. Man kunde fylde et helt bind med »Kys« fra det 16. århundre
des franske litteratur, og Piejaden med Ronsard i spidsen har skrevet 
digte, der ligger så nær op ad Secundus’ Basia, at de snarest må kaldes 
oversættelser. Selv hos de største digtere, som f. eks. hos Shakespeare 
og Milton, mener man at kunne påvise spor af Secundus. Men det 
største monument, der er sat dette unge geni, er Goethes anråbelses- 
digt ’An den Geist des Johannes Sekundus’ (1776), der kalder Secun
dus »Lieber, heiliger, groser Küsser, Der du mir’s in lechzend athmen- 
der Glückseeligkeit fast vorgethan hast«. Også i Goethes senere digt
ning har Secundus afsat sine spor, især i Römische Elegien, hvor lig
heden i stemning med Joannes’ elegier ikke er til at tage fejl af, og 
hvor også anvendelsen af de digteriske midler minder om Secundus. 
Hvor klassisk end Joannes Secundus’ form er, ånden er den samme, 
der tre århundreder senere kom til fuldt udbrud i romantikken. I 
Goethes hyldestdigt til Joannes Secundus’ ånd anerkendes slægt
skabet af den største romantiker af dem alle.

Eigil Siej.
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EKSAMINER 1965

Beskikkede censorer ved mundtlig studenter- og realeksamen var 
følgende: Adjunkt Birte Jacobsen, Fredericia Gymnasium (engelsk 
3ra + b + IIm), lektor Egil Christensen, Christianshavns Gymna
sium (geografi II sa + sb), adjunkt Poul Rasmussen, Sønderborg Stats
skole (dansk III ma + mb), lektor Paul Ivertsen, Horsens Statsskole 
(tysk III s + II m + 3 r a + b), lektor K. Boye Pedersen, Vejle Gym
nasium (biologi III ma + mb + s), lektor H. P. Barfod, Randers Stats
skole (kemi III ma + mb), lektor Just Vange, Marselisborg Gym
nasium (matematik III ma + mb), lektor Elin Bach, N. Zahles Skole 
(historie 3ra + b + IIIs, oldtidsk. Ills), lektor Inger Hermansen, 
Vordinbgorg Gymnasium (fysik III ma + mb), lektor Th. Mogensen, 
Metropolitanskolen (engelsk III s).

Inviterede censorer i 3. r.: Lærer Gindrup, Års, skoleinspektør 
Dam, Nibe, og adjunkt Søndergård, Hobro.

Til studentereksamen indstilledes 53 elever og til realeksamen 36. 
Alle bestod.

Med nysproglig studentereksamen dimitteredes følgende: Niels 
Helge Garn Andersen, Norma Marie Andersen, Jørgen Bendsen, 
Kirsten Frost Gedebjerg, Ebba Gundersen, Jan Horn, Gudrun Høl- 
lede, Per Krarup-Andersen, Anne-Marie Skovhus Kristensen, Erik 
Kyhl, Ingelise Larsen, Niels Larsen, Merete Elisabeth Lauritzen, Bodil 
Lanng Nielsen, Kirsten Frandsen Nielsen, Grethe Nygård, Elisabeth 
Pedersen, Ib Skøt.

Med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen dimittere
des følgende: Jens Marius Andersen, Jens Bonderup, Mette Richter 
Brorholt, Ole Morten Bøge, Evan Smed Christensen, Anton Tage 
Schmidt Hansen, Erik Sandfeld Hansen, Peter Åge Molbæk Hansen, 
Uffe Skalborg Hansen, Frits Vagn Jensen, Karen Marie Klinkvort, 
Niels Henrik Søndergård Mikkelsen, Jens Christian Møgelmose, Hen
ning Beck Nielsen, Anne-Marie Mikkelsen Nielsen, Kirsten Marie 
Storm Nielsen, Poul Juel Olesen, Jette Orbesen, Carsten Brøndum 
Thomsen, Hans Christian Wessing, Klaus Bach Andersen, John 
Munkholm Andersen, Stig Andersen, Klaus Richter Brorholt, Alex 
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Jensen, Christian Jensen, Hans Lynge Jensen, Birte Mikkelsen, Orla 
Munkholm, John Nørtoft Nielsen, Niels-Ove Rolighed Nielsen, Niels 
Wickers Nielsen, Sten Nørgård, Kaj Lenin Svendsen, Bodil Sørensen.

Med realeksamen dimitteredes følgende: Esther Hanne Andersen, 
Hans Dybvad Andersen, Jette Lund Andersen, Lillian Hove Ander
sen, Per Testrup Andersen, Lise Christiansen, Hans Christian Fleng, 
Troels Jensen, Bjarne Kjær Jensen, Inge Jeppesen, Niels Rank Jo
hannesen, Hans Kjær, Sigvald Bekker Michelsen, Sten Møller, Margit 
Amalie Pedersen, Helle Hostrup Petersen, Vagn Rasmussen, Erik 
Sahl, Karin Sørensen, Mogens Sørensen, Lene Bohl, Kirsten Christen
sen, Lisbet Nørnberg Christensen, Anna Christiansen, Erik Søe Chri
stiansen, Asger Fiil Dalsgård, Torben Egekvist, Knud Hyllested, Jør
gen Jensen, Magna Jensen, Margit Jensen, Henrik Lang, Birgit Marie 
Pedersen, Martha Pedersen, Tove Sæderup, Kurt Sørensen.

Ved studentereksamen opnåede 5 elever gennemsnit mellem 10,0 
og 9,1, 6 mellem 9,0 og 8,6, 13 mellem 8,5 og 8,1, 8 mellem 8,0 og 
7,6, 17 mellem 7,5 og 7,1, 4 mellem 7,0 og 6,5.
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SKOLENS ELEVER

1. sept. 1965 var elevantallet 291, 1. maj 1966 er elevantallet 289.

3 ns 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)
5. Jessen, Hanne D. S., 27.2.46 (gårdejer, Østerbølle)
6. Nielsen, Kristian Blak, 31.3.47 (lærer, Vokslev).
7. Nielsen, Margit Ebdrup, 10.1.47 (gårdejer, Glerup)
8. Noe-Nygård, Søren, 9.7.46 (frimenighedspræst, Trængstrup)
9. Pedersen, Anna Munk, 30.9.46 (sognepræst, Blære)

10. Rafaelsen, Inger Margrethe, 18.12.46 (bogtrykker, Års)
11. Schloo, Gesa, 1.3.47 (lærer, Ålestrup)
12. Sørensen, Edith, 27.4.47 (landmand, Albæk)
13. Nielsen, Eva, 16.7.47 (Års).
14. Ussing-Jepsen, Dorte, 14.12.45 (rektor, Års)
15. Vestergård, Lone-Marie, 27.5.47 (gårdejer, Gøttrup)

3 ns b

Klasselærer: Sø

1. Andersen, Birthe Holst, 2.4.46 (husmand, Ladelund)
2. Bohl, Kirsten, 17.8.47 (kontorassistent, Års)
3. Busk, Betty, 18.8.47 (invalidepensionist, Års)
4. Christensen, Elin Marthine, 11.1.47 (gårdejer, Tøttrup)
5. Dalsgård, Birthe, 31.7.47 (gårdejer, Haverslev)
6. Jensen, Else Sofie, 12.1.47 (frue, Løgstør)
7. Jensen, Niels Lindberg, 13.9.46 (handelsmand, Salling)
8. Jensen, Jane Heidelbach, 30.8.46 (tandtekniker, Løgstør)
9. Larsen, Hanne Kristine Roed, 20.10.45 (gårdejer, Langdal)
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10. Lassen, Jens Hybertz, 18.9.45 (slagtermester, Astrup)
11. Mortensen, Jes Nørgård, 25.3.47 (konsulent, Ranum)
12. Nielsen, Doris-Kirstine, 24.1.47 (formand, Ranum)
13. Nielsen, Eva, 16.7.47
14. Nielsen, Kirsten, 4.1.47 (repræsentant, Års)
15. Olesen, Ida, 5.10.46 (møbelhandler, Ålestrup)
16. Ottosen, Signe Døssing, 22.5.47 (postmester, Løgstør)

3 mf

Klasselærer: Bi

1. Andersen, Carsten Fruergård, 5.6.47 (branddirektør, Hvam st.)
2. Boising, Casper, 15.8.46 (læge, Farsø)
3. Dalgård, Johs. Clausager, 14.11.46 (førstelærer, Østerbølle)
4. Esbensen, Henning, 25.4.47 (kæmner, Ranum)
5. Hansen, Grethe Myrup, 14.8.45 (gårdejer, Lille Ajstrup)
6. Henrichsen, Finn Nøhr, 16.4.47 (automekaniker, Brøndum)
7. Jensen, Inge, 15.8.46 (frisørmester, Løgstør)
8. Jensen, Tove Stenberg, 6.8.47 (skoleinspektør, Nørager)
9. Jørgensen, Gudrun Margrete, 3.2.47 (konsulent for specialunder

visning, Ranum)
10. Laursen, Eigil Grøn, 14.3.46 (gårdejer, Lille Ajstrup)
11. Lund, Gustav, 2.7.46 (husmand, Bygum)
12. Mikkelsen, Annie Søndergård, 5.11.47 (gårdejer, Sjøstrup)
13. Mygind, Anne Margrethe, 10.4.47 (overlæge, Farsø)
14. Pedersen, Else Rytter, 17.2.47 (købmand, Løgstør)
15. Pedersen, Leif Kjærgård, 30.11.46 (købmand, Salling)
16. Poulsen, Niels Chr. Haugård, 12.1.46 (skohandler, Løgstør)
17. Sloth, Hanne Lise, 8.6.46 (ekstraarbejder, Ålestrup)
18. Sørensen, Esther, 7.1.46 (bagermester, Østerbølle)
19. Ussing-Jepsen, Jens, 28.5.47 (rektor, Års)
20. Vegger, Flemming Bugge, 3.5.47 (sparekassedirektør, Farsø)

2 ns a

Klasselærer: Dy

1. Andersen, Mette Laura, 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)
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6. Brander, Else, 3.10.48 (maskinhandler, Halvrimmen)
7. Bøgh, Erik, 18.7.46 (isenkræmmer, Arden)
8. Christensen, Lillian, 10.12.47 (købmand, Løgstør)
9. Falsig, Kirsten, 20.7.47 (frisørmester, Års)

10. Jensen, Lisbet, 21.12.47 (seminarielektor, Ranum)
11. Kjeldsen, Karen Hjortkjær, 16.8.48 (frue, Års)
12. Kristensen, Lone Lolholm, 20.12.46 (arbejdsmand, Års)
13. Kyhl, Grethe, 27.10.48 (tandlæge, Løgstør)
14. Nielsen, Marie Kristine, 14.11.46 (gårdejer, Skivum)
15. Rold, Åse Lynge, 3.6.47 (kørelærer, Nibe)
16. Sørensen, Inge Wamberg, 4.9.48 (uddeler, Løgstør)
17. Sørensen, Mogens Yde, 28.4.47 (overlærer, Års)

2 ns b

Klasselærer: Ma

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

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

2 mj x

Klasselærer: Ha

1. Andersen, Poul Elkjær, 20.2.48 (slagteriarbejder, Års)
2. Christensen, Troels Hensdal, 15.4.47 (gårdejer, Rebstrup)
3. Jensen, Jens Jacob K., 17.12.48 (lærer, Suldrup)
4. Jørgensen, Niels Jørgen H., 29.6.47 (frue, Års)
5. Michelsen, Tewis Bekker, 10.1.48 (fotograf, Løgstør)
6. Nielsen, Evan, 3.4.47 (gårdejer, Hyllebjerg)
7. Nonboe, Harry, 2.9.47 (blikkenslagermester, Års)
8. Sørensen, Regnar, 28.4.47 (landmand, Års)

2 mj y

Klasselærer: Ma
1. Affertsholt-Nielsen, Tage, 26.2.48 (mejeribestyrer, Brøndum)
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2. Christiansen, Jørn Fuglsang, 3.10.47 (bagermester, Ravnkilde)
3. Christiansen, Leif, 16.9.47 (frue, Arden)
4. Jensen, Hans Peter G., 22.5.45 (frue, Vegger)
5. Kjær, Erik Hougård, 19.5.47 (tømrermester, Nørager)
6. Kold-Hansen, Torben, 7.4.48 (sparekassedirektør, Års)
7. Krogh, Poul Martin, 24.7.48 (gårdejer, Sjøstrup)
8. Rosholm, Carsten, 14.2.48 (købmand, Års)
9. Sørensen, Erik, 23.11.46 (husmand, Mejlby)

10. Vammen, Edvard, 28.11.46 (gårdejer, Kgs. Tisted)
11. Vraa, Arne, 29.10.47 (mekaniker, Nørager) 

2 mn

Klasselærer: Ha

1. Bentien, Thorkild, 15.2.47 (lærer, Kollerup)
2. Bonderup, Niels Martin, 1.1.48 (uddeler, Hornum)
3. Hansen, Else Sandfeld, 4.2.48 (husmand, Tandrup)
4. Jensen, Anna-Marie Holm, 21.3.47 (rejsemontør, Løgstør)
5. Jensen, Nina Nøhr, 23.11.46 (gårdejer, Lundby)
6. Jensen, Villy, 7.4.47 (gårdejer, Brøttrup)
7. Kongstad, Annalise, 6.3.47 (filialbestyrer, Års)
8. Kvist, Keld Kollerup, 20.2.48 (maskinhandler, Års)
9. Larsen, Annegrete, 13.5.48 (manufakturhandler, Års)

10. Madsen, Carsten, 6.12.46 (snedkersvend, Ålestrup)
11. Micheelsen, Marie Irene, 29.9.47 (lagerchef, Løgstør)
12. Orbesen, Jonna, 29.4.48 (landinspektør, Års)
13. Pedersen, Frank, 28.2.47 (gårdejer, Astrup)
14. Pindstrup, Hans, 25.10.45 (gårdejer, Høsthåb)
15. Rasmussen, Torben Grud, 13.1.47 (vulkanisør, Ålestrup)
16. Sørensen, Else Krogh, 4.12.47 (landmand, Haubro)
17. Sørensen, Torlak Bernt, 10.12.48 (lærer, St. Binderup)

1 s

Klasselærer: Si

1. Albrechtsen, Åge, 29.8.49 (fisker, Hvalpsund)
2. Andersen, Kirsten Smith, 30.3.48 (grosserer, Ålestrup)
3. Andersen, Maja Bisgård, 26.7.48 (landmand, Blære)
4. Bech, Leo Hundahl, 24.1.48 (vognmand, Hornum)
5. Bove-Nielsen, Margrethe, 21.6.49 (kørelærer, Løgstør)
6. Christensen, Eva Bay, 27.8.49 (gårdejer, Vognsild)
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7. Dalsgård, Ellen, 27.12.48 (gårdejer, Haverslev)
8. Durup, Karen Marie, 20.11.48 (gårdejer, Åle)
9. Eriksen, Herdis, 2.11.48 (husmand, Linalyst mk.)

10. Hansen, Anny Bisgård, 25.12.48 (husmand, Mejlby)
11. Hansen, Thomas Kjær, 7.1.48 (landmand, Fjeldsø)
12. Henriksen, Hans Breiner, 21.12.49 (sognepræst, St. Rørbæk)
13. Jensen, Inger Irene V., 16.6.49 (landmand, Svingelbjerg)
14. Jensen, Stig, 27.9.48 (konsulent, Års)
15. Kristensen, Mary P. S., 16.1.49 (landmand, Blære)
16. Lund, Birthe Jensen, 28.2.49 (gårdejer, Li. Arden)
17. Mogensen, Rita, 5.5.48 (gårdejer, Skårup)
18. Oksen, Bente, 19.7.48 (havebrugskonsulent, Års)
19. Pedersen, Gerda, 30.10.47 (murer, Tollerup)
20. Pedersen, Inger Årup, 18.1.48 (handelsmand, Ålestrup)
21. Teglskov, Niels Marinus, 27.6.49 (mejeribestyrer, Nørager)
22. Vestergård, Solveig, 18.3.49 (gårdejer, Gøttrup)
23. Wittrup, Inge Marie, 30.8.47 (gårdejer, Sørup)

1 m x

Klasselærer: Bu

1. Andersen, Leo, 3.6.48 (gårdejer, Skivum)
2. Christiansen, Erik Søe, 4.11.48 (købmand, Skørbæk)
3. Dalum, Kresten, 29.5.48 (landmand, Kgs, Tisted)
4. Hansen, Dorrit, 6.6.48 (mejerist, Ravnkilde)
5. Horn, Jette, 26.8.48 (fabrikant, Ålestrup)
6. Jensen, Hanne Bek, 15.4.49 (dyrlæge, Støvring)
7. Jensen, Svend Erik, 1.3.48 (chauffør, Rold)
8. Kold, John J. H., 2.12.49 (gårdejer, LI. Binderup)
9. Kristiansen, Jørgen Brix, 9.11.48 (købmand, Rold)

10. Larsen, Margit, 10.7.48 (overlærer, Ålestrup)
11. Lassen, Christen, 31.3.49 (bagermester, Nørager)
12. Nielsen, Hans Hasle, 12.1.48 (forstander, Lundbæk)
13. Nielsen, Niels Mølgård, 29.11.47 (kroejer, Arden)
14. Pedersen, Arne Schmidt, 20.5.49 (gårdejer, Bradsted)
15. Rune, Jerry Ulf, 10.6.49 (slagter, Ålestrup)
16. Smed, Poul Martin, 27.1.48 (gårdejer, Hvarre)
17. Sørensen, Jens Carsten Kjær, 12.4.49 (murermester, Østrup)
18. Sørensen, Jørgen, 14.7.49 (entreprenør, Nibe)
19. Thomsen, Erik Rask, 22.11.47 (landmand, Gi. Skørping)
20. Worup, Anne-Marie T., 17.4.48 (bogholder, Torsted)
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1 m y

Klasselærer: St

1. Auken, Hans Peter, 25.8.48 (gårdejer, Års)
2. Christensen, Carsten Skovgård, 20.5.49 (landmand, St. Aistrup)
3. Christensen, Karen Anker, 22.7.47 (seminarielektor, Ranum)
4. Egekvist, Torben, 28.9.46 (gårdejer, Hornum)
5. Hansen, Jens Kr. G., 1.11.48 (gårdejer, Fragtrup)
6. Hyldgård, Jørgen Gade, 2.7.48 (overlærer, Løgstør)
7. Jensen, Kaj, 5.6.49 (landmand, Svenstrup)
8. Michelsen, Sigvald Bekker, 13.2.47 (fotograf, Løgstør)
9. Nielsen, Karsten Lanng, 25.10.48 (købmand, Gatten)

10. Nielsen, Klaus, 11.8.47 (uddeler, Blære)
11. Nielsen, Peter Kajhøj, 31.8.49 (revisor, Løgstør)
12. Pedersen, Kurt Myrup, 6.10.48 (kreaturhandler, Farsø)
13. Poulsen, Åse Haugård, 5.5.49 (skohandler, Løgstør)
14. Schou, Svend Erik, 13.1.48 (gårdejer, Rise)
15. Svenstrup, Bjarne, 22.3.49 (ostehandler, Løgstør)
16. Vegger, Palle Bugge, 2. 1. 49 (sparekassedirektør, Farsø)
17. Østergård, Alice, 23.8.48 (gårdejer, Gatten)

3 r

Klasselærer: Wa

1. Christensen, Inga Kristine, 16.3.49 (gårdejer, Gislum)
2. Christensen, Jonna Augusta, 5.9.48 (slagteriarbejder, Års)
3. Christensen, Søren, 12.10.48 (arbejdsmand, Giver)
4. Dalsgård, Grethe, 25.3.49 (arkitekt, Hyllebjerg)
5. Hosbond, Poul Erik, 12.10.48 (gårdejer, V. Skivum)
6. Hougård, Lilly, 1.4.49 (gårdejer, Morum)
7. Jensen, Bente Lund, 6.4.49 (gårdbestyrer, Østrup)
8. Jensen, Jens Oluf Blak, 31.8.49 (smed, Suldrup)
9. Jensen, Tove Marie, 9.6.46 (chauffør, Vognsild)

10. Kjeldahl, Lene Ulstrup, 24.3.49 (slagteriarbejder, Års)
11. Kragh, Tom Erik, 16.3.49 (skolebetjent, Vesterhornum)
12. Naundrup, Jytte Christensen, 12.5.49 (landmand, Blære)
13. Nielsen, Jette, 30.12.48 (smedemester, Års)
14. Nielsen, Lisbeth Marie S., 15.5.49 (chauffør, Svoldrup)
15. Nielsen, Tove Krogh, 21.4.49 (frisør, Østrup)
16. Olesen, Vibeke Hyldgård, 14.3.49 (landmand, Rold)
17. Pedersen, Birthe, 13.10.48 (gårdejer, Astrup)
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18. Sigvardt, Hans, 16.1.48 (ekstraarbejder, Års)
19. Skovhus, Martha, 12.4.49 (gårdejer, Blære)
20. Svendsen, Kirsten Rose, 12.1.49 (møbelhandler, Sønderup)
21. Sørensen, Birthe, 10.10.49 (frue, Rold)
22. Sørensen, Kristian Skriver Bak, 6.7.49 (vognmand, Suldrup)

2 r a

Klasselærer: KC

1. Bohl, Merete, 13.10.49 (kontorassistent, Års)
2. Christensen, Anne Grethe, 3.10.49 (gårdejer, Vestrup)
3. Feddersen, Åge Kielskov, 17.9.50 (uddeler, Sønderup)
4. Frederiksen, Hanne Asta, 3.7.48 (arbejdsmand, Års)
5. Gedebjerg, Bente Frost, 3.5.50 (installatør, Års)
6. Hansen, Jytte Bach, 2.2.51 (gårdejer, Vognsild)
7. Jensen-Sønderup, Jørgen, 23.9.50 (gårdejer, Sønderup)
8. Jørgensen, Knud, 24.5.50 (bankfuldmægtig, Års)
9. Keiding, Peter, 2.5.50 (læge, Overlade)

10. Larsen, Kim Thyge, 19.4.50 (læge, Arden)
11. Lassen, Elin Holm, 15.10.49 (gårdejer, Østrup)
12. Mikkelsen, Marie Søndergård, 10.5.50 (gårdejer, Sjøstrup)
13. Nielsen, Bent Wøldike, 15.2.50 (lærer, Strandby)
14. Nielsen, Linda, 10.11.49 (gårdejer, Vognsild)
15. Nielsen, Merrith Grundahl, 20.1.50 (driftsleder, Års)
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 Holm, 24.12.50 (specialarbejder, Vognsild)
20. Sørensen, Betty, 24.8.49 (slagteriarbejder, Års)

2 r b

Klasselærer: Jø

1. Andersen, Frits, 14.9.49 (landmand, Jelstrup)
2. Andersen, Kirsten Testrup, 31.8.50 (uddeler, Suldrup)
3. Christensen, Birthe Nørgård, 22.1.50 (landmand, Blære)
4. Christensen, Bodil Nørgård, 11.12.49 (købmand, Ejdrup)
5. Hansen, Annette Gløvermose, 22.8.49 (repræsentant, Vegger)
6. Jensen, Jette, 12.7.49 (murersvend, Rodsted)
7. Jensen, Kirsten Mørck, 7.7.50 (købmand, Vegger)
8. Jensen, Mette, 12.7.49 (murersvend, Rodsted)
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9. Jepsen, Villy, 12.5.50 (husmand, Blære)
10. Larsen, Karen, 30.8.49 (gårdejer, Langdal)
11. Larsen, Kirsten, 22.3.50 (husmand, Giver)
12. Møller, Axel, 19.5.50 (uddeler, Suldrup)
13. Nielsen, Jørgen Johs., 8.5.50 (gårdejer, Skivum)
14. Nielsen, Lone, 4.3.50 (chauffør, Vegger)
15. Poulsen, Erik Mørck, 3.7.50 (fragtmand, Skivum)
16. Rasmussen, Bodil, 1.8.50 (gårdejer, Mosbæk)
17. Simonsen, Inge-Lise, 16.4.49 (landmand, Ejdrup)
18. Skovhus, Jørgen Damborg, 16.6.50 (landmand, Blære)
19. Sørensen, Gerda, 15.11.49 (husmand, Albæk)

1 r a
Klasselærer: Fr

1. Bach, Thorkild, 3.5.51 (gårdejer, Mejlstrup)
2. Christensen, Kirsten, Anette, 2.6.50 (købmand, Års)
3. Eriksen, Freddie Erik, 26.11.50 (malermester, Haverslev)
4. Grønning, Kirsten, 8.4.50 (bagermester, Års)
5. Hansen, Hanne Kastrup, 12.4.51 (landmand, Mejlstrup)
6. Hjortkjær, Lars, 2.2.51 (direktør, Års)
7. Hosbond, Lene Skjønning, 12.11.50 (gårdejer, Østrup)
8. Hosbond, Ole Skjønning, 12.11.50 (gårdejer, Østrup)
9. Jacobsen, Jens Ellung, 14.10.50 (overdyrlæge, Års)

10. Jensen, Gurli Lund, 9.5.51 (gårdbestyrer, Østrup)
11. Jespersen, Tommy C. J., 8.6.51 (arbejdsmand, Års)
12. Kristensen, Linda, 25.8.50 (arbejdsmand, Østrup)
13. Laursen, Elin D., 3.10.50 (gårdejer, Vestrup)
14. Madsen, Ole Mølgård, 23.11.49 (glarmester, Års)
15. Marcussen, Egil, 17.8.50 (landbrugsmedhjælper, Nyrup)
16. Nielsen, Kirsten Smed, 27.10.50 (husmand, Haubro)
17. Nielsen, Linda Bodh, 14.11.50 (vaskeriejer, Års)
18. Nielsen, Mona K. K., 15.9.50 (gårdejer, Sovldrup)
19. Poulsen, Anne Kirstine, 17.10.50 (gårdejer, Jelstrup)
20. Poulsen, Ivan Juul, 24.12.50 (invalidepensionist, Østrup)
21. Rask, Birthe Lisbeth, 27.10.49 (vognmand, Sjøstrup)
22. Rasmussen, Johs. Lund, 4.4.50 (gartner, Års)
23. Sund, Else Marie Kjær, 18.6.51 (landmand, Vognsild)
24. Sørensen, Conny E., 31.7.50 (landmand, Års)
25. Sørensen, Ole, 10.8.50 (blikkenslagermester, Års)
26. Villadsen, Hugo, 22.10.50 (vognmand, Års)
27. Ågesen, Else Marie, 15.2.51 (gårdejer, Østrup)
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1 r b

Klasselærer: Bø

1. Andersen, Jette Bagger, 17.12.50 (hotelejer, Vegger)
2. Bøjer, Kirsten, 13.10.50 (landmand, Vesterhornum)
3. Christensen, Ane Kirstine H., 25.11.50 (landmand, Blære)
4. Christensen, Leif, 29.11.50 (husmand, Mosbæk)
5. Gundersen, Signe, 21.5.51 (gårdejer, Katby)
6. Jakobsen, Oluf Tommy, 28.3.51 (gårdejer, Giver)
7. Jensen, Anna-Marie Kaufmann, 3.12.51 (lærer, Suldrup)
8. Jensen, Anni K. H., 11.4.51 (fodermester, Giver)
9. Jensen, Peter Laurids, 14.1.51 (gårdejer, Skivum)

10. Jensen, Poul-Erik, 27.3.52 (mejeribestyrer, Vegger)
11. Knoblauch, Niels Ole, 20.3.51 (laboratorieleder, Hornum)
12. Kragelund, Ole, 23.10.50 (landmand, Rodsted)
13. Kristensen, Poul, 7.2.51 (husmand, Giver)
14. Kvist, Ingelise, 25.10.50 (gårdejer, Skørbæk)
15. Larsen, Ellen K., 24.3.51 (husmand, Ejdrup)
16. Laursen, Anne-Grethe, 27.3.51 (kæmner, Suldrup)
17. Laustsen, Marianne, 16.12.50 (købmand, Vegger)
18. Nielsen, Anton Dencker, 15.11.50 (gårdejer, Skivum)
19. Olesen, Leif, 28.9.49 (arbejdsmand, Gatten)
20. Otte, Uffe, 11.9.50 (gårdejer, Brunholm)
21. Pedersen, Inge, 10.1.52 (mekaniker, Suldrup)
22. Pedersen, Svend Åge Mark, 23.6.51 (gårdejer, Skivum)
23. Søndergård, Peter Schou, 21.11.51 (læge, Arden)
24. Sørensen, Flemming Søgård, 12.1.51 (landmand, Flejsborg)
25. Sørensen, Jane Birgithe E., 12.9.51 (arbejdsmand, Suldrup)
26. Thomsen, Inge, 16.8.50 (landmand, Hyllebjerg)
27. Østergård, Ruth, 26.3.51 (gårdejer, Gatten)
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FAGENES
UGENTLIGE TIMETAL I 

SKOLENS KLASSER

3 n s 3 m f 2 n s 2 m f 2 m n

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

1 1
4 4
31) 31)
31) 31)
3 3

1 1
3 3

2 2
4

2 2
5 3
6 4
3 3
2 2

Is 1 m 3r 2 r lr

11 11
4 4 5 6 5
4 41) 5 3 4
42) 41) 4 4 4
42) 5 43)
4 44)
1 1
4 4 3 2 2

2 2 2 2 2
2 2 2

2
3 2 3 2

3 5 5 6 6
3 3 2 3 2
2 2 11

1 1
43) 

2
1 1

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

*) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.
2) Ved skrivelse af 1. juni 1965 opnåede skolen direktoratets tilladelse til under 

forsøgsordningen at ændre timeplanen for en 1 s. I overensstemmelse hermed 
vil for den 1 s, der består studentereksamen i 1968, timetallene igennem de tre 
skoleår for fagene tysk og fransk være 4 + 4 + 4 i stedet for henholdsvis 3 + 5 + 4 
og 5 + 3 + 4.

3) Valgfrihed mellem fransk og bogføring.
4) Latinlæsende elever har en time mindre i dansk, legemsøvelser, sang og form

ning.
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SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) — U-J:
fransk 2 nsa;
latin 2 r;
historie 1 r a, 1 r b;
tilsyn ved fællessang lg................................................. 12 timer

Adjunkt T. Bergstein (1961) — Be:
matematik 3 mf, 2 mf x + y, 2 ns a; 
fysik 3 mf, 2 mf y............................................................. 24 —

Adjunkt F. Bisgård (1963) — Bi:
engelsk 3 ns b, 1 m x, Ira; 
dansk 3 mf, 2 mf x + 2 mn, 1 m x, 3 r .......................  30 —

Adjunkt fru E. Bundgård (1961) — Bu:
fransk 3 ns a, 2 mf x + 2 mn, 1 s, Imx, 3 r; 
latin 3 ns a, 2 ns a ........................................................... 24 —

Adjunkt O. Bøggild (1962) — Bø:
biologi 3 ns a, 3 mf, 3 r, 1 r a, 1 r b;
geografi 2 ns b, 1 s, 1 m x, 1 m y, 3 r, 1 r a................... 25 —

Timelærer Chr. Christensen — Chr: 
gymnastik 2 r .......................................................... 3 —

Adjunkt K. Christiansen (1963) — KC:
fysik 2 mf x, 2 mn, Imx, 1 m y, 3 r, 2 r a, 2 r b;
kemi 3 mf, 2 mf x + 2 mn, 2 mf y, 1 m x, 1 m y........... 32 —

Adjunkt K. Dybdahl (1960) — Dy:
dansk 3 ns a, 2 ns a, 2 r b;
tysk 3 ns a, 2 ns a, 2 r b ................................................. 27 —

Timelærer fru R. Fleng — Fl: 
sang 2ra, 2rb, Ira, Irb.................................... 4 —

Adjunkt J. Freil (1962) — Fr:
tysk 3 ns b, 2 ns b, 1 s, 1 r a;
gymnastik 3 g, 2g, 1 g + 3 r, 1 r.................................... 28 —
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Lærerinde fru E. Greisen (1962) — Gr:
matematik 2 r a, 2 r b, Ira;
dansk Ira;
bogføring 3 r;
formning 2 r a, 2 r b, 1 r a, 1 r b.................................... 31

Adjunkt H. C. Harder (1960 — Ha:
biologi 3 ns b, 2 mn, 2 r a, 2 r b;
geografi 2 ns a, 2 mf x + 2 mn, 2 mf y, 2 r a, 2 r b, 1 r b;
tilsyn ved fællessang 3 g, 2 g........................................ 25

Adjunkt H. Jørgensen (1964) — Jø:
engelsk 2 ns b, 2 mf x + 2 mn, 1 m y, 3 r, 2 r b, 1 r b;
gymnastik 2 g, 1 g+3 r................................................... 31

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

Timelærer fru K. Krogh Nielsen — KrN: 
gymnastik i alle klasser ......................................... 14

Adjunkt E. Sejer Pedersen (1960) — SP:
engelsk 3 ns a, 2 ns a, 2 r a;
fransk 3 ns b, 3 mf, 2 ns b + 2 mf y, 1 m y................... 30

Lektor E. Siej (1961) — Si:
dansk 2 ns b + 2 mf y, 1 s, 1 m y;
engelsk 2 mf y, 1 s;
latin 3 ns b, 2 ns b, 1 s..................................................... 29

Lærer M. Stryhn (1964) — St:
matematik 2 ns b, 2 mn, 1 m x, 1 my, 1 s, 3 r, 1 r b. . 31

Adjunkt E. Sørensen (1962) — Sø:
historie 1 s, 1 m x, 1 m y, 2 r a;
dansk 3 ns b, 2ra, Irb ................................................. 29

Lærer A. Wagenblast (1963) — Wa:
historie 3 ns a, 3 ns b, 3 mf, 2 ns a, 2 mf x + 2 mn,

2 nsb + 2mf y, 3 r, 2 r b;
samfundskundskab 3 ns a, 3 ns b, 3 mf;
fysik Ira, Irb ............................................................. 30

Adjunkt fru K. Winkler Harrit (1962) — WH:
tysk 3 r, 2 r a, 1 r b;
sang 3 ns a, 3 ns b, 3 mf, 2 ns a, 2 mf x + 2 mn,

2 ns b + 2 mf y, 1 s, 1 m x, 1 m y;
fællessang 3 g, 2 g, 1 g..................................................... 24
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Under adjunkt Freils indkaldelse til militærtjeneste 19. august— 
2. september varetoges hans gymnastiktimer af kollegerne, tysk
timerne af stud. mag. Anne Ussing-Jepsen.

Under lærerinde fru E. Greisens sygdom 30. november—6. januar 
læstes hendes timer af student Mogens Engesgård, Ålborg.

Kontorassistent fru Skovgård Sørensen har haft orlov fra 15. maj 
til 1. august. I denne periode har fru adjunkt Jørgensen vikarieret på 
kontoret.

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: lærer M. Stryhn.
Kvindelig inspektor: lærerinde E. Greisen.
Tilsyn med samlinger: adjunkt H. C. Harder (naturhistorisk-geo- 

grafisk samling), adjunkt T. Bergstein, adjunkt K. Christiansen 
(fysisk-kemisk samling).
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AF ÅRETS ARBEJDE

E dille stimerne
Følgende 8 arrangementer har været afholdt:
Foredrag af kunstmaleren Carlo Wognsen, Gistrup, om kunstfor

ståelse.
Foredrag om Grønland af forfatteren Bech Nygård.
Foredrag af lektor Edelberg, Ribe, om bjergstammer i Hindukush.
Foredrag af forfatteren, fhv. kirkeminister Arne Sørensen om 

utopi og planlægning.
Oplæsning af forfatteren Fin Gerdes og af skuespiller ved Ålborg 

teater Henning Ditlev Hansen.
Ungdomskoncert ved Ålborg By-orkester.
Filmforevisning ved mag. scient. H. C. Harder.

De frie timer
Tilslutningen til de i disse timer arrangerede studiekredse har været 

på 75 %.
Følgende emner har været behandlet:
Danske kirkebygninger (med ekskursioner) ved adjunkt O. Bøg

gild.
Besættelsestidens historie ved adjunkt E. Sørensen.
U-landsproblemer ved stud, scient. M. Stryhn.
Eksistentialismen ved rektor Ussing-Jepsen.
Keramisk kunst ved kunstmaler og keramiker N. H. Thorhauge, 

Valsted.
Lærerrepræsentanter i det udvalg, der sammen med eleverne har 

tilrettelagt arbejdet i de frie timer, er, foruden rektor, lektor E. Siej, 
adjunkt Fr. Bisgård og adjunkt O. Bøggild.

Ekskursioner
3 g var i efterårsferien med tillagt 4 skoledage på ekskursion til 

Paris. Takket være billig transport med en Tjæreborgbus kunne 
turen gøres for 428 kr. pro person inclusiv forsikringer. Overnat
ning på nedturen i Bremen og Bruxelles, på hjemturen — som gik 
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over Reims og Verdun — i Düren og Slesvig. Udover Louvre, Ver
sailles og Fontainbleau var museumsbesøg frivillige, således at ele
verne på egen hånd kunne opsøge, hvad der interesserede hver enkelt 
mest. Der var også lejlighed til at overvære teaterforestillinger, som 
f. eks. Sartre: Les Séquestrés d’Altona og Ionesco: La cantalrice 
chauve. Turen, der forløb uden uheld af nogen art, var særdeles vel
lykket.

Historie og samfundsliere. Fredag den 4. marts var 3 g klasserne 
på ekskursion til Viborg. Formiddagen var besat med et besøg i 
Vestre Landsret, hvor man fulgte behandlingen af en civil sag. Klas
serne havde i forvejen haft lejlighed til at stifte bekendtskab med 
de foretagne forundersøgelser, der havde fundet sted i Århus og 
København.

Om eftermiddagen besøgtes landsarkivet for Nørrejylland. Her 
beså vi arkivets meget interessante udstilling af arkivalier, hvorefter 
de nyeste arkivafdelinger blev forevist af arkivarerne Prange og 
Ørberg.

Ekskursionerne med 2 g fandt sted i dagene 6., 7. og 8. september 
1965. Som sædvanlig blev der foretaget besøg i flere kirker, dels for 
at studere arkitektoniske træk, dels for at bese kalkmalerier. Rækken 
af kirker var Sæby, Dronninglund, Vinderslev og Grønbæk. Der var 
her lejlighed til at studere kalkmalerier af senromantisk, sengotisk 
og renæssance-type. På Vinderslev kirkegård besås også en her i lan
det sjælden gravstenstype, nemlig et lille stenkors, der muligvis stam
mer fra kirkens bygningstid i 12. århundrede. De indhuggede figurer 
viser, at der må være tale om en bygmester. Måske er det et monu
ment over kirkens arkitekt. På kirkegården blev vi vidner til, hvor
ledes en blytækker arbejder. Vi fik fortalt, at taget omstøbtes på 
samme måde i dag som for 500 år siden.

Jættestuerne i Snæbum hørte også denne gang med til programmet. 
Nyt var derimod et besøg på gravpladsen fra vikingetiden på Lind
holm høje. Her var der lejlighed til at betragte gravtyper spændende 
over ca. 500 år. Også forsvarsværker blev der tid til at bese: Vikinge
borgen Fyrkat og Viborgbispernes gamle borg Spottrup.

Fælles for alle programpunkterne var, at eleverne i forvejen i hi
storietimerne var blevet orienteret om hvert enkelt programpunkt.

Geografi i 2 g: 5/ø Vendsyssel (spec. Sæbybladet). Vs Fur. 8/s Øls 
Skæppe, Viborgegnen.
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Erhverv s orien tering
Undervisningen er meddelt i overensstemmelse med anordningerne: 

10 timer i 2 r a, 2 r b, 2 ns a, 2 mf x + 2 mn og 2 ns b + 2 mf y samt 
2 timer i 3 r, Is, 1 m x, 1 m y, 3 ns a, 3 ns b og 3 mf.

Realklasserne har som lærebog benyttet A. Søgård Jørgensens og 
Kai Sørensens »Fremtid med plan«, 3 r derudover det til lærebogen 
hørende arbejdshefte. Arbejdsdirektoratets bøger er anvendt i 2 r 
(»Realist eller student« — til orientering om valget mellem 3. real
klasse (realeksamen) og 1 g-klasse (gymnasiet og studentereksamen)), 
og i 1 g (»Grenvalget«) samt i 2 og 3 g (»Studie- og erhvervsorien
tering for gymnasiet«).

I og uden for undervisningen har andre hjælpemidler stået til 
elevernes rådighed: Erhvervskartoteket, piecesamlingen, Politikens 
»Hvad kan jeg blive?«, studenterhåndbøgerne fra universiteterne i 
København og Århus, serien »Faglig læsning« samt flere bøger om 
læse- og studieteknik. En avisudklipssamling er blevet tilvejebragt 
for at tilgodese berettigede ønsker om å jourførte oplysninger ved
rørende uddannelser, planlagte forandringer i disse, indretning af 
nye, erhvervsliv, Ungdommens uddannelsesfond m. m.

For eleverne i 3 g-klasserne har undervisningen været suppleret 
med særlig orientering vedrørende studierne på Danmarks tekniske 
højskole og Danmarks ingeniørakademi samt (for de mandlige elever) 
vejledning med hensyn til værnepligtsforholdene.

Derudover har en af Arbejdsdirektoratet udsendt studentergruppe, 
assisteret af to vejledere fra Amts-Arbejdsanvisningskontoret i Ål
borg, besøgt gymnasiet for at bistå eleverne i 2 og 3 g-klasserne med 
hensyn til valg af studium, uddannelse og erhverv.

Eleverne i 3 g-klasserne har med oplysninger om studieønsker etc. 
bidraget til den i 1965 indledte undersøgelse vedrørende tilgangen til 
den højere undervisning, som Planlægningsrådet for de højere Uddan
nelser, Gymnasieskolernes Lærerforening og Foreningen af Lærere i 
Erhvervsorientering i Gymnasieskolen iværksatte.

Den 20. januar 1966 orienterede rektor forældrene til elever i 2 og 
3 r om optagelsen i gymnasiets første klasse; lærere og forældre til 
børn i de nævnte klasser fra gymnasiets opland var inviterede.

Sangl musik
I samtlige gymnasieklasser er morgensangsrepertoirets nye sange 

indøvet.

Gymnasieklasserne — Enstemmige danske, norske, svenske, tyske 
og engelske sange efter »Fællessang« og »Højskolesangbogen« har 1, 
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2 og 3 g sunget og desuden franske sange efter Arma: »Chantons la 
France« og »Kvikke viser«.

3 g: Her er der yderligere sunget studentersange efter »Concinamus 
o sodales« og »Kvikke viser«. Der er arbejdet med et par canons og 
adskillige 3- og 4-stemmige korsatser efter »Musik i skolen« (MS) og 
»Gymnasiesangbogen«. En egen 4-stemmig udsættelse af Händels 
»Joy to the world« er indøvet til brug ved juleafslutningen. De sprog
lige klasser har desuden lært flere lettere kunstsange af Haydn, 
Mozart, Schubert, Mendelssohn og Brahms efter Paul Lohmann: »Das 
Lied im Unterricht«.

Beethoven, romantikken, impressionismen og begyndelsen af mo
dernismen er gennemgået musikhistorisk og formalt med plade
demonstrationer.

2 g: Nogle kanons er indøvet. Der er arbejdet med 3-stemmige 
korsatser fra »Gymnasiesangbogen« og MS. Kantaten er blevet fri
sket op fra sidste år. Musikkens udvikling fra gregoriansk sang til 
Beethoven er gennemgået, formlæren fra disse perioder er også 
blevet belyst. De vigtigste værker er blevet gennemspillet.

1 g: Der er arbejdet med flere kanons og med 3 stemmige kor
satser — og en enkelt 4-stemmig sats — fra »Gymnasiesangbogen« 
og MS. Et temmelig indgående arbejde er lagt i indøvelsen af sko
lens kantate.

Den elementære musiklære er gennemgået, d. v. s.: nodelære, inter
valler, dur-mollsystemet, rytme- og instrumentlære. Værker, der 
præsenterer de enkelte instrumenter tydeligt, er gennemspillet. Pro
grammusik er gennemgået, og de vigtigste værker, der repræsenterer 
denne genre, er gennemspillet.

Et frivilligt kor med deltagelse fra 1, 2 r, 1, 2 og 3 g har arbejdet 
efter skoletid hele året.

I øvrigt kan følgende musikdata bemærkes: Ved translokationen 
1965 sang nuværende 3 og 2 g Povlsens og Sennels kantate: »I Him
merlands dale« for 3-stemmigt kor, 2 blæsere, cello og klaver. Klari
net: manufakturhandler Holger Larsen; obo: adjunkt Freil; cello: 
stud, polyt. Anders Bak; klaver: Anna Pedersen fra 3 g; ledelse: 
adjunkt Winkler Harrit.

Til juleafslutningen sang 3 g og det frivillige kor Händels »Joy 
to the world« 4-stemmigt. Nogle elever fra 3 g sang »O sanctissima« 
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(en italiensk julesang) 3-stemmigt. Det frivillige kor sang den tyske 
julesang »Hyrder kom hid« 3-stemmigt i dansk oversættelse. Endelig 
sang det frivillige kor og enkelte elever fra realafdelingen en italiensk 
julesang »I nat ved midnatstide« oversat af Irene Skovgård og udsat 
af Finn Høffding. Elever fra realafdelingen ledsagede på blokfløjter, 
xylofon og triangel. Indstuderingen af de tre første var af adjunkt 
Winkler Harrit; fru Fleng havde instuderet den sidste og dirigerede 
samtlige korsatser, da fru Winkler Harrit var bortrejst den dag.

Den 3. februar havde vi det kærkomne, traditionelle besøg af Aal
borg By-orkester til skolekoncert. Under ledelse af kapelmester Alf 
Sjøen spillede orkestret følgende værker:

Haydn: Symfoni nr. 99 i Es-dur
Beethoven: Egmont-ouverture
Grieg: Norsk dans

Aftenstemning
Troldtog
fra Lyrisk Suite

Carl Maria von Weber: Ouverture til »Jægerbruden«.

Den 5. april lavede vi for en gang skyld en slags sangerdyst eller 
sangopvisning for gymnasiet og det frivillige kor. Korsatserne var 
blevet indstuderet i gymnasieklasserne i den ugentlige fællessangtime.

1 g sang tre 3-stemmige sange:
Jeg kan se på dine øjne (MS)
Med fryd jeg sagtelig (Arnholtz og Schiørring: »Gamle danske 

viser«)
When I was but a little tiny child (MS, tekst: W. Shakspeare) 

samt en kanon.

2 g sang tre 3-stemmige sange:
Wir gehn nun, wo der Dudelsack (fra I. S. Bachs Bondekantate) 
Go where glory waits thee (MS, tekst: Th. Moore) 
Go down Moses (egen udsættelse) 

samt en kanon.

3 g sang to 3-stemmige sange:
Go down Moses sammen med 2 g
Mer han en neue Oberkeet (fra Bachs Bondekantate)

og to 4-stemmige sange:
Hele verden måtte ramle af Kuhlau og C. H. F. Giintelberg og 
De mørke fugle fløj af Karl Clausen og Otto Gelsted.
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Det frivillige kor sang:
Joshua fit de battle of Jerico 4-stemmigt (egen udsættelse).

Om ikke andet havde sangerne selv udbytte og fornøjelse af det.
Ledelsen havde adjunkt Winkler Harrit.
Den 29. april deltog det frivillige kor under ledelse af adjunkt 

Winkler Harrit i et sangstævne i Randers.

1 og 2 real
Den elementære nodelære, dur, mol, takt og rytme, er gennemgået, 

til dels som hjemmeopgave. Da vi i år har fået enkelte rytmeinstru
menter, er der brugt en del tid på at indøve lettere instrumentalsatser 
fra »Kom og spil« og »Musik i skolen«, ligesom enkelte sange fra 
Højskolesangbogen er blevet ledsaget af blokfløjter og xylofon.

I forbindelse med kort omtale af komponistens liv og virke er let
tere tilgængelige værker både fra ældre og nyere tid gennemspillet, 
og notater ført ind i elevernes hefter.

Højskolesangbogen har været den mest benyttede i sangtimerne, og 
der er indøvet mange melodier til såvel gamle som nyere tekster. Lidt 
almindelig sangteknik er forsøgt.

Sport
Drenge. Skoleåret har været præget af god sportslig aktivitet og 

fremgang i de fleste sportsgrene. Vi har hidtil trods energisk træning 
opnået ret så beskedne resultater i det sportslige samkvem med andre 
skoler. Det tager år at opbygge en ny skoles sportsliv, men i år har 
vi virkelig følt, at vi er ved at få en stamme, der kan tage kampen 
op med andre (langt større) gymnasier.

10. september. For første gang afholdt vi i år skolemesterskab i 
atletik (femkamp), hvor en speciel pointberegning gør det muligt for 
alle at deltage på lige fod. 22 drenge deltog i mesterskabet, og po
kalen blev vundet af Kristian Blak Nielsen med 3921 points. På de 
følgende pladser kom Jens Ussing-Jepsen (3552 p.) og Jens Oluf 
Jensen (3462 p.) Arrangementet vil blive en årligt tilbagevendende 
begivenhed.

17. september. I gymnasieskolernes landsatletikstævne afholdtes 
regionsstævnet i Frederikshavn med 6 deltagende skoler. Vi fik føl
gende placeringer. Gruppe I nr. 4 - gruppe II nr. 4 - gruppe III nr. 6 
- gruppe IV nr. 4.

17. oktober. Den traditionelle fodboldkamp med Hobro gymna
sium spilledes i Hobro; sikker 5-1 sejr til os.
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9. november. I gymnasieskolernes basketballturnering afholdes 
regionsstævnet i Randers. Ældste hold mødte straks det stærke hold 
fra Ålborghus, som vandt 23-8. Yngste hold tabte efter en jævn
byrdig kamp til Holstebro 6-9.

5. januar. I juleferien deltog skolens realhold i et basketballstævne 
for alle Ålborg amts skoler. Holdet klarede sig nydeligt med pulje
sejre over Nibe 14-18 og Vejgård Vest 12-5. Først i stævnets finale 
blev holdet besejret af Rantzausgade 8-12. Det er 2. år i træk, vi 
er blevet nr. 2 i denne turnering.

20. januar. Handicapturneringen i basketball for alle skolens klas
ser. I finalen sejrede 1 g s / 3 r over 2 g ns / m x 14-10.

7. februar. Basketballstævne i skolens idrætshal med deltagelse af 
10 jyske gymnasier. Båret frem af et entusiastisk publikum fik sko
lens hold noget af et gennembrud, idet holdet overraskende blev 
puljevinder efter at have nedlagt Viborg 30-8, Sundby-Hvorup 16-14 
og favoritterne fra Århus Katedralskole 27-24. Så var kræfterne 
imidlertid også udtomt, og finalen blev vundet klart af Ålborghus 
43-14.

23. februar. Håndboldstævne i Viborg med deltagelse af 9 jyske 
gymnasier. Kun en uheldig lodtrækning forhindrede skolens velspil
lende hold i at nå til finalen, idet vi allerede i den første pulje mødte 
stævnets vinder, Århus Statsgymnasium. Resultatet blev 10-10. I den 
anden kamp vandt vi en desværre for lille sejr over Sundby-Hvorup 
11 -7, hvorefter Århus gik videre på bedre målscore.

7. marts. Handicapturnering i håndbold for alle skolens klasser. 
2 g ns/mf y overlod galant flødebollerne til 1 g s/ 3 r, der forstærket 
med en pige vandt 10-9.
16. marts. 3 g gav gymnastikopvisning.

Omkring 1. april. Teknikmærkeprøver i basketball, gymnastik- 
mærkeprøver. Der uddeltes 18 gymnastikmærker (4 guld, 7 sølv og 
7 bronze).

April. Returkamp i fodbold mod Hobro (efter redaktionens af
slutning).

Der er uddelt 63 skoleidrætsmærker, som fordeler sig således: 
Guld med emalje................... 15 Sølv ......................................... 9
Sølv med emalje................... 18 Bronze ..................................... 6
Guld

Skolerekorder i atletik.
Gruppe I (18 år)

100 m løb 11.8 Kristian Blak Nielsen .... 1965
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Højdespring ................. 1.65
Længdespring ............... 6.05
Spydkast (600) ............ 42.87
Kuglestød (5,5) ........... 10,27

Gruppe II (17 år) 
100 m løb ............... 12.2
Højdespring ................. 1.65
Længdespring ............... 5.39
Spydkast (600) ............ 40.55
Kuglestød (4,5) ............ 10.69

Gruppe III (16 år) 
80 m løb................... 9.8
Højdespring ................. 1.50
Længdespring ............... 5,15
Spydkast (600) ............ 41.53
Kuglestød (4,5) ........... 10,41

Gruppe IV (15 år) 
80 m løb................... 10.5
Højdespring ................ 1.45
Længdespring ............... 4.85
Spydkast (400) ............. 33.44
Kuglestød (3,6) ............ 10.08

Ole Bøge ............................ 1964
Kristian Blak Nielsen .... 1965
Flemming Vegger ............. 1965
Jens Ussing-Jepsen........... 1965

Bjarne D. Clausen ........... 1965
Jens Ussing-Jepsen ........... 1964
Carsten Rosholm ..............  1965
Stig Jensen ........................ 1965
Stig Jensen ........................ 1965

Bjarne D. Clausen ........... 1965
C. Rosholm - N. Rold .... 1964
Frits Andersen................... 1965
Jens Oluf Jensen............... 1965
Niels Rold ......................... 1964

Frits Andersen................... 1964
Jørgen Nielsen ................. 1965
Jørgen Nielsen ................. 1965
Palle Quist ........................ 1965
Jørgen Nielsen ................. 1965

Pigerne. For første gang deltog pigerne i atletik ved et stævne, der 
den 17. september løb af stabelen i Frederikshavn. Der var højspæn
ding overalt. Vi stillede op i begge grupper og mistede ikke helt 
modet. Der blev noteret en sidste og en 5. plads. Foruden atletik har 
pigerne arbejdet med gymnastik og boldspil; i nogle gymnastiktimer 
har der været indflettet arbejde med rytmik og moderne bevægelser.

Til 3 g’s opvisning den 14. marts havde pigerne vist meget stor 
interesse for, at resultatet skulle blive så godt som muligt.

Biblioteket
Katalogiseringsarbejdet fortsætter med hjælp fra kontordame og 

biblioteksassistenten. Forfatter- og titelkartoteket er nu færdiggjort 
og på plads i kartoteksskabet og kan udfylde sin bestemmelse: at be
tjene elever og lærere.

Udlånet af bøger til elever må efter skolebiblioteksforhold betegnes 
som særdeles tilfredsstillende. Enten er lærerne ualmindelig gode hen- 
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visere, eller også er eleverne mere boginteresserede, end man strengt 
taget kunne vente.

Udlånet fra hovedbibliotek og faglokaler har i perioden 1. april 
1965 til 31. marts 1966 været på 2085 bind — en vækst på ca. 400 
bind, set i forhold til sidste års udlån. I samme periode voksede bog
bestanden med 975 bind til 7353 bind. Indtil 31. marts 1966 var 185 
tidsskrifter indført i bibliotekets bestand, deraf ca. 130 løbende.
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EKSAMENSOPGIVELSER
Dansk
3 ns a Gunløgs saga (efter Falkenstjerne), Erasmus Montanus (Dansk- 

lærerforeningens udg.), Nattevagt (Tranebog), Gengangere 
(Norsk Gyldendal 1959).
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.: Sønnetabet; Hag- 
bard og Signe; Germand Gladensvend; Torbens datter; Ebbe 
Skammelsen; Lystig vise; Ked af verden; Den yndigste rose; 
Zar Peter; Om mig selv; Rungsteds lyksaligheder; Guldhor
nene; Perspektivkassemandens billeder; De tvende kirketårne; 
Indl. t. Påske-liljen; Morten Borup; Sjælland; Kunstneren 
mellem oprørerne; En sjæl efter døden; Bekendelse; Natter
galen; Klokken; Ridehustalen; Adam tager sit parti; Indl. til 
Hovedstrømninger; To verdener; Frøkenen; Røg; Graven i 
sne; De blå undulater. — Odalbonden; Tal vid jubelfesten 
1817; Gammalt porslin; 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. — Gamle Noreg; 
Et rimbrev; Mit følge; Familien på Gilje; Haugtussa; Trøst; 
Rivalen; Nederlaget.

3 ns b Gunløgs saga, En landsbydegns dagbog (begge efter Falken
stjerne), Kongens fald (Tranebog).
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.; Germand Gladen
svend; Ebbe Skammelsen; Hver har sin skæbne; Far, verden, 
far vel; Om mig selv; Op, al den ting; Den yndigste rose; 
Den kedsom vinter; Rungsteds lyksaligheder; Smeden og 
bageren; Guldhornene; Frode på Vifils ø; Frodes død; Strand
bakken ved Egeløkke; De levendes land; I kvæld blev der 
banket; Bekendelse; Torbisten og fluen; Jens Hansen; Hose
kræmmeren; De nygifte; Posthuset i Hirschholm; En sommer
nat; En middag; Til en veninde; Tidlig skilsmisse; Af prolog 
til Adam. Homo; Adams brud med Alma; Adam tager sit 
parti; Adams gravskrift; Johannes Climacus; Indl. t. Hoved

35



strømninger; To verdener; Sakuntala; Min fredspibe; Hum 
Galgebakke; Frøkenen; Ekbatana; Jens Højby (efter Dansk
lærerforeningens udg.), Cecil (efter Brodersen og Møller Kri
stensens litteraturudv.); Henrettelsen; Skibsdrengen (efter 
Tranebog); Høstoffer (efter Tranebog). — Fredmans epistlar 
nrr. 3, 58; Tal vid jubelfesten 1817; Gammalt porslin; Dres
syren börjar; En ghasel; Skalden Wennerbom; En kopp te; 
Farmor och Vår Herre; Dvärgen; Till de folkhemska; Flog 
(Vägen till Klockrike); Af Hans nådes tid; Kommer hem och 
är snäll. — Selma; Fra Hembygdens sanger; Ordene; Skalden; 
Af Menneskenes lodd; Af Huset i mørkret; Af Markens 
grøde.

3 mf En landsbydegns dagbog, Ved vejen, Vildanden.
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fh: Sønnetabet; Ger
mand Gladensvend; Agnete og havmanden; Dronning Dag
mars død; Far, verden, far vel; Om at gruble; Her vil ties; 
Rungsteds lyksaligheder; Arendse; Smeden og bageren; Guld
hornene; Strandbakken ved Egeløkke; De levendes land; 
Waldemar den Store og hans mænd; Bekendelse (Hauch); 
Torbisten og fluen; Kunstneren mellem oprørerne; Æstetisk 
moral; En sjæl efter døden; Posthuset i Hirschholm; Tidlig 
skilsmisse; Mødet med Bacchus; Adam tager sit parti; Phan- 
tasterne, Det uendeligt små; Marie Grubbe (indl. og slutn.); 
To verdener; Engelske socialister; Ørneflugt; Bekendelse (Jør
gensen); Bekendelse (Stuckenberg); Den druknede; Jenn’ 
hjemm’; Kongens fald; På Memphis station; Henrettelsen; 
En idealist; Løgneren; Skorstensrøg. — Fredmans ep. nr. 71; 
Fredmans sång nr. 64; Svea; Epilog 1820; Brev til A. Tegner; 
Dressyren börjar; Röda rummet; Giftermål på besparing; 
Våran prost; Skalden Wennerbom; Dalmålaren; En kopp te; 
Hissen som gick ner i helvete; Bleka dödens minut; Kallocain; 
Strändernas svall. — Bergens beskrivelse; 17. maj 1843; Huset 
i mørkret; Peer Gynt; 17. maj 1940.

3 r Kirk: Fiskerne (Tranebog), Ordet (Busck).
Efter Gregersen m. fl.: Læsebog for realskolen 3: Lave og Jon; 
Højen; Klokken; Gartneren og herskabet; Epistola 89; Hol
berg og mor Søren Sørensen Møller; Af Fru Marie Grubbe; 
Guernica; Før Cannæ; Gæsten.
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Engelsk
3 ns a Macbeth (New Swan, 2. udg.): 15, 6, 7; II 1, 2, 4; III 4; 

V 1, 5. — Two Centuries of Engl. Poetry (5. udg.): pp. 14-15, 
22, 23 n-24, 28-29, 30-33, 39-40 ø, 40 n-48, 55 m-58, 66-71 m, 
128-132 m, 189-191 m. — Dickens Reader (7. udg.): pp. 
68-88. — Look Back in Anger (Faber): I pp. 14 n-26; II 2; 
III 2. — Brit. Spirit (2. udg.): pp. 65-68, 85-91, 98-102; 
144-154 o. — Engl. Essays II (4. udg.): pp. 5-8, 16-20, 49-56.

3 ns b Macbeth (New Swan): II 1-2; V. — Two Centuries of Engl. 
Poetry: Churchyard Elegy; The Lamb; The Tyger; To a 
Mouse; We are Seven; The Ancient Mariner; Ode to the West 
Wind; Ode on a Grecian Urne; To Autumn; The Bishop 
Orders his Tomb; Rugby Chapel; The Impercipient; Gunga 
Din; Kisses in the Train; Grantchester. — Dickens Reader: 
pp. 3-14, 74 (linje 16)-88, 103-114.— Brit. Spirit: My School
days at Eton; Guilty or Not Guilty?; Rebuilding the House 
of Commons; The Royal Assent; Blood, Toil, Tears and 
Sweat. — Wain: Hurry On Down (Penguin): pp. 169n-176m.

2 mf x The Garden Party (efter Modern Prose 2); The Ugly Ameri
can, kapp. 17-19; The Quiet American (Penguin), pp. 9-25, 
90-106, 153-163, 185-187.

2 mf y The Outstation (On England pp. 101-121); The Old Man and 
the Sea (Extracts pp. 61-79); The Man Within (Extracts pp. 
99-124); The Doll’s House (7 Brit. Short Stories pp. 9-17); 
Look Back in Anger (Mirror 7-22).

3 r Efter The Tortoise 5: Local Boy Makes Good; The Lost God; 
The Rainmaker.

Tysk
3 ns a Werther (Reclam) — 1771: 26/5, 30/5, 16/6, 12/8, 24/12; 

1772: 4/9, 15/9, Der Herausgeber an den Leser. — Don Carlos 
(Reclam): I 2; III 10; IV 21; V 4, 10. — Efter Echtmeyer, 
v. Wiese: Deutsche Gedichte, Düsseldorf 1962: Die Früh
lingsfeier, An Schwager Kronos, Prometheus, der Taucher. — 
Bahnwärter Thiel (Reelam 1965) pp. 19-35. — Tonio Kröger 
(Fischer Schulausgabe) 1. kap. — Efter Ring-Hansen, Stær
mose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: Das Vergessen von 
Vorsätzen.
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3 ns b Faust (Schöninghs deutsche Textausgaben): 2678-2804, 3414- 
3543, 4229-4436. — Maria Stuart (Reelam): I 7-8; II 3; III 4; 
IV 10-12; V 7. — Digte efter udvalg som 3 ns a: pp. 179-180, 
188-190, 203-204, 213-215, 278-279, 280-285. — Tonio Krö
ger (Fischer Schulausgabe): capp. 3, 4, 9. — Ring-Hansen, 
Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke, 1961: nrr. 2, 5, 8.

3 r Kästner: Die verschwundene Miniatur (Gyldendal 1963), pp. 
3-41. — Gregor: Die Brücke (Haase 1962), pp. 8-15.

Fransk
3 r Koefoed: Le francais sans soucis (Schultz 1956), pp. 61-139.

Latin
3 ns a Efter Høeg: Cæsar og andre forfattere, 2. udg.: Gallerkrigen 

IV 20-38, V 1-14. — Efter Nielsen, Krarup: Latinsk læsebog, 
4. udg.: In Verrem IV, breve pp. 153-158. — Efter Krarup: 
Romersk poesi: Catul nrr. 1, 3, 5, 8; Horats nr. 3; Ovid nr. 5. 
— Seneca: Epistulae morales (Schöninghs lateinische Klassi
ker), nrr. 2, 47.

3 ns b Bell. Gall. I og IV (Saxild 20-8, 59-73). Catul c. III, V, LXX, 
LXXXV; Horats c. I, 22; III, 13; Ovid met. De fyra tids
åldrarna, Pyramus och Thisbe (Pontén, Poesi, 1961, 4, 4 f, 17, 
19, 49 f, 68 f). In Cat. I (Nielsen-Krarup 107-17). Sallust 
Bell. Cat. Cæsars tale (Nielsen-Krarup 132-5).

Oldtidskundskab
3 ns a Antigone, v. Møller. — Iliaden I 1-611; VI 237-529. — 

Odysseen VI 1-331. — Herodot, v. Hastrup og Hjortsø: I 1, 
5, 26-45, 71, 75, 84-91; III 39-43, 124-125; VII 32, 34-35, 
45-46, 56, 60-61, 130-139; VIII 3, 40-44, 49-50, 54-64, 
140-144. — Platon, v. Foss og Krarup: Forsvarstalen 1-33; 
Kriton 1-17. — Bundgård: Den græske kunsts historie, 6. 
udg.: Vasemaleri 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; helligsteder Delphi 28 ( + 29, 30, XX), Olympia 
58 ( + 59, XV), Akropolis 71 ( + 72, 76-77, XIX). (Romer
tallene refererer til Klassisk kunst, Hellas, 6. udg.).
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3 ns b Medea, v. Garff og Hjortsø. — Iliaden I 1-611. — Odysseen 
I 1-444; VI 1-331. — Herodot, Platon og kunsthistorie som 
3 ns a.

3 mf Som 3 ns b.

Historie
3 ns a Gads lærebogssystem for gymnasier og seminarier: Norden 

1050-1300, II pp. 111-143; Europæisk højmiddelalder, II pp. 
53-110; Europa 1814-1890, III pp. 310-350, 366-440; Ver
sailles til 1945 (verdenshistorie og Norden), IV, 1 pp. 181-357. 
— Andersen: Familie- og samfundslære, 1963: Familien, pp. 
15-36; Statsforfatning og statsforvaltning, pp. 49-80; Borger
nes rettigheder og pligter, pp. 81-93; Grundtræk af samfunds
økonomien, pp. 137-162. — Udvalg af den yngre Plinius’ 
brevveksling, nrr. 2, 5, 6, 21, 22. — Ørberg: Fra jernbyrd til 
retsplejelov, 1962, nrr. 18, 19, 20. — Müller: Frederik den 
Store, 1961, afsnittene II og IV. — Kilder til Danmarks hi
storie efter 1660 V, nrr. 4, 22. — Hof er: Nationalsocialismen, 
1963, nrr. 14, 34, 35, 110, 111, 116, 123, 124, 126, 127, 129, 
130. — Danmarks historie i billeder v. Andrup m. fl., 7. udg., 
nrr. 57, 83, 84, 86, 88, 79, 96, 97, 102, 131, 143, 144, 203, 
234, 235, 236, 316, 323, 324, 333.

3 ns b Som 3 ns a.

3 mf Som 3 ns a.

3 r Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne 3, 1963, pp. 
29-186. — Kierkegård m. fl.: Borger og samfund, 1962, hele 
bogen, af petitafsnit dog kun pp. 62-64.

Geografi
.2 ns a Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium; Gjellerups skole

atlas II. — Ekskursioner: Fur, Vendsyssel (Sæbyegnen, Vi- 
borgegnen.

.2 ns b Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium, 1963.

2mfx Andersen m. fl.: Geografi for matematisk gymnasium; Gyl
dendals reliefatlas. — Ekskursioner som 2 ns a. — Valgfrit 
emne: Det danske kulturlandskab.
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2 mf y Som 2 mf x.

2 mn Som 2 mf x.

3 r Hellner m. fl.: Geografi for realafdelingen 3, pp. 10-50, 
71-140, 153-169.

Biologi
3 ns a Munk: Biologi for sprogligt gymnasium, 1964.

3 ns b Som 3 ns a.

3 mf Munk: Biologi for matematisk gymnasium, 1964.

3 r Lange, Leth: Biologi for realafdelingen 2.

Kemi
3 mf Andersen m. fl.: Kemi for gymnasiet I, pp. 54-65, 74-87, 

94-103; samme II, A-udg., pp. 9-22, 27-51, 56-65, 70-80, 
86-104, 108-111, 114-121 ø, 125-130, 144-151, 163-173, 196- 
204, 209-210.

Fysik og naturlære
3 mf Andersen m. fl.: Fysik I, pp. 22-27, 101-124; samme II, pp. 

9-34, 44-83, 98-102, 109-111, 123-136; samme III, pp. 48-55, 
76-79, 88-95, 103-107, 160-170. — Bergstein: Speciel relativi
tetsteori, pp. 16-27. — Øvelser: 1. Petroleums udvidelses
koefficient. Dilatometermetoden; 2. Blys (aluminiums) var
mefylde; 3. Is’ smeltevarme; 4. Vands fordampningsvarme 
ved 100° C; 5. Lysets brydning i et prisme; 6. Samlelinser; 
7. Viskositet; 8. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent; 9. Det 
fysiske pendul; 10. Lydens hastighed i luft, vand og kuldio- 
xyd. 11. Elastiske svingninger og torsionssvingninger; 12. 
Jordmagnetismens horisontale intensitet; 13. Det skrå kast; 
14. Måling af brydningsforhold og dispersionsevne; 15. Joules 
lov.

3r Højgård: Vor tids fysik for 3. real (1963), pp. 8-18, 29-37, 
38-42, 44-50, 55-57, 64-68, 72-74, 75-78, 78-82, 94-100, 
101-111, 113-119. — Højgård: Vor tids kemi for 1.-3. real 
(1964), pp. 57-59, 60-66, 67-74 n.
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Matematik og regning
3 mf Kristensen, Rindung: Matematik I, pp. 71-109, 132-174, 299- 

326; samme II, pp. 70-145, 200-222; samme III, pp. 1-7, 
19-25, 52-59, 82-107.

2 ns a Bager: Mængder, tal og afbildninger, §§ 1-12, 25. — Af no
tater: Vektorer i planen; Trigonometriske funktioner, addi
tionsformler og logaritmiske formler; Differentialkvotient; 
Regneregler for differentiation; Undersøgelse af funktioners 
variation, bestemmelse af ekstrema; Det bestemte og det ube
stemte integral; Regneregler for bestemt og ubestemt integra
tion; Eksempler på partiel integration og integration ved 
substitution; Arealbestemmelse ved integration; Permuta
tioner og kombinationer.

2 ns b Bager: Mængder, tal og afbildninger I, §§ 25, 28-31, 33, 
35-37; samme II, §§ 38-39, 51-56, 60, 63-64, 69-74, 79-81, 84.

3 r Andersen m. f 1.: Realskolens regning og matematik 3, kapp. 
2-12. Valgfrit emne: Hele rationale funktioner.
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SKOLENS DAGBOG

Den kunstneriske udsmykning af skolen er blevet fortsat i det for
løbne år. Ved afslutningshøjtideligheden den 23. juni kunne vi præ
sentere for forældre og elever et smukt bronzerelief udført af kunst
nerinden Agnethe Madsen, København. Relieffet, der er en gave fra 
Banken for Års og Omegn, har fået en fin placering i vindfanget ved 
hovedindgangen. Skolen bringer bankens bestyrelse og direktør Vej- 
rup Jensen sin bedste tak.

Ved gave fra adjunkt Bisgård og med støtte fra foreningen »Vest- 
himmerlands Gymnasiums Venner« har vi nu i alle fagklasseværel
ser kunnet ophænge gode reproduktioner. Disse er for fagklassernes 
vedkommende valgt med særligt henblik på at skabe et inspirerende 
fagmilieu omkring undervisningen.

Endelig har skolen den 11. februar d. å. fra Ny Carlsbergfondets 
direktion fået meddelelse om, at man tilbyder at deponere til op
hængning i frokoststuen to malerier af Fritz Syberg. Billederne, der 
har motiver fra H. C. Andersens »Historien om en moder«, er for 
øjeblikket til konservering, men vil senere blive fremsendt. Vi er 
hermed kommet et stykke ad vejen med hensyn til at imødekomme 
de krav, man i kunstnerisk henseende kan stille til en tidssvarende 
skole. De største krav står imidlertid tilbage. Det drejer sig i første 
omgang om en udsmykning af bagvæggen i hallen og om en skulptur 
til grønnegården; men også plænen øst for skolegården er særdeles 
velegnet til opstilling af en smuk ting.

Da Statens Kunstfond for et års tid siden besøgte skolen, udtalte 
professor Georg Jacobsen, der er medlem af udvalget for de bildende 
kunster, at udsmykningen af hallens bagvæg ville være en ønske
opgave for enhver kunstner. Desværre har samme kunstfond ikke i 
øjeblikket villet stille midler til rådighed til løsning af denne opgave; 
men sagen kan formentlig tages op senere.

Der skal mange penge til, hvis disse opgaver skal løses tilfreds
stillende. Det er imidlertid et for tiden karakteristisk træk, at flere 
og flere kommuner og privatfolk får øjnene op for værdien af at 
indkøbe god, tidssvarende kunst. Ikke mindst i Midt- og Vestjylland 
har byerne forstået, at investering i kunst er en god investering.
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Ny Carlshergfondets gave til Vesthimmerlands Gymnasium
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Der har på skolen i årets løb været følgende udstillinger: 
Etnografiske effekter fra Algier.
Kunstfotografier af fotograferne Gregers Nielsen og Carsten Mor

tensen, Århus.
Maleriudstilling visende billeder af Emanuel Thomsen, Arne A. 

Hansen, Knud Kristensen, Brøndum Sørensen og Emil Jensen.
Udstilling af forskellige finske effekter i anledning af et møde i 

foreningen »Norden«; udstillingen var arrangeret af lektor Siej.
Separatudstilling af malerinden Alice Bramstofts værker.
Keramiske ting udført af keramiker Thorhauge, Valsted, samt 

enkelte elevarbejder i keramik.
Følgende elever har deltaget i de traditionelle militære arrange

menter: Tage Affertsholt-Nielsen og Carsten Rosholm, 2 mf y, i 
operation »stud sø«, og Flemming Vegger, 3 mf, i luftværnets ar
rangement.

Søren Noe Nygård, 3 ns a, har som stipendiat været i Norge fra 
23/8 til 3/9. Lone Marie Vestergård, 3 ns a, og Eva Nielsen, 3 ns b, 
har i efterårsferien deltaget i det nordiske gymnasiaststævne på 
Hindsgavl.

10. oktober møde for forældre til elever i 1 r og 1 g. Orientering 
af rektor om »Uddannelse og økonomi«. Derefter var der lejlighed 
til samtaler med lærerne.

29. november det store forældremøde. Fhv. kirkeminister Arne 
Sørensen holdt foredrag om »Uddannelsen i USA«.

22. december juleafslutning med bistand af det frivillige kor. Pa
stor Davidsen, Haverslev, holdt juletalen.

Flidspræmier på 50 kr. tildeltes følgende elever:
Betty Sørensen, 2 r a
Kirsten Andersen, 2 r b 
Jonna Christensen, 3 r 
Else S. Hansen, 2 mn 
Kirsten Bohl, 3 ns b 
Johs. Dalgård, 3 mf

20. januar 1966 orienterende møde for forældre til elever i 2 og 3 r. 
Skolen har i årets løb haft besøg af følgende faginspektører:

lektor Bent Jespersen — fransk 
lektor Quortrup — historie 
lektor E. Mortensen — matematik 
lektor fru Halkjær — pigegymnastik 

samt af undervisningsinspektør, lektor Richard Frederiksen.

44



Den årlige skolefest fandt sted lørdag den 19. februar. Elever fra 
2 g opførte Eugene O’Neills »Du skønne Ungdom«. Instruktion ad
junkt H. Jørgensen.

Mandag den 14. marts havde eleverne i 3 g gymnastikopvisning.
Tirsdag den 5. april koncert ved det frivillige kor under ledelse af 

adjunkt fru Winkler Harrit.
Ved nyvalget i januar af repræsentanter til elevrådet blev efter 

forhandling med rektor valgmåden ændret, således at elevrådet nu 
opfylder de krav, der stilles for tilslutning til landsorganisationen af 
elevråd. Elevrådets funktioner er stort set de samme som tidligere 
præfekters. Skolen takker de afgåede præfekter for godt og sam
vittighedsfuldt medarbejderskab og byder de nye elevrådsrepræsen
tanter velkommen til at fortsætte dette.
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FORENINGSLIVET

Vesthimmerlands Gymnasiums Venner.
Den ordinære generalforsamling afholdtes den 29. november 1965. 

Efter at formanden havde aflagt beretning og oplæst regnskabet, 
foretog man valg til to af bestyrelsesposterne. Efter tur afgik fru 
landinspektør Orbesen og overlærer Chr. J. Lauritzen, Løgstør. Da 
sidstnævnte ikke ønskede genvalg, nyvalgtes tandtekniker Bent Jen
sen, Løgstør. Herefter har bestyrelsen følgende sammensætning:

formand, læge H. Jensen, Ålestrup, tlf. 086 41010,
kasserer, fru landinspektør Orbesen, Jyllandsgade 33, Års,

tlf. 086 21021,
tandtekniker Bent Jensen, Rådhusgade 23, Løgstør, tlf. 384, 
skoleinspektør Stenbjerg Jensen, Sortebakkeskolen, Nørager, 

tlf. 185,
rektor A. Ussing-Jepsen, Års, tlf. 086 21313.
Revisorer er kæmner Åge Christiansen og købmand Sv. Rasmussen, 

begge Års.

Regnskab for tiden 1. september 1964 til 31. august 1965.
Kassebeholdning fra forrige år .... 270,73
Bankbeholdning fra forrige år .... 3.508,91
Postgirobeholdning fra forrige år. . 247,35 4.026,99
Kontingent fra forrige år ............... 190,00
Kontingent fra indeværende år. . . . 2.106,00 2.296,00
Renter fra postgirokonto................... 4,99
Renter fra bankkonto........................ 180,83 185,82
Postgiroporto ..................................... 4,06
Frimærker ........................................... 45,20
Duplikering af kort .......................... 18,00
Kuverter .............................................. 10,00 77,26
Reliefudkast (Vandborg) ................. 500,00
Sangkor i Viborg .............................. 100,00
Flidspræmier, legater ....................... 900,00
Kontant beholdning 31/8 1965 .... 570,53
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Girobeholdning .................................. 23,28
Bankbeholdning ................................. 4.337,74 4.931,55

Balance ................................................ 6.508,81 6.508,81

Formuefremgang: 904,56 kr.

50 % af kontingentet, i alt 1.148,00 kr., er indsat på den særlige 
konto til legat- og kunstfond (iflg. § 2 i foreningens love). Der inde
star nu 2.174,64 kr. på kontoen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.

Års, den 29. november 1965.

Age Christiansen. Sv. Rasmussen.

Foreningens medlesmtal er steget fra 206 pr. 1. marts 1965 til 258 
pr. 1. marts i år. 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. 
Særlig værdifuldt er det, at vi ikke altid behøver at henvende os til 
kommunen, hver gang uforudsete udgifter dukker op.

Foreningen »Vesthimmerlands Gymnasiums Venner« stiftedes den 
26. april 1961. Vi kan altså i år holde 5 års jubilæum. Jeg vil i den 
anledning på skolens vegne takke alle, der har støttet skolen gennem 
foreningen i de forløbne år. Jeg går vist ingen for nær ved at rette 
en særlig tak til læge Harald Jensen, Ålestrup, der har været formand 
i alle de 5 år.

Elevforeningen »Hebe«
3. marts indledtes det nye Hebeår med et foredrag af forfatteren 

Bjarni Gislason over emnet »De islandske håndskrifter«.
I den efterfølgende diskussion deltog adjunkt F. Bisgård, lektor 

E. Siej samt forhenværende forstander Therkelsen.
Desværre mødte alt for få op til denne yderst interessante aften.
16. marts gjorde den russiske ambassadør i Danmark, Kliment D. 

Levitskin, rede for de typiske forskelle på et socialistisk og et kapi
talistisk land.

Denne aften havde en lidt bedre tilslutning, ca. 30.
3. april afholdtes fest på »Himmerland«. »The Whispers« sørgede 

på glimrende vis for musikken.
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1. maj. Afskedsfest for 3 g’erne til akkompagnement af »The 
Swirlers« på »Himmerland«.

28. august. Efter sommerferien bød »Hebe« velkommen til skolens 
nye elever.

Velkomstfesten blev afholdt på skolen, og man morede sig til 
tonerne fra »The Whispers« lige til kl. 1,00.

30. september. Filmaften. Trods adskillige tekniske vanskeligheder 
lykkedes det, med adjunkt Harders velvillige bistand, at køre filmen 
»Den døende prærie«. Som forfilm vistes en westernparodi. Meget fin 
tilslutning, ca. 70 var mødt frem.

21. december. Traditionen tro afholdtes den årlige julefest på 
denne dato. For den instrumentale del stod »The Whispers«. Aftenen 
forløb i øvrigt over al forventning, idet 200 medlemmer deltog.

10. februar. Generalforsamling.
Bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand: Jonna Orbesen, 2 mn (genvalg),
næstformand: Villy Jensen, 2 mn,
kasserer: Klaus Nielsen, 1 m y (genvalg),
sekretær: Karen A. Christensen, 1 m y,
referenter: Bjarne Svenstrup, 1 m y, og Jørn Bødstrup, 2 ns b.

Senere valgte realafdelingen som sin repræsentant Jørgen Jensen- 
Sønderup, 2 r a.

Endvidere har »Hebe« medvirket som støtteforening til »Folke
universitetet«.

Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse.
Bevægelsen, der er landsomfattende, har til formål gennem studie

kredse, foredrag og diskussioner at belyse såvel kristelige som kultu
relle problemer. Det skal her pointeres, at foreningen drives ved 
hjælp af gaver og derfor intet kontingent opkræver. Danmarks kri
stelige Gymnasiastbevægelse udgiver »Gymnasiastbladet«, som 19 
elever og lærere på Vesthimmerlands Gymnasium abonnerer på.

I oktober 1965 afholdt bevægelsen offentligt møde, hvor forstan
der Chr. H. Buhl, Haslev udvidede Højskole, talte over emnet 
»Ansvarlig som medmenneske«. Deltagerantallet var over al for
ventning ca. 70. Stud. teol. Knud Troldberg lagde i november op til 
diskussion. Emnet var Hans Kirks »Fiskerne«. »Er militær berettiget« 
var emnet i februar, hvor pastor Clemmensen, Veggerby, lagde op 
til en livlig diskussion.

(Programmet for sidste fjerdedel af skoleåret 65-66 er endnu ikke 
fastlagt.)
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Foruden disse arrangementer, som D. K. G. i Års har afholdt, af
holdes en del lejre, der er fælles for flere gymnasier. Efterårslejren 
i oktober afholdtes på »Næsgården« ved Madum sø. Snestorm hin
drede deltagelse i Nytårslejren på »Koldkær« ved Hals. Week-end- 
stævnet på Rønde Kursus i februar samlede et dusin deltagere fra Års.

Desuden arrangerer Randers Gymnasium lejr ved Gerrild Nord
strand i april. Det traditionelle fastelavnsstævne er udskudt til dron
ningens fødselsdag, og som sædvanlig bliver der afholdt sommerlejre 
rundt om i landet i sommerferien.

Tillidsmandsposten er for skoleåret 1966-67 overdraget til Hans 
Brejner Henriksen, 1 s.

Basketball-klubben.
Den 1. september 1965 blev der her på skolen oprettet en idræts

klub. Formålet var først og fremmest at få organiseret basketball
spillet; men det er dog sådan, at man, hvis interessen derfor bliver 
stor nok, kan optage andre sportsgrene i klubben. Vi startede med 
basket, idet det er en ny sport og et dejligt spil, hvis udbredelse vi 
gerne vil støtte. Vi gik altså i gang og fik valgt en bestyrelse, som 
kom til at bestå af Paul E. Andersen, Carsten Rosholm, Klaus Niel
sen og Jens Ussing-Jepsen.

For at starte i det små nøjedes vi med at tilmelde et hold til en 
turnering i Ålborg. Vi havde været tilfredse, hvis vi blot havde op
nået et hæderligt resultat i turneringen. Det gik imidlertid over al 
forventning. Vi vandt turneringen 4 points foran nærmeste konkur
rent, Ålborg seminarium. Med dette resultat skulle vores oprykning 
i Jyllandsserien være så godt som sikret.

Et andet resultat af klubbens virke så man ved det årlige stævne 
mellem gymnasieskolerne. Her gik det fint, og vi spillede os frem 
til finalen stik mod alle forventninger.

Til slut er blot at nævne, at vi næste år regner med tre hold, hvis 
interessen bliver stor nok, nemlig et Jyllandsseriehold, et herre-senior 
og et herre-junior. Naturligvis kan vi også tilmelde et damehold, hvis 
der melder sig tilstrækkelig mange interesserede. Men fremfor alt 
skal vi have mange spillere; vi skal have styrket klubben efter denne 
gode start.

Elevradet.
Elevrådet blev oprettet i begyndelsen af februar måned for at imøde
komme de krav til medlemsskab, som DGS stillede. DGS er en sam
menslutning af danske gymnasieelevråd. Med denne landsbevægelse i 
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ryggen står hvert enkelt elevråd stærkere. Det nye elevråds formål 
bliver ikke blot som det gamle præfekturs af ren ordensmæssig karak
ter, men endnu mere at virke for demokratiets indførelse i gymnasie
skolen og skabe kontakt mellem lærere og elever. I modsætning til 
tidligere, hvor præfekturet valgtes blandt 2 g’ere, vælges der nu en 
repræsentant i hver enkelt gymnasieklasse samt én fra realafdelingen 
ved hemmelig afstemning. Blandt disse repræsentanter vælges der en 
formand af hele gymnasiet.

Elevrådsmedlemmer for året 1966 er:

Formand ......................................
Indendørspræfekt .......................  

do. .......................
Sygepræfekt .................................
Bibliotekspræfekt .......................
Kunstudvalg ................................ 

do. .......................  
do. ........................

Opsynshavende ............................ 
do. ............................

Fællestimeudvalg   
do. .......................
do. ........................

Sekretær .......................................
Repræsentant for 3 r...................

Thorkild Bentien, 2 mn
Erik Kjær, 2 mf y
Erik Søe Christiansen, 1 m x
Else Bligård, 2 ns a
Inge Wittrup, 1 s
Birthe Hansen, 3 ns a
Else Bligård, 2 ns a
Inge Wittrup, 1 s
Johannes Dalgård, 3 mf 
Jes Mortensen, 3 ns b 
Birthe Hansen, 3 ns a 
Johannes Dalgård, 3 mf 
Thorkild Bentien, 2 mn
Åse Haugård Poulsen, 1 m y 
Lene Kjeldahl

GAVER TIL SKOLEN

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

The American Library (København), Elevforeningen Hebe, bog
handlerne Edvard Andersen og Otto Høyer (Års), købmand Svend 
Rasmussen (Års), læge Laurentius Holm (Brabrand), eleverne Knud 
Steffen Nielsen og Svend Erik Schou, adjunkterne Bundgård, Bøg
gild, Dybdahl, Harder, Jørgensen, Mathiesen, Sørensen, lektor Siej 
og rektor.

Disse gaver beløber sig til 8 tidsskrifter og 67 bøger.
Den naturhistorisk-geografiske samling har modtaget en samling 

granater fra Monsieur et Madame Prette, Digoin, Frankrig, og 1 kry
stalkælder fra Marokko fra lærer M. Stryhn. Vulkansk materiale fra 
den nyopdukkede vulkanø Surtsey ved Island er modtaget fra Bente 
Kristensen (student 1963).
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

Skolens opbygning
Vesthimmerlands Gymnasium består for tiden af en dobbeltsporet 

realafdeling og et tresporet gymnasium. 2 g m deles i en matematisk
fysisk og en matematisk-naturvidenskabelig gren. Tilslutningen til 
den sidste har været god.

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 samt for påbegyndelsen af studiet til landinspek
tør. Den vil også være et godt grundlag for andre tekniske ud
dannelser samt for uddannelser til cand. scient, (skoleembeds- 
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eksamen i matematik og fysik), forstkandidat, 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 hjemstedskommu
nen 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.

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 
matematik i 7. skoleår. Søger en elev optagelse i realafdelingen på 
en anden skole, f. eks. en gymnasieskole, skal midlertidigt afgangs
bevis og en udtalelse fra den hidtidige skole fremlægges. Efter forud
gående samråd med »Amtsudvalget for optagelse af elever i 1. real
klasse« træffer skolens leder den endelige beslutning om optagelse. 
Når en elev af den afleverende skole er karakteriseret som »måske 
egnet« eller »ikke egnet«, kan han kun optages efter en prøve. Denne 
afholdes dog kun, såfremt forældrene ønsker det. De skriftlige op
gaver til denne prøve og en eventuel mundtlig prøve skal godkendes 
af amtsudvalget.

Optagelse i 1 g forudsætter — ifølge undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 28. januar 1963 — at eleven skønnes at være i be
siddelse af de nødvendige evner og en rimelig modenhed, således at 
det kan forventes, at han vil kunne gennemføre undervisningen på 
normal tid. Yderligere skal ansøgeren have bestået den statskontrol
lerede oprykningsprøve efter 2. realklasse (i skriftlig dansk samt i 
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skriftlig regning og matematik) med tilfredsstillende resultat. Amts
udvalget for Ålborg amt vedrørende optagelse i 1 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 1 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 31. 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 forfat
tere, der er bearbejdet efter formålet. I den almindeligst benyttede 
latinske læsebog (Mikkelsens) svarer det til hele første afdeling og de 
første 32 kapitler af anden afdeling. Latinprøven kan tages ved en
hver skole med realafdeling, hvis faget er optaget på undervisnings
planen. I så fald behøver man til prøven kun at eksaminere i de 
20 sider sammenhængende tekst.

Er eleven privat forberedt, må prøven aflægges ved et gymnasium.

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 gymnasi
ets sproglige linje, sørger for i tide at skaffe sig den fornødne under
visning i latin.
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Urigdommens 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 
120.400 kr. De blev fordelt til 66 elever i portioner på 1.000-3.000 kr. 
Vi har således haft den glæde at kunne hjælpe mange af vore elever, 
der i særlig grad har hjælp behov, fordi de har en lang skolevej, 
undertiden så lang, at de tvinges til at søge ophold i skolebyen med 
de deraf følgende udgifter. Det er naturligt, at disse omstændigheder 
tæller med ved tildeling af stipendier; men de er ikke en nødvendig 
forudsætning. Enhver elev kan få stipendium, hvis han/hun er studie
egnet, hvilket blot betyder, at ansøgeren antages at kunne gennem
føre studiet på normal tid. Når ansøgeren er fundet studieegnet, sker 
afvejelsen af, om han anses for trængende, alene på grundlag af en 
vurdering af forældrenes økonomiske forhold i den periode, for hvil
ket stipendiet tildeles. Det er hensigten med de 7 mill. kr. fra Ung
dommens Uddannelsesfond, at ingen kvalificeret elev af økonomiske 
grunde må hindres i at blive student. Af samme grund kan der ydes 
særlig trængende elever et forskud på et stipendium, som normalt ud
deles 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.

Karakter givning
Der sendes standpunktskarakterer til hjemmet tre gange årligt, i 

oktober, i december og i marts. Karaktergivningen i oktober omfatter 
dog ikke eleverne i 1 g, idet man ønsker at give disse en rimelig tid til 
at omstille sig, inden den første vurdering af deres standpunkt finder 
sted.

Den anvendte karakterskala ser således ud:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 
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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 præ

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

lende 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.

Det betragtes almindeligvis som noget forsmædeligt at skulle gå en 
klasse om. Det er en fordom, vi gerne skulle overvinde. Det er for
ståeligt, at den elev, der ikke kan oprykkes, i første omgang føler 
skuffelse derved. Heldigvis går den som oftest hurtigt over, da om
gængeren næsten altid befinder sig bedre i den nye klasse. Han har 
en fornemmelse af, at nu magter han tingene, og det hele ser lysere ud.

I enkelte tilfælde kan standpunktet være så dårligt, at skolen må 
tilråde udmeldelse. Det er vanskeligt og ansvarsfuldt at træffe be
slutninger som disse. Afgørelsen træffes efter grundig overvejelse af, 
hvad der tjener eleven bedst. Dette er jo i øvrigt i al skolegerning 
det afgørende synspunkt.

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

at møde på skolen. Det kan tillades eleverne at konsultere deres læge 
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i skoletiden, hvis det er umuligt at gøre det uden for denne. I så fald 
må skriftlig anmodning derom forelægges rektor.

Tandlægebesøg og aflæggelse af køreprøven kan ikke finde sted i 
skoletiden, men henvises til ferier og fridage.

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

Skolen henstiller indtrængende til forældrene kun at anmode om 
fritagelser, når det er strengt nødvendigt. Kun således kan skolearbej
det 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 optagelse anskaffe sig den af 
skolen ønskede gymnastikdragt efter nærmere anvisning af læreren.

Adresseforandring og navneforandring skal straks meddeles skolen.
Udmeldelse af skolen må ske skriftligt.
Penge og andre værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker og 

lignende i centralgarderoben eller på gangene, men må gives inspek
tionen i forvaring. I modsat fald kan skolen intet ansvar påtage sig 
for disse ting.
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SKOLEÅRETS AFSLUTNING

De skriftlige afgangsprøver finder sted i perioden 25. april til 
13. maj.

De mundtlige prøver til studentereksamen afholdes i tidsrummet 
1.-22. juni. Disse prøver er offentlige.

Dimission og translokation vil finde sted fredag den 24. juni kl. 10. 
Der er mødepligt for eleverne. Forældre, gamle elever og medlemmer 
af foreningen Vesthimmerlands Gymnasiums Venner er velkomne til 
at overvære afslutningshøjtideligheden.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10.
De resterende fridage og ferier i kalenderåret 1966 falder på føl

gende måde:
Bededagsferie lørdag den 7. maj.
Pinseferie lørdag den 28. maj til tirsdag den 31. maj.
Sommerferie lørdag den 25. juni til torsdag den 11. august.
Efterårsferie mandag den 17. oktober til lørdag den 22. oktober.
Juleferie fredag den 23. december til torsdag den 5. januar 1967.
Alle de nævnte dage er inclusive.
I september og november vil der blive givet månedslov; men nogen 

bestemt dato kan ikke angives på indeværende tidspunkt.

Års, i april 1966.
A. Ussing-]epsen.
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STUDENTERHOLDET 1965

Andersen, Helge Garn, Ranum, lærerstuderende ved Ranum Stats
seminarium.

Andersen, Norma Marie, Sørup pr. Støvring, læser til tresproglig 
korrespondent ved Ålborg Handelshøjskole.

Bendsen, Jørgen, Birkegade 41, København N., stud. med.
Gedebjerg, Kirsten Frost, Vølundsvej 10, Åbyhøj, stud. mag.
Gundersen, Ebba, Ørstedsvej 29, Ålborg, læser til tresproglig korre

spondent ved Ålborg Handelshøjskole.
Horn, Jan, Nygårdsvej 22, Ballerup, stud. mere.
Høllede, Gudrun, c/o Lyden-Gowan 29 Esher Gardens, Putney, 

SW 19, London, ung pige i huset, agter at uddanne sig til tre
sproglig korrespondent ved Århus Handelshøjskole.

Krarup-Andersen, Per, Torvet 16, Maribo, elev på Artilleriets Be
falingsmandsskole, Ringsted, agter at uddanne sig til scient, pol. 
ved Århus Universitet.

Kristensen, Anne-Marie Skovhus, »Staungsård«, Blære, lærerstu
derende ved Ranum Statsseminarium.

Kyhl, Erik, Kochsvej 5 B3, c/o Heise, København V., studerende ved 
Polyteknisk Læreanstalt (forberedelseskursus), agter at uddanne 
sig til cand. scient.

Larsen, Ingelise, Hostrupsvej 4, Århus C, stud. mag.
Larsen, Niels, Solvænget 5, Skalborg, lærerstuderende ved Ålborg 

Seminarium.
Lauritzen, Merete Elisabeth, Vesterbakken 3, Løgstør, lærerstuderende 

ved Ranum Statsseminarium.
Nielsen, Bodil Lanng, Kildevangs Allé 14, Viby J., husassistent, agter 

at uddanne sig til hospitalslaborant ved Randers Centralsygehus.
Nielsen, Kirsten Frandsen, Grethevej 3, Brabrand, læser jura ved 

Århus Universitet.
Nygård, Grethe, Fandrup, lærerstuderende ved Ranum Statssemi

narium.
Pedersen, Elisabeth, »Trehøjgård«, Ørbæk pr. Løgstør, lærerstu

derende ved Ranum Statsseminarium.
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Skøt, Ib, Nrd. Strandvej 119, Risskov, Århus, stud. mag.
Andersen, Jens Marius, Mejlgade 503, Århus C, stud. med.
Bonderup, Jens, Enebærvej 59, Risskov, Århus, stud, mag., agter at 

uddanne sig til cand. mag. ved Århus Universitet.
Brorholt, Mette Richter, Lycée Marseilleveyre, Pointe Rouge, Mar

seille, Frankrig, agter at uddanne sig til cand. mag. ved Århus 
Universitet.

Bøge, Ole Morten, RCAF Station Centralia, Ontario, Canada, Officer 
Cadet — jetpilot.

Christensen, Evan Smed, Solgården 1. sal, Vestervang 5, Ranum, 
lærerstuderende ved Ranum Statsseminarium.

Hansen, Anton Tage Schmidt, Marselis Boulevard 1173, Århus C, 
stud. jur.

Hansen, Erik Sandfeld, Stadion Allé 31, Århus C, stud, scient.
Hansen, Peter Åge Molbæk, Lundhøjgård, St. Rørbæk, soldat.
Hansen, Uffe Skalborg, Harald Jensens Plads 33, Århus C, stu

derende jura ved Århus Universitet.
Jensen, Frits Vagn, Ellehøj 22, Hellerup, stud. med. vetr. ved Land

bohøjskolen.
Klinkvort, Karen Marie, Brendstrupvej 66, Århus N, stud, oecon.
Mikkelsen, Niels Henrik Søndergård, Kastanievej 24, Rosenvang, 

Århus C, stud. med.
Møgelmose, Jens Chr., »Toftegård«, Næsborg pr. Løgstør, lærer

studerende ved Ranum Statsseminarium.
Nielsen, Anne-Marie Mikkelsen, Grønlands Torv 36, Ålborg, lærer

studerende ved Ålborg Seminarium.
Nielsen, Kirsten Marie Storm, Tandlægekollegiet, Århus C, tand

lægestuderende ved Århus Tandlægehøjskole.
Nielsen, Henning Beck, Vølundsvej 17, Åbyhøj, stud. med.
Olesen, Poul Juel, Hornum st., lærerstuderende ved Ranum Stats

seminarium.
Orbesen, Jette, Jyllandsgade 33, Års, stud, scient., agter at uddanne 

sig til hospitalslaborant ved Centrallaboratoriet, Kommunehospi
talet, København.

Thomsen, Carsten Brøndum, 3/3 A. A. Vester Allés Kaserne, Århus, 
værnepligtig.

Wessing, Hans Chr., Solvangsallé 52, Støvring, soldat i Århus, agter 
at uddanne sig til arkitekt ved Kunstakademiet i København.

Andersen, John Munkholm, MG 660130 Andersen, RDO/2, Lange
landsgades Kas., Århus C, værnepligtig, agter at uddanne sig til 
cand. scient i Århus.
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Andersen, Klaus Bach, Toftebæksvej 542, Lyngby, København, stud, 
polyt.

Andersen, Stig, Åhaven 74, København, Valby, adgangskursus til 
D. T. H., agter at uddanne sig til civil- eller akademiingeniør ved 
D. T. H.

Brorholt, Klaus Richter, Aldersrovej 22, Århus N, stud, scient, pol.
Jensen, Alex, Haverslev pr. Arden, soldat, agter at uddanne sig til 

arkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Jensen, Christian, Snebærvej 12, Højbjerg, stud, scient., kemi.
Jensen, Hans Lynge, LI. Rørbæk pr. St. Rørbæk, sergentelev, agter 

at læse medicin i København.
Mikkelsen, Birte, »Korsvang«, Bjerregårdsvej 12, Odense, medarbej

der i ungdomsforsorgen, agter at uddanne sig til socialrådgiver ved 
Danmarks Sociale Højskole i Århus.

Munkholm, Orla, Haverslev pr. Arden, agter at uddanne sig til in
geniør i Århus.

Nielsen, John Nørtoft, sektion B, Sydjyske CF-Kolonne, Haderslev, 
CF-pligtig.

Nielsen, Niels-Ove Rolighed, Vestergade 9, Ranum, soldat.
Nielsen, Niels Wickers, Kaj Munksvej 29 A, Århus C, lægestuderende 

ved Århus Universitet.
Nørgård, Steen, Nørre Allé 17 b3, København N, Danmarks Høj

skole for Legemsøvelser (som bifag), senere biologi ved Køben
havns Universitet (hovedfag).

Svendsen, Kaj Lenin, Blågårdsgade 4 A3, København N, stud. mag.
Sørensen, Bodil, 6200 Wiesbaden - Aukamm, Westfalenstrasse 24-2, 

hushjælp, agter at uddanne sig til lærerinde i Århus.

60



INDHOLDSFORTEGNELSE

En latinsk renæssancedigter............................................. 4

Eksaminer 1965 ................................................................ 11

Skolens elever.................................................................. 13

Fagenes ugentlige timetal................................................. 22

Skolens lærere.................................................................. 23

Af årets arbejde................................................................ 26
Fællestimerne 
De frie timer 
Ekskursioner 
Historie og samfundslære 
Erhvervsorientering
Sang - musik
Sport
Biblioteket

Eksamensopgivelser ......................................................... 35

Skolens dagbog................................................................ 42

Foreningslivet.................................................................... 46
Vesthimmcrlands Gymnasium
Elevforeningen Hebe
Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse
Basketball-klubben 
Elevrådet

Gaver til skolen................................................................ 50

Forskellige meddelelser..................................................... 51
Skolens opbygning
Optagelsesbetingelser
Ungdommens uddannelsesfond
Karaktergivning
Oprykning i højere klasser
Fritagelser, forsømmelser m. m.

Skoleårets afslutning......................................................... 57
Studenterholdet 1965 ..................................................... 58




