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TH. LANGS SKOLE
SILKEBORG

1954

Th. Langs Skoler
omfatter følgende afdelinger:

A. Den fuldst. højere almen- '
skole — grundlagt 1882 —
præliminæreksamen 1887—
1907 — eksamensret til
realeksamen 1908.
Eksamensret til studenter
eksamen, matematisk-naturvidenskabelig og ny
sproglig retning, 1910.

a.
b.
c.
d.

B. Lærer- og lærerindesemi
nariet — grundlagt 1896 —
statsanerkendt 1896.

I., II., III., IV. klasse og forbe
redelsesklasse,
en studenterlinie.

C. Forskoleseminariet —
grundlagt 1891 — statsaner
kendt 1896.

Uddannelsestiden 2 år.
Forberedelsesklasse.

C. Seminarieskolen — grund
lagt 1894 — (Silkeborg
kommune betaler delvis
børnenes undervisning).

Børneskole på 7 klasser med
tilhørende sløjdskole, skole
køkken og skolehave.

Forskolen 6—11 år.
Mellemskolen 11—15 år.
Realklassen 15—16 år.
Gymnasiet 15—18 år.

Meddelelser

d. Langs Sko
(Gymnasium, real-, mellem- og

forberedelsesskole)

Den selvejende institution

»Th. Langs Skoler«
ledes, ifølge den af undervisningsministeriet godkendte fundats, af
en bestyrelse, hvis medlemmer er:

Hr. seminarieforstander Knud Gro-Nielsen.

Rektor frk. K. Linderstrøm-Lang, bestyrelsens formand.
Frk. Astrid Lundkvist.
Hr. lektor Bjarne Madsen,
lærernes repræsentant.
Hr. landsretssagfører C. Alkjær Mogensen,
Silkeborg kommunes repræsentant.

Hr. lektor E. V. Rasmussen.

Forstander for seminarieskolen, hr. J. C. Ravn,
bestyrelsens næstformand.
Hr. amtmand E. F. G. Schau,
undervisningsministeriets repræsentant.

Skolen er en privat, fuldstændig, højere almenskole, den er fæl
lesskole og i henhold til lov af 15. marts 1947 statsunderstøttet for
mellemskole-, real- og gymnasieklassernes vedkommende.
Den består af følgende afdelinger:
1. Forskolen (indtil 11 års alderen).
2. Mellemskolen. 1ste, 2den, 3die, 4de mellemskoleklasse; denne
sidste afslutter med mellemskoleeksamen.
3. Realklassen, som er eetårig, og som afslutter med realeksamen.

4. Gymnasiet, der omfatter 2 retninger: den nysproglige og den
matematisk-naturvidenskabelige linie; begge linierne fører igen
nem 1ste, 2den, 3die gymnasieklasse til studentereksamen.

Skolegårdens pæretræer blomstrer

Den højere Almenskole
Siden udsendelsen af vort sidste program har skolen stadig fort
sat sin vækst; store ydre begivenheder har der ikke været; mellem
klasserne er for tiden på næsten alle trin doublerede; gymnasiet har
7 klasser, idet vi på ældste trin har to matematiske klasser. Næste
skoleår vil vi få 3 nye 1. g’ere, men denne gang 2 sproglige hold
og eet matematikerhold.
Skolens placering som et led i »Den selvejende Institution Th.
Langs Skoler« er den samme som før, og kostafdelingerne, drenge
hjemmet på Drewsensvej og skolehjemmet for piger på skolen,
har været fyldt af ungdom. (Nærmere om ledelse og betingelser se
side 31.)
Vilkårene for undervisningsarbejdet er i store træk de samme.
En ny anordning for gymnasiet (8. apr. 1953) har på lempelig måde
givet større mulighed for de sprogliges samling om deres interesser,
idet matematik er bortfaldet for dem og timerne lagt til sprogene
i stedet for. De øvrige fornyelser, som anordningen tilsigter, vil
efterhånden sætte deres spor i forøget selvstændigt arbejde i de
humanistiske fag, dansk, historie, sprog. Dette arbejde må foregå
i særlige lokaler, laboratorier, som dog i udstyr og apparatur stiller
noget beskednere krav, end de fysiske og naturvidenskabelige fag
gør. Efter sommerferien får skolen indrettet et sådant humanistisk
laboratorium og får lagt grunden til et tilfredsstillende bogmateriel.
Skolen har, som naturligt er, stadig stigende brug for at tage den
moderne teknik til hjælp i arbejdet. Anskaffelse af båndoptager,
lydfilmsapparat, smalfilmsfremviser og meget andet blev ønsker,
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der trængte sig på i hastigere takt, end det kunne bæres af den
ordinære drift. Og det veltjente klaver, som skolen for mange år
siden anskaffede, kom til at føles helt utilfredsstillende, efterhånden
som musiklivet udfoldede sig rigere og fyldigere. I oktober 1953
afholdt da institutionens samlede lærerkreds en to dages basar,
hvor man bød på opførelse af I. L. Heibergs: »En sjæl efter døden«
i lærernes udførelse og desuden en talrig mængde andre fornøjelige
ting. Elever, forældre, byens erhvervsdrivende og venner af alle
kategorier slog med stor varme kreds om foretagendet. Basaren
indbragte et overskud på godt 7000 kr., og for disse penge indkøbtes
et dejligt flygel (Hornung og Møller), en båndoptager, en smal
filmsfremviser med skærm plus diverse bånd til optagelse og en del
grammofonplader til skolens diskotek. Skolen har grund til at føle
varm taknemlighed både mod dem, som fik ideen og i godt fælles
skab udførte det vældige arbejde med fortryllende humør, og mod
dem, som svarede så villigt på opfordringen til at hjælpe med at
løse opgaven. Gaverne blev overrakt skolen ved lærerforeningens
festlige julefrokost og bereder os mange glæder.
Et lydfilmsapparat vil blive anskaffet nu i sommer for penge, der
stammer fra institutionens forrentning af sin reservefond, og som
i et vist omfang iflg. fundatsens § 8 må anvendes til sådant under
visningsmateriel, som er for dyrt til at kunne anskaffes på den or
dinære drift.
Skolens opbygning er sådan, at den tager imod børnene helt fra
1. klasse og fører dem igennem underskole, mellemskole og gymna
sium frem til realeksamen eller studentereksamen. Underskolen har
endnu ret få børn i klasserne, i hvert fald indtil oplandsbørnene
i 4. og 5. klasse søger ind for at blive indlevet i skolen før mellem
skoleoptagelsen. De yngste klasser har i de sidste år i nogle få
ugentlige timer haft forskoleseminariets elever holdvis inde, dels
som tilhørere, dels som medarbejdende lærere. Dette er sket for
at give seminariernes øvelsesskole en hårdt tiltrængt aflastning, og
vi mener, at skolen ikke derved lider noget tab. Interesserede unges
deltagelse i skolearbejdet vil efter vor mening virke gavnligt, når
forældre og lærere indstiller sig forstående over for opgaven. Den
netop vedtagne seminarielov placerer arbejdet med at vejlede vor
dende lærere ved praktiske undervisningsøvelser så centralt, at
ingen skole, der modtager statstilskud, kan nægte at medvirke til
dette arbejde. Imidlertid foreligger der ikke for tiden planer om
en udvidelse af praktikarbejdet i underskolen, og hvis udviklingen
skulle medføre, at skolens ledelse finder en ændring på dette punkt
ønskelig, vil det blive forelagt forældrekredsen, før beslutning
tages, ligesom naturligvis lærerkredsen som helhed vil blive hørt.
Skolens samarbejde med forældrerådet har formet sig efter de
regler, vi er enige om, og der har været tid under vore møder til
både at høre, hvad forældre har forebragt rådets medlemmer af

5

Luftfotografi af skoletorvet med omgivelser

ønsker eller betænkeligheder, og til forelæggelse af skolens problemer for forældrene. Desuden har vi nydt et hyggeligt samvær
i rådsmedlemmernes hjem. I samarbejde med rådet har der været
afholdt et stort årligt forældremøde, oftest med et pædagogisk
foredrag, efterfulgt af frit samvær.
Skolens liv er mangfoldigt i vore dage. Det faglige arbejde er
naturligvis stadig det væsentligste, i hvert fald det, som kan plan
lægges, gennemføres og kontrolleres. Det kultiverende arbejde, det,
som opdyrker sindets gromuligheder, får spirerne til at udfolde sig,
renser vildskud fra, luger ukrudt op, det unddrager sig mest vor
iagttagelse. Det at lære børn at være medmennesker, at komme ud
af den lille, bitte cirkel, hvor et lille barn er centrum i sin egen
verden og næsten udelukkende ser sine egne fdrmål, det er en
virkelig betydningsfuld vækst, som skolen i høj grad kan fremme,
fordi milieuet e r et samfund i lille format, der stiller børn midt
imellem andre børn. Og når de så vokser til det alderstrin, hvor det
er muligt, så må cirklen gøres endnu større, så må samfundet uden
for klassen, uden for skolen, med ind i skolens arbejde. Vi stræber
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i en moderne skole på mange måder efter at modvirke skole
snæverheden, undertiden vel på bekostning af koncentrationen om
kundskabstilegnelsen. Derfor giver vi ofte lov til, at skemaplanen
viger for særtimer af alle arter, for film og radio, for rejser og
ekskursioner, for nordisk gæsteri og for festligheder af mange
arter.
Mange klager i vore dage over børns og unges disciplinære van
art. Vore unge elever er børn af deres tid, og der er stor rastløshed
over dem. Men trods uroen ejer de friskhed og vilje til arbejde, og vi
håber også fremover at kunne glæde os over en åben og påvirkelig
ungdom.
Mellem alle de påvirkninger, der møder vore børn, vil vi gøre,
hvad vi formår, for at de skal blive standset og bragt til at besinde
sig på, hvad de skal bruge deres liv til. Den store modsætning
imellem den form for tilværelse, der sætter egenviljen i højsædet
og kæmper med alle midler for dens tilfredsstillelse, og den menne
skelighed, der sætter sit eget til side for at tjene i kærlighed, har
vel næppe været føleligere end i vort moderne samfund. Derfor
viser vi hen til Ham, som brugte sit menneskeliv til uselvisk tje
neste, og beder vore unge lytte til hans stille, men overbevisende
stemme. En kristen opdragelse i hjem og skole er der brug for
mere end nogen sinde, og det er vort håb, at Kristi tale ikke må
overdøves under arbejdets gang i vor skole.
Silkeborg, juni 1954.

Karen Linderstrøm-Lang.

Lektor Granzow
I indeværende skoleår har lektor Granzow forladt skolen, idet han
søgte afsked og fik pension fra 1. august 1954.
Med hans afgang er en tone i skolens samklang blevet stum, en
særpræget og meget levende tone. Det er svært at sige, hvordan
en lærer af hans særlige art får mest betydning for sine elever.
Hans undervisning kunne hos mange vække og nære sansen for
tidernes sammenhæng og samfundenes bevægende kræfter. Med
sin kraftige forenkling af problemerne og sin stærkt subjektive
brug af lys og skygge har den sikkert for de intelligenteste på een
gang givet overblik og ægget til selvtænkning, tilslutning eller
modsigelse. Men mest kom han nok til at betyde ved selve det, han
er, et menneske, som slås uden ophør med sit stof for at aftvinge
det sandhedsglimt, en personlighed, der aldrig lægger vægt på
kundskab for dens egen skyld, men for dens evne til at belyse
menneskelivet, en sjæl, der søger at gøre sig forstået af unge sjæle,
en lærer, der ikke ved alting bedre, men som selv er på vej, og som
ejer et levende hjerte, som ungdommen her altid har kunnet for
nemme, skønt varmen fra det var bunden.
Vi har savnet lektor Granzow, men takker ham for, hvad skolen
fik igennem ham i de 33 år, han arbejdede her.

Skolens lærere og lærerinder
Fru Vibeke Bærentzen, kst. adjunkt, cand. mag.: Dansk, religion, hi
storie. (Ved skolen siden 1953).
Hr. Gunnar Christensen, lektor, cand. mag.: Dansk, tysk, religion.
(Ved skolen siden 1945). Indvendig inspektor.
Frk. G. Ege, adjunkt, cand. mag.: Fransk.
Hr. pastor Axel Gram, res. kapellan: Religion. (Ved skolen siden 1923).
Hr. Erik Hammeris, adjunkt, cand. mag.: Engelsk, gymnastik. (Ved
skolen siden 1951).
Fru Hauschildt, eks. lærerinde: Regning (ved skolen siden 1952).
Fru Marie Holm, eksam. forskolelærerinde: Dansk, historie, bibelhi
storie, håndgerning. (Ved skolen siden 1937).
Fru Elga Holst, eksam. husholdningslærerinde: Kvindelig husgerning.
(Ved skolen siden 1929).
Frk. Else Holst, eks. lærerinde, eks. gymnastiklærerinde: Gymnastik,
dansk, regning, religion. (Ved skolen siden 1947).
Frk. E. Højsgård, eks. forskolelærerinde: Regning, bibelhistorie, hånd
gerning. (Ved skolen siden 1942).
Fru Ulla Kjærulf, adjunkt, cand. mag.: Fransk, engelsk. (Ved skolen
siden 1949).
Hr. Niels Kjærulf, adjunkt, cand. mag.: Dansk, engelsk. (Ved skolen
siden 1952).
Fru E. Leschly Kristensen, f. Linderstrøm-Lang, lektor, eksam. fag
lærerinde: Tysk og latin. (Ved skolen siden 1916).
Hr. E. Mondrup Kristiansen, eks. lærer, faglærer i sløjd: Sløjd, skriv
ning. (Ved skolen siden 1930).
Hr. H. W. Larsen, lektor, cand. mag.: Engelsk og fransk. Skolens in
spektor. (Ved skolen siden 1932).
Hr. E. Lester, kst. adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab. (Ved
skolen siden 1953).
Frk. K. Linderstrøm-Lang, rektor, cand. mag. og eksam. lærerinde:
Dansk og religion. (Ved skolen siden 1923).
Frk. A. Lundkvist, eksam. lærerinde: Religion, dansk, regning. (Ved
skolen siden 1930).
Hr. Bjarne Madsen, lektor, cand. mag.: Naturkundskab. (Ved skolen
siden 1934).
Hr. Kjeld Madsen, adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab.
(Ved skolen siden 1948).
Frk. Else Madvig, eksam. lærerinde: Regning, engelsk. (Ved skolen
siden 1945).
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Fru Anna M. Mallett, adjunkt, cand. mag.: Dansk og tysk. (Ved skolen
siden 1944).
Hr. E. Messeil, eksam. lærer og organist: Sang. (Ved skolen siden
1920).
Fru Lis Mortensen, eksam. lærerinde: Dansk, regning. (Ved skolen
siden 1944).
Hr. Anders Munk, adjunkt, dr. phil.: Naturhistorie, geografi, natur
lære. (Ved skolen siden 1947).
Hr. Otto Munk, eksam. lærer og eksam. gymnastiklærer: Gymnastik
og geografi. (Ved skolen siden 1931).
Fru Ruth Munk, cand. mag.: Geografi og naturhistorie. (Ved skolen
siden 1950).
Hr. L. Nordentoft, adjunkt, cand. mag.: Dansk, fransk, historie. (Ved
skolen siden 1950).
Hr. Børge Petersen, adjunkt, cand. mag.: Matematik og fysik. (Ved
skolen siden 1951).
Hr. E. V. Rasmussen, lektor, cand. mag.: Matematik og fysik. (Ved
skolen siden 1917).
Hr. Folmer Rasmussen, eksam. lærer: Tegning. (Ved skolen siden
1947).
Fru Karen Rasmussen, eksam. lærerinde: Dansk, regning, geografi,
naturhistorie. (Ved skolen siden 1947).
Hr. Niels Ringgaard, eksam. lærer: Gymnastik og sang. (Ved skolen
siden april 1947). Udvendig inspektor.
Frk. G. Rönström, eksam. tegnelærerinde: Tegning. (Ved skolen siden
1934).
Hr. Ejnar Sørensen, eksam. lærer: Dansk, tysk. (Ved skolen siden
1952).
Hr. Leo Toft, adjunkt, cand. mag.: Regning og matematik. (Ved skolen
siden 1944). Udvendig inspektor.
Frk. M. Worm, eksam. lærerinde, eksam. gymnastiklærerinde: Gym
nastik, geografi, naturhistorie. (Ved skolen siden 1928).
Cand. mag., frk. G. Stenbæk Christiansen har i indeværende skoleår
vikarieret for dr. phil. Anders Munk, der har haft orlov p. gr. af vi
denskabeligt arbejde.

Skolens regnskabsfører.
Skolens regnskabsfører og kasserer er hr. skoleforstander J. C. Ravn,
som træffes daglig kl. 11,45—12,45 på kassererkontoret på seminarie
skolen.

Skolens læge.
Skolens læge er dr. Gustav Dickmeiss.

Forældrerådet
fungerer i overensstemmelse med den vedtægt og forretningsorden,
som blev fastlagt i efteråret 1936. Dets medlemmer er for tiden:
Overlæge Hagn Meincke (formand), fru Grethe Carl Christensen,
forpagter Busck Laursen, Grauballegaard. I de fire årlige møder
deltager skolens rektor og en repræsentant for lærerne, valgt af og
blandt disse. Lærernes repræsentant er for tiden lektor G. Christen
sen.

Th. Langs Skoles Samfund
er en forening, dannet af tidligere elever fra institutionens forskel
lige afdelinger samt af tidligere og nuværende lærere, med det for
mål at vedligeholde forbindelsen mellem de gamle elever og skolen.
Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med meddelelser fra sko
lens forskellige afdelinger, bidrag fra medlemmerne m. m. og
afholder hvert tredie år et elevstævne i Silkeborg.
Foreningens formand er for tiden fhv. kirkeminister, provst Carl
Hermansen.

Skolens eksaminer 1951-53
Til studentereksamen 1951 dimitteredes følgende 41 elever:
Af den nysproglige linje:
Tove Christensen, d. af uddeler C., Skellerup, mg? — 13.56.
Inge Filskov, d. af grosserer F., Silkeborg, gx — 12.74.
Grethe Flinch, d. af købmand F., Tranebjerg, gx — 12.98.
Karin Gorridsen, d. af forstander G., Gjern, mg? — 13.60.
Anna Guadulupe Hansen, d. af telegrafbestyrer H., Calais, gx — 12.70.
Ally Iversen, d. af købmand I., Gjern, mg — 13.70.
Niels Nørby Jakobsen, s. af sagfører J., Hurup, mg? — 13.29.
Ove Bergholt Knust, s. af lærer K., Hampen, mg — 14.06.
Frode Langballe, s. af afd. kirkebetjent L., Linaa, mgx — 14.20.
Inger Larsen, d. af direktør L., Silkeborg, mg — 13.80.
Poul Henry Madsen, s. af arbejdsmand M., Silkeborg, mg x — 14.25.
Gudrun Mogensen, d. af boghandler M., Silkeborg, mg? — 13.41.
Mogens Friis Mogensen, s. af redaktionssekretær M., Silkeborg, gx —
12.79.
Jens Karl Nielsen, s. af lærer N., Silkeborg, mg? — 13.17.
Vibeke Nielsen, d. af proprietær N., Dronninglund, mg? — 13.29.
Werner Boring Olesen, s. af gårdejer O., Them, gx — 12.94.
Ragnhild Pedersen, d. af radioforhandler P., Aarup, mg? — 13.32.
Kirsten Petersen, d. af grosserer P., Viborg, gx — 12.76.
Ruth Svendsen Sørensen, d. af vognmand S., Aidt pr. Thorsø, gx —
12.74.
Af den matematisk-naturvidenskabelige linje:
Jes Andersen, s. af læge A., Ry, mg — 13.84.
Povl Bienker, s. af provst B., Linaa, mg? — 13.26.
Gustav Christensen, s. af førbøder C., Ry, mg? — 13.22.
Âge Henning Hansen, s. af sadelmager H., Silkeborg, mgx — 14.21.
Peder Bent Jensen, s. af lærer J., Ans, mg — 13.67.
Kurt Jørgensen, s. af arbejdsmand J., Silkeborg, mg? — 13.24.
Povl Jørgensen, s. af fabrikant J., Gylling, mg? — 13.04.
Ole Kristensen, s. af forvalter K., Allingkloster pr. Grauballe, mg? —
13.42.
Hans Bendix Nielsen, s. af gårdejer N., mg? — 13.36.
Grethe Pedersen, d. af viceskoleinspektør P., Silkeborg, mg? — 13.16.
Jens Poulsen, s. af førstelærer P., Funder, mg — 13.68.
Carl Holmboe Rasmussen, s. af papirarbejder R., Silkeborg, mgx —
14.29.
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Harriet Røikjær, d. af sygehusinspektør R., Hobro, mg? — 13.37.
Torkild Skjærbæk, s. af kreaturhandler S., Silkeborg, mg — 13.95.
Bjarne Spalk, s. af civilingeniør S., Ikast, ug? — 14.60.
Niels Stigaard, s. af afd. dyrlæge S., Lemvig, mg? — 13.58.
Fin Terkelsen, s. af højskoleforstander T., Ry, mg — 13.90.
Ib Transbøl, s. af kurlæge, dr. med. T., Silkeborg, mg — 13.68.
Tove Wang, d. af afd. matros W., København, gx — 12.72.
Karen Marie Vest, d. af gårdejer V., Tvilum, mg? — 13.23.
Martha Elisabeth Wienberg, d. af sognepræst W., Jaungyde pr. Ry,
mg? - 13.61.
Fritz Wigant, s. af overassistent W., Silkeborg, mg? — 13.65.

Til studentereksamen 1952 dimitteredes følgende 36 elever:
Af den nysproglige linje:
Bent Christensen, s. af overlæge C., Brovst, g — 12.24.
Helen Clausen, d. af læge C., Vorbasse, mg? — 13.19.
Karen Fonager, d. af landsretssagfører F., Silkeborg, mg? — 13.44.
Niels Knud Johansen, s. af murermester J., Silkeborg, gx — 12.69.
Vagn Laursen, s. af skotøjshandler L., Ans, mgx — 14.19.
Niels Lund, s. af fuldmægtig L., Silkeborg, gx — 12.95.
Jørgen Lyngsø, s. af gårdejer L., Sahl pr. Bjerringbro, mg? — 13.28.
Eli Meldgaard, d. af købmand M., Brædstrup, mg? — 13.62.
Finn Messeil, s. af seminarielærer M., Silkeborg, mg? — 13.08.
Bente Nielsen, d. af læge N., København, gx — 12.64.
Elise Stenbæk Nielsen, d. af førstelærer N., GI. Ry, mg — 13.73.
Minna Pedersen, d. af viceskoleinspektør P., Silkeborg, mg? — 13.00.
Laila Munch Ravn, d. af læge R., Himmel, mg? — 13.46.
Ulla Sisseck, d. af direktør S., København, mg? — 13.09.
Kirsten Søe, d. af landsretssagfører S., Kjellerup, mg? — 13.34.
Kirsten Sørensen, d. af skrædermester S., Silkeborg, mg — 13.89.
Viggo Sørensen, s. af bogtrykker S., Silkeborg, mg — 13.97.
Af den matematisk-naturvidenskabelige linje:
Margit Hansen, d. af lærer H., Holmstrup pr. Jyderup, mg — 13.94.
Erik Sjørslev Jensen, s. af direktør J., Silkeborg, mg — 14.07.
Hans Christian Vestergaard Jensen, s. af lærer J., Thorlund, — gx
12.59.
Knud Jeppesen, s. af provt J., Hinge, gx — 12.57.
Erik Johansen, s. af toldassistent J., mg — 13.71.
Sven-Ove Juul, s. af arkitekt J., Silkeborg, mg? — 13.45.
Kirsten Gundorph Jørgensen, d. af cand. pharm. G. J., Silkeborg, mg
- 13.88.
Poul Elgaard Knudsen, s. af købmand K., Haurum, mg? — 13.65.
Ole Winther Laursen, s. af købmand W. L., Silkeborg, mg? — 13.50.
Erik With Lund, s. af bankbogholder L., Silkeborg, mg? — 13.29.
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Benta Sevelsted Nielsen, d. af dyrlæge N., Kjellerup, mg — 13.95.
Hermann Nielsen, s. af maskinmester N., Silkeborg, mg? — 13.51.
Inger Olsen, d. af slagtermester O., silkeborg, mg? — 13.38.
Jørgen Stens Pedersen, s. af bestyrer P., Silkeborg, gx — 12.84.
Ole Gowertz Rasmussen, s. af direktør G. R., Silkeborg, mg — 13.70.
Niels Søe, s. af landsretssagfører S., Kjellerup, gx — 12.89.
Carl Sørensen, s. af benzinforhandler S., Silkeborg, mg? — 13.55.
Kirsten Sørensen, d. af vognmand S., Aidt pr. Thorsø, mg — 13.87.
Hans Jørgen Thomsen, s. af vulkanisør T., Silkeborg, gx — 12.93.

Til studentereksamen 1953 dimitteredes følgende 33 elever:
Af den nysproglige linje:
Karin Balslev, d. af læge B., Aidt, gx — 12.53.
Hanne Christensen, d. af læge C., Silkeborg, gx — 12,81.
Else Geleff, d. af pastor G., Nebk, Syrien, gx — 12.98.
Alice Niebuhr Johansen, d. af teglværksforp. J., Galten, mg? — 13.33.
Bodil Dam Jørgensen, d. af svejsemester J., Silkeborg, mg? — 13.08.
Jørgen Øst Larsen, s. af lektor L., Silkeborg, mg — 13.85.
Mogens Alkjær Mogensen, s. af landsretssagfører A. M., Silkeborg, gx
- 12.61.
Ruth Nielsen, d. af fabrikant N., Silkeborg, mg — 13.98.
Erla Skov Olesen, d. af kreaturhandler O., Kjellerup, mg? — 13.10.
Birthe Lind Rasmussen, d. af pelsdyravler R., Balle, mg? — 13.47.
Kirsten Mackeprang Rasmussen, d. af cand. pharm. R., Silkeborg,
mg — 14.16.
Margueritte Ravn, d af forpagter R., Hammel, gx — 12.64.
Ingrid Schou, d. af ingeniør S., Silkeborg, mgx — 14.22.
Edda Søgaard, d. af pianist S., Sejs, gx — 12.41.

Af den matematisk-naturvidenskabelige linje:
Erik Nygaard Christensen, s. af dyrlæge N. C., Gjern, mg? — 13.18.
Niels Arthur Christensen, s. af arbm. C., Gjern, mg? — 13.29.
Hermann Frederiksen, s. af farvehandler F., Kjellerup, mg — 14.00.
Per Grønborg, s. af mejeriejer G. .Silkeborg, mgx — 14.39.
Tove Hammerum, d. af fabrikant H., Rudkøbing, g — 12.08.
Ernst Hansen, s. af metaldrejer H., Silkeborg, gx — 12.52.
Leif Høgberg, s. af repræsentant H., Silkeborg, mg? — 13.54.
Jens Christian Strunge Jensen, s. af gårdejer J., Svejbæk, mgx — 14.21.
Jørgen Berg Jensen, s. af farvehandler B. J., Silkeborg, mg? — 13.58.
Niels Juulsgaard Jørgensen, s. af trikotagehandler J., Silkeborg, mg? —
13.33.
Ole Leth, s. af lærer L., Gjern, g — 12.04.
Knud Nielsen, s. af tilskærer N., Silkeborg, gx — 12.95.
Kurt Strange Nielsen, s. af bryggeriejer N., Skive, gx — 12.96.
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Henning Holmboe Rasmussen, s. af papirarbejder R., Silkeborg, gx —
12.61.
Poul Schou, s. af ingeniør S., Silkeborg, gx — 12.73.
Bengt Sørensen, s. af uddeler S., Mausing pr. Kjellerup, mg — 14.16.
Inge Tang, d. af lagerchef T., Silkeborg, mg? — 13.23.
Kamma Vad, d. af gårdejer V., Balle, gx — 12.43.
Hans Christian Wistoft, s. af installatør W., Brædstrup, g — 12.30.
Realeksamen

Til realeksamen 1951 dimitteredes følgende 19 elever:
Hans Astrup, s. af købmand A., Holstebro, mg? — 13.15.
Børge Bach, s. af arkitekt B., Silkeborg, mg? — 13.60.
Ellen Marie Bak-Pedersen, d. af gårdejer B.-P., Gjern, ug? — 14.50.
Hanne Østergaard Christensen, d. af overlæge 0. C., Silkeborg, mg? —
13.18.
Hans Hansen, s. af cigarhandler H., Silkeborg, mg? — 13.00.
Kjeld Jørgensen, s. af købmand J., Resenbro, mg — 13.94.
Hanne Bjerre Kristensen, d. af repræsentant K., Sejs, mg? — 13.05.
Birthe Aagaard Larsen, d. af lærer L., Julianehede pr. Bording, mgx
- 14.25.
Dorthe Larsen, d. af godsejer L., Ormstrup, Bjerringbro, g — 11.76.
Per Mogensen, s. af direktør M., Ry, mg — 13.90.
Bent Mortensen, s. af mekaniker M., Laasby, g — 12.06.
Eva-Merete Nielsen, d. af afd. kontorchef N., Charlottenlund, gx —
12.90.
Hanne Abildskov Pedersen, d. af direktør P., Silkeborg, gx — 12.94.
Erna Rasmussen, d. af gårdejer R., Grauballe, mgx — 14.40.
Eva Sarauw, d. af forfatter S., København, mg? — 13.21.
Kaj Sørensen, s. af apoteker S., Viborg, mgx — 14.18.
Liselotte Thaarup, d. af grosserer T., mg? — 13.61.
Peter Olaf Vester, S. af læge V., gx — 12.78.
Bente Vilhelmsen, d. af afd. kreatureksportør V., København, mg? —
13.61.
Til realeksamen 1952 dimitteredes følgende 20 elever:
Kjeld Albertsen, s. af overdyrlæge A., Silkeborg, gx — 12.53.
Lise Barsøe, d. af sparekassefuldmægtig B., Ålborg, gx — 12.47.
Hans Bech, s. af sognepræst B., Vinding, mg? — 13.33.
Ellen Bondesen, d. af ingeniør B., Esbjerg, mg — 13.69.
Erich Darr, s. af fabrikant D., Silkeborg, mg? — 13.59.
Sonja Dons Eskildsen, d. af varemægler E., København, mg? — 13.37.
Hans Hansen, s. af cigarhandler H., Silkeborg, mg — 13.83.
Margit Hansen, d. af husejer H., Silkeborg, mg — 13.86.
Peter Jensen, s. af læge J., Ans, gx - 12.75.
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Elisabeth Nørgaard Jørgensen, d. af købmand J., Silkeborg, mg? —
13.30.
Niels Torsten Jørgensen, s. af direktør J., Kaas, gx — 12.39.
Alice Laursen, d. af vognmand L., Gjern, mg? — 13.19.
Niels Frost Mortensen, s. af redaktør M., Silkeborg, mg? — 13.27.
Irma Overgaard, d. af arbm. O., Gjern, g — 12.14.
Jørgen Buttenschøn Pedersen, s. af salgschef B., Laven, gx — 12.75 .
Inger Hammer Rasmussen, d. af købmand R., Voldby pr. Hammel,
gX - 12.76.
Karen Margrethe Rasmussen, d. af lektor R., Silkeborg, gx — 12.63.
Else Hvidtved Thomsen, d. af ingeniør T., Silkeborg, mg? — 13.43.
Arne Vejbæk, s. af købmand V., Flensted, gx — 12.92.
Grete Zethner-Møller, d .af landsretssagfører Z.-M., Silkeborg, mg? —
13.07.

Til realeksamen 1953 dimitteredes følgende 13 elever:
Birte Aagaard, d. af stationsmester Aa., Hampen, mg — 14.09.
Jørn Adamsen, s. af savværksejer A., Kathrinedal pr. Bryrup, mg —
14.06.
Annelise Hansen, d. af afd. cand. pharm. H., Silkeborg, gx — 12.52.
Erik Vadstrup Jensen, s. af ingeniør V. J., Silkeborg, mgx — 14.43.
Herdis Marie Jensen, d .af maskinarbejder J., Virklund, gx — 12.46.
Knud Mondrup Kristiansen, s. af seminarielærer M. K., Silkeborg,
gX - 12.91.
Marianne Madsen-Mygdal, d. af højesteretssagfører, dr. jur. M.-M.,
København, g — 11.88.
Anna Kathrine Mogensen, d. af lærer M., Grauballe, gX — 12.45.
Anita Mouridsen, d. af urmager M., Silkeborg, mg? — 13.16.
Ole Hammer Rasmussen, s. af købmand R., Voldby pr. Hammel,
gX - 12.77.
Lilli Saxberg, d. af skibsreder S., Skagen, gx — 12.95.
Bente Svendsen, d. af arkitekt S., Silkeborg, g — 11.61.
Vibeke Rostgaard Sørensen, d. af grosserer R. S., Silkeborg, gx — 12.71.

Mellemskoleeksamen.
Til mellemskoleeksamen 1951 dimitteredes 19 elever.
Til mellemskoleeksamen 1952 dimitteredes 24 elever.
Til mellemskoleeksamen 1953 dimitteredes 41 elever.

O p tagelses I jet in geiser
Optagelse i 1. mellemskoleklasse.
Kravene er iflg. kgl. anordning af 19. juni 1903 følgende:
Dansk, mundtlig: Der kræves af eleven sikker, flydende og for
standig oplæsning af et stykke læst prosa, desuden skal han prøves
i oplæsning af et stykke ulæst fortællende prosa, som efter ind
hold og sprogform må antages at ligge inden for hans alderstrins
sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter op
læsningen må han, vejledet ved eksaminators spørgsmål, kunne
genfortælle, hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han
må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig fortællende, digte og
være i stand til at gøre rede for deres indhold samt i det hele vise,
at han har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal
eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde
hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og
deres bøjning.
Dansk, skriftlig: Han må uden væsentlige fejl i retskrivningen
kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres langsomt
for ham med angivelse af skilletegnene, og som ikke indeholder
sjældne ord og ordforbindelser. Fremdeles må han være nogen
lunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham fortalt eller lang
somt forelæst fortællende stykke, som ikke er synderlig langt, og
hvis sætningsbygning og indhold er let fattelige.
Regning: Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven må
kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed
i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ube
nævnte hele tal samt kunne anvende disse regningsarter på simple
opgaver i reguladetri. Han må endvidere have kendskab til brøk
begrebet i almindelighed og kunne addere og subtrahere ensbe
nævnte brøker. Han må også kende decimalbetegnelsen og kunne
foretage addition og subtraktion af decimalbrøker samt multiplicere
sådanne med en hel multiplikator og dividere dem med en hel
divisor. Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med
mindre tal.
Skrivning: Han må kunne skrive latinsk skrift tydeligt og nogen
lunde pænt i bog med pen og blæk, såvel enkelte bogstaver og ord
som hele sætninger, der fylder en linje eller derover. Ligeledes skal
han prøves i afskrift af et kort stykke efter en bog.
Religion: Eleven må have lært de vigtigste fortællinger af hele
den bibelske historie at kende gennem mundtlig fortælling eller
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efter en let og kortfattet bibelhistorie samt kunne nogle få letfatte
lige salmer. — Der må kun prøves i det sidste forberedelsesårs
pensum.
Historie: Han må have læst eller mundtlig fået meddelt et efter
tidsfølgen ordnet udvalg af fortællinger om hovedpersoner og ho
vedbegivenheder fra hele fædrelandshistorien og frit kunne genfor
tælle deres væsentlige indhold. Der må kun prøves i det sidste
forberedelsesårs pensum.
Geografi: Han skal på grundlag af landkortet, med eller uden
hjælp af en lille lærebog, have vundet et ret fyldigt kendskab til
Danmarks geografi og ligeledes, omend i mindre omfang, til Norges
og Sveriges. Fremdeles må han have lært at orientere sig på en
globus og et europaskort, så at han kender verdensdelene og de
store verdenshave samt har oversigt over Europas vigtigste lande
og disses hovedstæder.
Naturhistorie: Han skal gennem iagttagelsesundervis
ning have vundet kendskab til en del, dog ikke ret mange, ho
vedtyper af dyre- og planteverdenen, særlig til vore egne husdyr
og vore vigtigste nytteplanter.
Udefra kommende elever prøves i skr. og mu. dansk og skr. og
mu. regning.

Optagelse i mellemskolens højere klasser
Elever, der har gået i en eksamensberettiget mellem- eller real
skole, flyttes lige over fra en sådan skole hertil, hvis de medbringer
attest fra lederen af den skole, hvori de går, for at være i besiddelse
af modenhed og kundskaber til at følge med i den klasse, hvori de
søger optagelse. Attesten bør også oplyse om elevens evner, flid og
opførsel.
Elever, der ikke har gået i en skole af samme art som vor, må
igennem optagelsesprøven, og der kan blive tale om større krav end
normalt ved mellemskoleeksamen. Oplysninger gives i hvert enkelt
tilfælde om, hvordan man må forholde sig.
Optagelse i realklassen.
Skolen afgør, om den vil opflytte elever med bestået mellem
skoleeksamen i realklassen.

Optagelse i gymnasiet.

1ste gymnasieklasse.
Lov af 24de april 1903, § 16, bestemmer, at den, der søger opta
gelse i gymnasiets 1ste klasse, må enten:
1) have bestået mellemskoleeksamen.
Skolen afgør, om den vil opflytte elever med bestået mellem
skoleeksamen i 1. gymnasieklasse.
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Elever, der fra andre skoler ønsker optagelse i I g nysproglig, skal
enten have haft latin som fag ved mellemskoleeksamen, eller også
skal de bestå en optagelsesprøve i latin. Til prøven opgives f. eks.
Mikkelsen: Latinsk læsebog: Hele forskolen + stk. I—XXXIII.
2) Eller ved en optagelsesprøve godtgøre at være i besiddelse af
den modenhed og kundskabsfylde, som fordres for at bestå den
nævnte eksamen.

Til denne
Optagelsesprøve til 1ste gymnasieklasse for elever, der ikke har
taget mellemskoleeksamen,
er der ved kgl. anordning af 11. februar 1907 knyttet følgende be
stemmelser:
»Optagelsesprøve kræves af enhver, der uden at have bestået
mellemskoleksamen søger optagelse i 1ste gymnasieklasse. Prøven
afholdes ved den skole, i hvilken vedkommende søger optagelse,
inden sommerferiens begyndelse.« Kravene ved optagelsesprøven
findes i kgl. anordning af 11. februar 1907 om optagelsesprøve til
gymnasiets 1. klasse. Der fordres i alle fag et pensum, der svarer
til, hvad der læses af samtlige mellemskoleklasser. I engelsk og
tysk opgives 100 sider, der i vanskelighed svarer til, hvad der læses
i 4de mellemskoleklasse. (Se K. Glahn: De til lov om højere almen
skoler hørende retsregler II).

Optagelse i 1ste gymnasieklasse af elever med aim. forberedelses
eksamen.
Elever, der har bestået aim. forberedelseseksamen med et resul
tat, som skolen anser for tilfredsstillende, kan optages i gymnasiets
1. klasse, når de består en optagelsesprøve i svensk og kemi (der
kræves et pensum svarende til det, der gennemgås i mellemskolen).
I svensk opgives 50 ns. Kemien i et omfang som Sundorphs
kemi for mellemskolen. Til optagelse i I g. nysproglig kræves des
uden optagelsesprøve i latin. Se nederst side 18.
Optagelse i 2den og 3die gymnasieklasse.
I ministeriets bekendtgørelse af 20. december 1916 hedder det
herom: Når en ny elev ønskes optaget i 2den eller 3die gymnasie
klasse, må skolens rektor indsende ansøgning til ministeriet om
tilladelse til optagelse. En sådan tilladelse vil som regel kun blive
givet, såfremt vedkommende tidligere har gået i en anden dimis
sionsberettiget skole og medbringer oprykningsattest fra denne.
Afholdelsen af en optagelsesprøve vil efter omstændighederne blive
krævet.
Af enhver elev, der ønsker optagelse i skolen, forlanges der en
udtalelse fra lederen af den skole, hvorfra han kommer, om hans
flid, evner og opførsel.

A ret s arbejde
Forskolen
1. klasse.
Bibelhistorie: Fortællinger af Det gi. Testamente til Moses, af Ny Te
stamente: Jesu fødsel og barndom og første fremtræden. Salmer og
bibelske sange.
Dansk: Undervisningen indledes med I. M. Nordentoft: »Min ABC«,
der giver rig anledning til tegne-, stave- og lydøvelser.
lagttagelsesundervisning: Børnene øves i at iagttage og fortælle, hvad
de ser. De forskellige årstider giver f. eks. lejlighed til at tale om
tidsinddeling, og hvorledes naturens udseende veksler. Til under
visningen benyttes billeder, tegninger' på vægtavler o. lign.
Regning: De fire regningsarter, først med tallene til 20; megen hoved
regning, dagliglivets regning: 10—20—30 bogen.
2. klasse:
Bibelhistorie: Fortællinger fra Det gi. Testamente fra Moses til rigets
deling. Ny Testamente: Jesu virksomhed i Judæa til indtoget i Jeru
salem. Salmer og bibelske sange.
Dansk: Børnenes danske læsebog af Fossing, Skarvig og Sørensen I.
De vigtigste ordklasser indøvet i korte træk, diktatøvelser og af
skrift. Fredebo, Kålund Jørgensen: Det danske sprog, 1 hefte. Nogle
digte lært udenad.
Regning: Axel Nørbye: Regning i købstadskolen II.
Historie: Fortalt oldtidssagnene og de vigtigste historiske fortællinger
til Valdemar den Store. Lært nogle fædrelandssange.
Geografi og naturhistorie: Hjemstavnslære, Danmark. De første geo
grafiske grundbegreber. C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas for
mellemskolen. Husets og markens dyr.
3. klasse:
Bibelhistorie: GI. Testamente: Fra rigets deling og ud. Ny Testamente.
Fra indtoget i Jerusalem og ud. Salmer.
Dansk: »Børnenes danske læsebog«, 2. del. Diktat, afskrift og spørge
stil. Gennemgået de vigtigste ordklasser og lært nogle vers udenad.
Det danske sprog, 2. hefte.
Regning: Videregående øvelser i de fire regningsarter, også med be
nævnte tal, herunder multiplikation og division med tocifrede tal.
Megen hovedregning. Den lille tabel. Axel Nørbye: Regning i køb
stadskolen III.
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Historie: Valdemar den Store til reformationstiden efter Helms’ dan
markshistorie.
Geografi og naturhistorie: Aksel Nielsen: Vor jord. Forfra til Østeuropa.
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas for mellemskolen. Skovens
dyr.

4. klasse.
Bibelhistorie: GI. Testamente forfra til rigets deling. Ny testamente:
Jesu virksomhed i Judæa til palmesøndag. Salmer.
Dansk: Læst »Børnenes danske læsebog« 3. del. Det danske sprog 3.
hefte. Diktat. Afskrift, genfortælling og småstile. Lært nogle vers og
øvet grammatik og analyse.
Regning: Axel Nørbye: Regning i købstadskolen IV.
Historie: N. Helms: Reformationstiden til Kristian d. 8.
Geografi: Aksel Nielsen: Vor jord. Fra Østeuropa til Asien. C. C. Chri
stensen og Krogsgård: Atlas for mellemskolen.
Naturhistorie: Dyr fra eng, kær og sø samt havets dyr.
5. klasse.
Religion: GI. Testamente fra rigets deling og ud. Ny Testamente fra
palmesøndag og ud. Salmer.
Dansk: Læst »Børnenes danske læsebog«, 4. del. Det danske sprog 4.
hefte. Diktat, afskrift samt genfortælling og småstile. Lært vers og
øvet grammatik og analyse.
Regning: Axel Nørbye: Regning i købstadskolen V.
Historie: Læst N. Helms’ danmarkshistorie fra Kristian 8. og ud. Des
uden er der blevet fortalt børnene om flere berømte danske, norske
og svenske mænd og kvinder.
Geografi: Samme bog og kort som i 4. klasse. De fremmede verdens
dele.
Naturhistorie: V. Balslev og P. Andersen: Zoologi for mellemskolen I.
Dyr fra fremmede lande. I botanik er typiske planter gennemgået.

Håndarbejdsplan for forskolen.
2. klasse.
Strikning: En støveklud eller grydelapper. (Retstrikning).
Syning: Et bogbind med sømmesting og kastning udsmykket med for
skellige kulørte sting.
Strikning: En pose, evt. rundstrikning, med ret- og vrangstrikning. Indog udtagning læres.
Syning: En sypose med kul. forsting, kontur-, stikke-, kors-, sømmeog kastesting.
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4. klasse.
Strikning: En hue.
Syning: Et pudebetræk, evt. med hulsøm.
5. klasse.
Strikning: Et par vanter.
Syning: Rynket forklæde udstyret med forskellige pyntesting eller
rynket nederdel med seler.

Gymnasieskolen.

1. mellemskoleklasse.
Religion: Salmer. Bibelhistorie. Begivenhederne omkring Jesu fødsel
og død. Det gamle testamente.
Dansk: Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse, oplæsning og
udenadslæren af vers efter Clausen og Hansens læsebog. Læsetræ
ning desuden ved frilæsning på klassen og hjemlån fra klassebiblio
tek. Stavning, tegnsætning og skriftlig sprogfærdighed øvet ved man
ge orddiktater og diktater; kun få genfortællinger, ikke så få frie
beretninger eller referater af båndoptagelser eller smalfilms. Den
nødtørftigste grammatik er blevet øvet på klassen ved hjælp af den
sorte tavle eller ved enkelte skriftlige øvelser. Oplæsning ved lære
ren af værdifuld dansk litteratur har fundet sted.
Engelsk: O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. m. I med tilhø
rende øvelseshefte.
Historie: Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I, s. 1—135.
Geografi: Østeuropa, Vesteuropa, Mellemeuropa til Alperne efter An
dersen og Wahl: Geografi f. m. C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas
f. m.
Naturhistorie: Lange og Leth: Zoologi f. m. I: Indtil skovens dyreliv.
Balslev og Simonsen: Botanik f. m. I. Rasmussen og Simonsen: Lille
flora.
Regning og matematik: Petersen og Røtting: Mellemskolens regnebog I.
Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri for mellemskolen. Side 1—15.
Fysik: J. K. Eriksen: Fysik f. m., I., 4. udg., s. 1—65.

2. mellemskoleklasse.
Religion: Bibellæsning i Ny Testamente.
Dansk: Clausen og Hansen: Læsebog f. m. II benyttet til øvelser i op
læsning, forståelse og genfortælling. Hver uge fristil, genfortælling,
orddiktat eller diktat. Ev. Jensen og A. Noesgaard: Øvelsesstykker i
dansk sproglære, do.: Skriftlig dansk.
Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. m. II med øvelses
hefte. Nogle sange lært udenad. Lette skriftlige øvelser på skolen.
Tysk: P. Nydahl: Frisch begonnen halb gewonnen.
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Historie: Buchreitz og Rosing: Verdenshistorien I, s. 138—286.
Geografi: Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Jugoslavien,
Albanien, Bulgarien, europæisk Tyrki samt Europa i oversigt.
Naturhistorie: Lange og Leth: Zoologi for m. I: Fra skovens dyreliv og
bogen ud. Balslev og Simonsen: Botanik f. m. II. Flora.
Regning og matematik: Petersen og Røtting: Mellemskolens regnebog
II. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri: S. 1—22. Jensen og Chri
stiansen: Aritmetik: S. 1—33.
Fysik: J. K. Eriksen: Fysik for m. I.: S. 59—86. Kofoed: Uorganisk
kemi for m.: S. 1—40.

3. mellemskoleklasse.
Religion: Det gamle Testamente fra Juda rige og ud. Det ny Testa
mente fra Jesu opstandelse og ud. Desuden læst nogle salmer.
Dansk: Clausen og Hansens læsebog III, ca. halvdelen af bogen. Gunnarson: Edbrødre. En ugentlig stil, genfortælling eller orddiktat.
Analyse og grammatik ved hjælp af Jensen og Noesgård: Øvelses
stykker i dansk sproglære og skriftlig dansk samt Hansen, Hjuler
og Skovmand: Tegnsætningstræning, hefte I.
Læst ca. 25 sider svensk.
Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. m. III med øvelses
hefte.
Tysk: Gad: Tysk læsebog for m. I. Nogle tyske sange. Udvalgte stykker
af Chr. Jørgensen: Tyske stiløvelser for mellemskolen. Kästner: Emil
und die Detektive.
Historie: Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie II, s. 1-—146.
Geografi: Afrika, Asien og Australien.
Naturhistorie: Balslev og Andersen: Zoologi f. m. II: Leddyr, orme.
Balslev og Simonsen: Botanik III. Rasmussen og Simonsen: Organisk
kemi.
Regning og matematik: Pedersen og Røtting: Mellemskolens regnebog
III. Jensen og Christiansen: Aritmetik, s. 25—61. Ebbesen, Hjelme og
Klintø: Geometri, s. 23—49. 1 sæt hjemmeopgaver om ugen.
Fysik: Johs. Kofoed: Uorg. kemi, 2. udg. S. 36—64. J. K. Eriksen: Fysik
II, 3. udg. S. 4—39.

4. mellemskoleklasse.
Religion: Apostlenes gerninger. Kirkehistorie.
Dansk: Clausen og Hansen: Læsebog III. Edbrødre. Enemark og Højberg Pedersen: 15 historier fra vor egen tid. 1 ugentlig stil, veks
lende med genfortælling. Analyse og grammatik. Svensk: FalbeHansen og Keller: 25 sider.
Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV
med tilhørende øvelseshefte.
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Tysk: Carl Gad: Læsebog for mellemskolen III, ca. 70 s. — Gad: Kort
fattet tysk grammatik. Extemporal: Forskellige tekster fra læsebo
gen, ca. 30 stk. i Chr. Jørgensen: Tysk stiløvelse for mellemsk.
Latin: Foss: Lingua Latina.
Historie: Ludvig Schmidt: Verdenshistorien IIB, 18. udg.
Naturhistorie: V. Balslev og P Andersen: Zoologi for mellemskolen II
fra snegle og bogen ud. V. Balslev og K. Simonsen: Botanik for mel
lemskolen IV. Flora.
Geografi: Andersen og Wahl: Geografi for mellemskolen II fra Nord
amerika og bogen ud.
Regning og matematik: Petersen og Røtting: Mellemskolens regnebog
IV. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri for mellemsk., s. 49—77.
Jensen og Christiansen: Aritmetik, s. 61—80. 1 sæt hjemmeopgaver
om ugen.
Fysik: J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II, 3. udg. Side 39—109.
Håndarbejde i mellemskolen
Undervisningen ledes gennem alle klasser i overensstemmelse med
ministeriets plan af 8. juli 1933 angående undervisningen i mellem
skolen.
Undervisningens mål skal være at give børnene en sådan færdighed
i almindelige kvindelige håndarbejder, at barnet ved udgangen af
skolen på egen hånd kan sy, lappe, strikke og stoppe de nødvendigste
klædningsstykker, ligesom det må have en vis færdighed i tegning og
klipning af disse. Gennem passende øvelser, der alle sigter til dette
mål, bør der stræbes efter at udvikle barnets øje og hånd og vække
dets interesse for og forståelse af denne art arbejde, der har så stor
praktisk betydning i livet.
1. mellemskoleklasse.
Strikning: Et par skisokker.
Syning: Rejsemappe, dels hånd-, dels maskinsyning. Knaphuller ind
øvet, stingrækker.

2. mellemskoleklasse.
Strømpestopning og reparation af strikket stof m. v.
Syning: Gymnastikdragt.

3. mellemskoleklasse.
Fingervanter.
Syning: Lapning på symaskine. Et hvidsømsarbejde. Bluse med tilsat
ærme.
Realklassen.
Religion: En gennemgang af A. E. Thomsen: Kirkehistorie.
Dansk: Cl. Clausen og H. Hansen: Dansk læsebog for realklassen, 7.
udg. 1951. Evald Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk sprog
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lære. Ibsen: En Folkefjende. Johs. Jensen: Udvalgte prosastykker. 14
stile.
Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. realklassen. KindtJensen: Stiløvelser for realklassen og 1. gymnasieklasse.
1 ugentlig stil.
Tysk: P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan. Grammatik, stiløvelse og
ekstemporal efter samme bog.
Fransk: N. Chr. Nielsen: Fransk begynderbog: S. 2—104.
Historie: A. Strehle: Tre imperier. Kretschmer og Lindhard Hansen:
Samfundslære f. realklassen.
Naturhistorie: Mogens Lund: Biologi f. realklassen.
Geografi: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Regning og matematik: Jensen og Christiansen: Aritmetik. Andersen
og Damgård Sørensen: Regning. Mange eksamensopgaver regnes.
Fysik: J. K. Eriksen: Fysik for realklassen, I og II.
I gymnasieklasse.

Religion, mat.-nat.: Kirkehistorie med udv. tekster, nspr.: Udvalgte
bibeltekster.
Dansk, nspr.: 1) Ved en hurtig gennemgang af 17 vidt forskellige tekst
prøver øvelser i motivbestemmelse samt i forståelse af forholdet
mellem motiv og form samt stof. — 2) Kaj Munk: Ordet, statarisk
—■ 3) Kingo — 4) Holberg: Erasmus Montanus — 5) Buchreitz og
Lindgaard: Dansk grammatik — 6) Lidt norsk og svensk i tilknyt
ning til besøg af »Norden«s rejselektorer og med benyttelse af bånd
optagelser — 7) Det 18. årh. (Fiskerne, kurs.). — 8) Sanct HansAftenspil, kurs. — 14 stile. — Mundtlig sprogfærdighed er bl. a. ble
vet øvet ved »foredrag« om de læste forfattere og ved diskussioner
om bøger som Kirks »Fiskerne« og Jensens »Den lange rejse«. Der
er dette første år ikke benyttet lærebog i litteraturhistorie.
Dansk, mat.-nat.: Litteraturen fra og med oldtiden til Oehlenschläger.
Litteraturprøver efter Falkenstjernes håndbog. Anna Sofie Hedvig.
Erasmus Montanus. Gunløgs Saga. Litt, månedslæsning. Sprog: Buch
reitz og Lindgård: Dansk Grammatik: Fonetik, ordlære, syntaks,
sprogslægtskab. Svensk efter Rehling og Hasselbergs læsebog.
Engelsk, nspr.: Rosenmeier: A Modern Omnibus. Dickens Reader: S. 1
—57. Brier: Engelske stiløvelser I og II. Engelsk grammatik. En stil
hver uge.
Engelsk, mat.-nat.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. for gymnasiet I.
Tysk, nspr.: H. Moe: Tysk novelledigtning, s. 7—54, 64—91, 123—129.
Ingerslev og Vibæk: Deutschland I, stk. 8—9, Deutschland II, stk.
16. Houken og Stenbjerre: Tysk stiløvelse for realklassen og Ig.
I. G. Kaper: Tysk sproglære ved Houken og Stenbjerre. En stil hver
uge. Gad: Tyske noveller (månedslæsning).
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Fransk, nspr.+mat.-nat.: Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynder
bog. Udtalen trænet ved hjælp af båndoptager.
Latin, nspr.: Cortsen: Udvalg af Cæsars gallerkrig I, III, IV bog.
Oldtidskundskab, nspr.-(-mat.-nat.: Gennemgået Illiaden I; III; VI; IX;
Odysseen V; VI; VII; IX; XI. Sechers mytologi. Kragelunds kunst
historie.
Historie, nspr. -(-mat.-nat.: Gennemgået P. Munch: Verdenshistorie I
og II; Ilsøe: Nordens historie I til reformationen. Rosenberg: Plinius.
Bundgård: Billedhæfte I. Piesner: Middelalderlige forfattere.
Naturfag, nspr.: W. F. Flellner: Geografi for det sproglige gymnasium,
sidste udg.
Naturfag, mat.-nat.: P. Andersen og M. Wahl: Geologi for gymnasiet;
P. Andersen og M. Wahl: Klima og plantebælter.
Fysik, mat.-nat.: Th. Sundorph: Varmelære (7. udg.); do.: Lyslære (7.
udg.): S. 1—47; Barmwater: Astronomi (6. udg.): S. 1—51, 80—99.
Elevøvelser.
Kemi, mat.-nat.: Ring: Kemi for gymnasiet (6. udg.): S. 1—70.
Matematik, mat.-nat.: Andersen og Mogensen: Matematik I, 2. udg.
Kap. I—-X. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.
2. gymnasieklasse.

Religion, nspr.: Historiske oplysninger om GI. Testamente,
mat.-nat.: Nyere dansk kirkehistorie.
Dansk, nspr.: Litteratur: 18. årh. og romantikken. Endvidere af norsk
litt. Ibsen og Bjørnson. Værker: Vildanden. Erasmus Montanus. Lit
teraturprøver fra Falkenstj ernes håndbog. Svensk efter Rehlings og
Hasselbergs læsebog. Sprog: Oxenvad: Vort sprog: Ordlære, syntaks,
stillære, betydningslære. Litt.: månedslæsning.
Dansk, mat.-nat.: Litteratur fra Oehlenschläger til H. C. A. Oehlen
schläger: Hakon Jarl. Poul Møller: En dansk student. Heiberg: En
sjæl efter døden. Oxenvad: Vort sprog. Svensk.
Engelsk, nspr.: Galsworthy: Loyalties. Dickens Reader: S. 50—100.
Østerberg: English Poems: S. 1—30. Contemporary Reader: S. 5—16
39—54, 128—42. Essays II: S. 1—8, 21—29, 36—45, 49—52, 56—65, 71—
73. En ugentlig oversættelse afvekslende med referatstil. Engelsk
grammatik.
Engelsk, mat.-nat.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. gymnasiet II.
Tysk, nspr., Ingerslev og Vibæk: Deutschland II, 4. oplag, stk. 1, 17, 18.
Lessing: Minna von Barnhelm I, II, III, IV akt. Østergaards digte.
Thomas Mann: Buddenbrooks v. Hans Winkler. En stil hver uge.
Fransk, nspr.-|-mat.-nat.: Svanholt: Franske tekster; Henriques og
Willemoës: Fransk litteratur. Fransk grammatik (Sten og Hylle
sted).
Latin, nspr.: Cortsen: Udvalg af Cæsars Gallerkrig II, V, VI bog. Talen
for Sextus Roscius.
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Oldtidskundskab, nspr.-|-mat.-nat.: Gennemgået Herodot I 26—91, III
39—43, Sofokles: Antigone; Kaper: Compendium, Euripides: Medeia,
Kragelunds kunsthistorie. Bruhn og Hjortsø II
Historie, nspr.4-mat.-nat.: Ilsøe: Nordens historie fra reformationen til
1814. Th. A. Miiller: Frederik den Store. Bundgårds biliedhefte II.
P. Munch: III og IV til 1815. Andrups billedhefte.
Naturfag, nspr.: W. F. Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium,
sidste udg.
Naturfag, mat.-nat.: Andersen og Wahl: Klima og plantebælter. An
dersen og Wahl: Erhvervsgeografi. Repetition.
Fysik, mat.- nat.: Th. Sundorph: Mekanik (6. udg.) s. 1—93. Th. Sundarph: Elektr. og magn.: 8. udg., s. 1—104. Barmwater: Astronomi
(6. udg.): S. 51—80. Elevøvelser.
Kemi, mat.-nat.: Ring: Kemi for gymnasiet (6. udg.): S. 70—146.
Matematik, nspr.: Poul Mogensen: Mindre lærebog i matematik for
gymnasiets spr. linjer, 3. udg., § 22—38. Repetition af eksamensstof.
Matematik, mat.-nat.: Andersen og Mogensen: Matematik I (2. udg.),
kap. XI, Matematik II (3. udg.), Matematik III (2. udg.), kap. I—III
og Matematik IV (2. udg.), kap. IV. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

III gymnasieklasse.
Religion, nspr.: »De fremmede religioner«. — Kristelig etik,
mat.-nat.: Udvalgte bibeltekster.
Dansk, nspr.: Dansk litteraturhistorie med tilhørende tekster fra J. L.
Heiberg—ud. En sjæl efter døden. Mogens. Vildanden. Martin A.
Hansen: Agerhønen. Nynorsk litthist. m. tilsv. tekster. Sproghistorie:
Repetition af Oxenvad. Svenske tekster. Rehling: Danske sprogtek
ster. Månedslæsning.
Dansk, mat.-nat.: a: Litteraturprøver fra Paludan-Müller til Tom
Kristensen. Hovedv.: Ved Vejen og Vildanden. Månedslæsn.: LykkePer og Løgneren. Sv. texter og Oxenvad: Vort sprog repeteret. —
b: Fra Winther til Jæger. Ibsen: Kongsemnerne. Nis Petersen: Ud
valgte digte. Martin A. Hansen: Løgneren. Friere supplerende læs
ning: Hjortens Flugt, Adam Homo, Mogens og andre noveller, Sind,
Jørgen Stein, Sandalmagernes Gade, Agerhønen. Af svensk bl. a.
Lagerkvist: Bødeln. Af modersmålskundskab: Stilarter. 11 stile.
Engelsk, nspr.: Shakespeare: The Merchant of Venice. Østerberg: Eng
lish Poems: S. 30—98, 109—20. A. Contemporary Reader: S. 54—80,
149—52, 188—216. Thackeray: From Vanity Fair, S. 3—31. Ugentlige
oversættelser, skiftende med referatstile. Engelsk grammatik. Nigel
Balchin: The Small Backroom.
Tysk, nspr.: Ingerslev og Vibæk: Deutschland II. Goethe: Faust I.
Østergård: Tyske digte. Ejnar Andersen & Gjerløff: Freies Deutsch
tum. 1—2 stile om ugen, skiftevis genfortælling og oversættelse.
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Fransk, nspr.: Willemoës og Henriques: Fransk litteratur. N. Chr.
Nielsen: Fransk grammatik og stiløvelse. N. Chr. Nielsen: Fransk
gymnasielæsning.
Fransk, mat.-nat.: Som nysproglig.
Latin: Cortsen: Latinsk læsebog II; Catilina I og III; talerne mod
Verres; breve.
Oldtidskundskab, nspr.-f-mat.-nat.: Gennemgået apologien, »Kriton« og
»Faidon«, repeteret eksamensstoffet.
Historie, nspr.-|-mat.-nat.: P. Munch: Verdenshitsorie IV fra 1815 til
1950. Kretzschmer: Samfundslære. Ilsøe: fra 1814 til 1950. Andrup:
Billedhefte. Hakon Müller: Kilder til Danmarks historie IV.
Naturfag: A. Krogh: Menneskets fysiologi. E. Wesenberg Lund: Bio
logi.
Fysik, mat.-nat.: Th. Sundorph: Mekanik (6. udg.), s. 94—ud: Elektr.
og magn. (7. udg.), s. 93—ud; Lyslære (7. udg.), s. 48—ud. Barmwater (6. udg.): Astronomi, s. 99—ud. Elevøvelser.
Kemi, mat.-nat.: Ring: Kemi for gymnasiet, s. 147—ud.
Matematik, mat.-nat.: Andersen og Mogensen: Matematik III (2. udg.),
kap. IV—V, matematik IV (2. udg.), kap. I—III og V samt mate
matik V. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

Smitsom sygdom
a) Når en elev får en smitsom sygdom, må skolen forlange straks
at modtage meddelelse herom.
b) Elever, der har haft en smitsom sygdom, må ikke modtages på
skolen uden lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede
smitte.

Orclensbestem melser
1. Eleverne skal indfinde sig i skolen tidsnok til, at de kan være
på deres plads, når klokken ringer. Tidligere end 10 minutter
før må ingen indenbys børn møde. Tilrejsende børn i under
skolen og 1.—3. mellemskoleklasse skal gå direkte til togbørnsklassen. De større togbørn venter i klasserne.
2. Morgensang er kl. 8,50. Hvis undervisningen begynder kl. 9,
møder eleverne til morgensang. Alle elever medbringer salme
bogen.
3. Eleverne har deres bestemte plads i klassen og må ikke skifte
plads uden tilladelse.
4. Alle bøger forsynes med bind, og der skrives navn på bindet.
Bøgerne skal holdes i forsvarlig stand. Bøger, som er lånt i bog
leje, må erstattes, hvis de mishandles. Ved afleveringen skal de
være helt rensede for mærkei’ og tilskrifter.
5. Eleverne er skiftevis ugehavende i deres klasser. De fører uge
protokollen, passer udluftning og klassens orden og indsamler
skriftlige arbejder.
6. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen. I
frokostpausen kan de, som bor nær nok, gå hjem.
7. Eleverne må ikke lade penge og værdisager ligge i deres tøj.
8. Alt gymnastiktøj skal mærkes med navn.
9. Kun elever med lang skolevej kan få overdækket cyklestativ. Elever, der ikke får en sådan cykleplads, må kun stille cyk
lerne i stativerne på legepladsen.
Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.
10. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller
materiel vil blive forlangt erstattet.

Skolebetalingen er:
Forskolen:
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse

216
240
288
312
312

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

54
60
72
78
78

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

18
20
24
26
26

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Mellemskolen:
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse

312
336
360
384

kr.
kr.
kr.
kr.

78
84
90
96

kr.
kr.
kr.
kr.

26
28
30
32

kr.
kr.
kr.
kr.

Årlig

Kvartalsvis

Månedlig

Realklassen:

Gymnasiet:
1. klasse
2. klasse
3. klasse

420 kr.

105 kr.

35 kr.

420 kr.
444 kr.
480 kr.

105 kr.
111 kr.
120 kr.

35 kr.
37 kr.
40 kr.

Til brændsel og inventar betaler hver elev 40 kr. årlig, 20 kr. i
november, 20 kr. i februar. Dog forbeholder skolen sig ret til even
tuelt at opkræve et ekstra brændselsbidrag.

Indskrivningspenge betales med 5 kr. sammen med 1. kvartals
skolepenge.
Kollektiv ulykkesforsikring, for hver elev 50 øre årlig, dækker
de udgifter, som offentlige sygekasser ikke dækker ved ulykkes
tilfælde i skolen eller på vej til og fra skole.

Søskendemoderation: Når flere søskende samtidig besøger skolen,
betales fuldt for den første, 6 kr. mindre kvartalsvis for andet barn,
15 kr. mindre for tredje, 27 kr. mindre for fjerde barn.
Indbetalingen af skolepengene sker kvartalsvis forud, første gang
ved skoleårets begyndelse, dernæst i 1. uge af november, februar
og maj. Forældre, som foretrækker månedsvis betaling, kan aftale
det med kassereren; skolebetalingen kan som hidtil gå igennem
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eleverne, eller den kan sendes over giro til skolens girokonto nr.
63400. Om ønskes, kan blanketter til giroindbetaling fås hos kasse
reren.
Fripladser af statstilskuddet.
På grund af statstilskuddet til mellemskole-, real- og gymnasie
klasser kan forældre, hvis indtægter og børnetal kunne berettige
dem hertil, få hele eller delvise fripladser til deres børn i nævn
te klasser, forsåvidt sådanne pladser er ledige. Skemaer til
henvendelse herom udleveres på skolen og indsendes i udfyldt
stand hvert år inden 15. maj.

Fripladser i gymnasiet af Silkeborg kommune.
Børn af Silkeborg kommunes borgere, hvis skattepligtige indtægt
ligger under 8000 kr. årlig, har uden ansøgning friplads i gymna
siet, idet Silkeborg kommune betaler for dem. Ved højere indtægter
betales der i lignende forhold som ved statsskolerne.
Uden hensyn til forældrenes indtægter har alle gymnasieelever,
hvis forældre bor i Silkeborg, ret til gratis bogleje.
Eksamensafgifter : Enhver elev, som indstiller sig til mellem
skoleeksamen, betaler 10 kr., til realeksamen 10 kr., til studenter
eksamen 20 kr. Den, der indstilles til en tillægsprøve, betaler 10 kr.
Desuden er det pålagt alle skolebestyrere at opkræve af hver
elev, der indstilles til en af de følgende eksaminer, et indmeldelses
gebyr til statskassen, der er fastsat således:
Mellemskoleeksamen 8 kr., realeksamen 16 kr., studentereksamen
24 kr.
De pågældende afgifter skal være indbetalt inden 1. april.
Bogleje.

Skolen tilbyder at udleje skolebøger til alle, der ønsker det, fra
2. underklasse til realklassen.
Bogafgiften er:
For realklassen ...............................................
For mellemskolen .........................................
For Forunderskolen, 4.-5. kl........................
2.-3. kl.......................
Den erlægges ved skoleårets begyndelse.

50
35
20
12

kr.
kr.
kr.
kr.

årlig
årlig
årlig
årlig

Bøgerne er skolens ejendom, og skolen må forbeholde sig erstat
ningskrav overfor grov mishandling af de udlejede bøger.
Udmeldelse af skolen må for de voksne elevers vedkommende
ske med 2 måneders varsel; der betales altså for den måned, i hvil
ken udmeldelsen sker, og for de to følgende; i barneskolen med 1
måneds varsel. Der betales altså for den måned, i hvilken udmel
delsen sker, og for den følgende. De samme regler for betalingen
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følges med hensyn til forsømmelser på grund af sygdom; der be
tales altså for den måned, i hvilken sygdommen begynder, samt
henholdsvis for 2 eller 1 måned til. Udmeldelse for sommerferien
og til 1. juli modtages ikke.
Undertegnede træffes, fridage og eksamensdage undtagne, som
regel fra kl. 12-12,45. - Telf. 235.

Silkeborg, i maj 1954.

Karen Linder strøm-Lang.

Skolehjemmene
Skolens kvindelige elever kan, så vidt pladsen tillader det, bo
på selve skolen under rektors og frk. Greta Ronstrøms ledelse;
mandlige elever kan optages i skolehjemmet på Drewsensvej 66,
telf. 1508, som ledes af hr. og fru forstander Aage Larsen.
Vi ønsker at skabe gode arbejdsforhold for de unge og at give
dem hjemlige omgivelser både under arbejde og fritid. Et samliv
under disse kår kræver af alle, at man lærer at tage hensyn til
hjemmets daglige orden; men det tilsyn, vi fører med elevernes
arbejde og færden, afpasses iøvrigt efter deres alder og modenhed.

Fælles betingelser for de to skolehjem,
gældende fra 1. august 1954.
Der betales for værelse, fuld kost, lys og brændsel, men ikke
vask, 2600 kr. årlig, når man deler værelse med en anden. For ene
værelse betales 3000 kr. Betalingen erlægges forud kvartalsvis i
slutningen af august, 1. november, 1. februar og 1. maj. Mellem
skoleelever betaler for dagligt lektietilsyn og overhøring i efter
middagstimerne 15 kr. om måneden i de 10 måneder (septemberjuni); egentlig privatundervisning er ikke indbefattet heri.
Dersom fordyrelsen af alle levnedsmidler, lønninger og brændsel
fortsat vil vedvare, må vi forbeholde os ret til i skoleårets løb at
regulere opholdsbetalingen.
Indmeldelse til at bo i skolehjemmene gælder for et år.
Der medbringes: seng eller divan med tilbehør og håndklæder.
Desuden en kommode og en bogreol, ikke for store, ske, gaffel
og servietring eller -pose. Herudover må intet medbringes uden
efter særlig aftale. Sagerne bedes mærket med tydeligt navn og
sendt så tidligt, at de kan være her, før eleven selv skal møde ved
undervisningens begyndelse.
Det tilrådes indtrængende eleverne at være medlem af sygekasse.
De unge må huske at medbringe flyttebevis, når de kommer til
byen. Sundhedsattest må ligeledes medbringes.
Angående undervisningspenge se side 29.
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