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TH. LANGS SKOLESILKEBORG
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Th. Langs Skoler
omfatter følgende afdelinger:

A. Den fuldst. højere almenskole 
• grundlagt 1882 - prælimi
næreksamen 1887—1907 - 
eksamensret til realeksamen 
1908.
Eksamensret til studentereksa
men, matematisk-naturviden- 
skabelig og nysproglig ret
ning, 1910.

a. Forskolen 6-11 år.
b. Mellemskolen 11-15 år.
c. Realklassen 15-16 år.
d. Gymnasiet 15-18 år.

B. Lærer- og lærerindeseminariel 
- grundlagt 1896 - statsaner
kendt 1896.

I., IL, III. IV. klasse og forbe
redelsesklasse, 

en studenterlinie, 3 år.

C. Forskoleseminariet ■ grund
lagt 1891 - statsanerkendt 
1896

Småbømssem., 21/2 år.
Forberedelsesklasse.

C. Seminarieskolen - grundlagt 
1894 - (Silkeborg kommune 
betaler delvis børnenes under
visning) .

Børneskole på 7 klasser med 
tilhørende sløjdskole, skole
køkken og skolehave.
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„TH. LANGS SKOLER“s 
nuværende bygninger
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Den selvejende institution

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

Hr. seminarieforstander Knud Gro-Nielsen.
Rektor frk. K. Linderstrøm-Lang, bestyrelsens formand.

Frk. Astrid Lundkvist.
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.

Seminarielærer Leo Toft, 
lærernes repræsentant.

Skolen er en privat, fuldstændig, højere almenskole, den er fællesskole 
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 matema- 

tisk-naturvidenskabelige linie; begge linierne fører igennem 1ste, 2den 
og 3die gymnasieklasse til studentereksamen.



Skolens gymnastiksnl

Den højere Almenskole
Skolen er el led i „Den selvejende Institution, Th. Langs Skoler“, Silke

borg. Historisk er den det første led i den kæde af skoler, som institutionen 
omfatter; den stiftedes 23. nov. 1882 af frk. Theodora Lang som en ganske 
lille pigeskole med 16 børn. Med den som grundstamme opstod præliminær
kursus (1887), dernæst forskoleseminariet (1891), så seminariets øvelses
skole og lærerindeseminariet (1894 og 1896); efter almenskoleloven af 
1903 ændredes præliminæreksamensordningen, som havde bestået fra 
1887-1907, så at skolen blev eksamensmellemskole, og i 1907 påbegyndtes 
gymnasieundervisningen; eksamensret fik gymnasiet 1910. Overgangen 
fra privateje til „selvejende institution“ skete i 1918; siden har institu
tionens skoler vokset deres stadige vækst, så det samlede elevtal efter 
sommerferien antagelig vil passere 1000. Af disse undervises knapt 200 
i øvelsesskolen; dette tal, som beror på en aftale med Silkeborg kommu
nalbestyrelse, har ikke ændret sig siden skolens oprettelse. Godt 300 vil 
blive undervist i seminariet, som nu omfatter 3 linjer: Den 4-årige linje med 
forberedelsesklasse og den 3-årige studenterlinje - begge disse linjer har 
fællesundervisning; det 21^-årige småbørnslærerindeseminarium med 
forberedelsesklasse; på denne linje optages kun kvinder. Den højere 
almenskoles samlede elevtal vil blive på knapt 500 (underskolen ibereg
net) ; omtrent lige mange drenge og piger. Hver af de tre skoleafdelinger, 
øvelsesskolen, seminariet og skolen, har sin pædagogisk selvstændige 
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skoleleder, men institutionens bestyrelse har i fællesskab den økonomiske 
ledelse og ansvaret for, at skolen følger den fundats, som dens stifterinde 
fastlagde, hvorefter skolen skal ledes som „en fri skole i kristelig ånd“.

D. 3. maj 1955 var hundredårsdagen for frk. Theodora Langs fødsel. 
Dagen blev fejret ved udsendelsen af et lille skrift: „Et Hundredeårs
minde“, erindringer og breve, samlet og forsynet med den fornødne ram
me af mig.

Det billede, den ønskede at give af skolens stifter, var tegnet op af 
mange uensartede bestanddele: frk. Langs efterladte erindringer, ført 
op til hendes 25de år, lige før hun begyndte sin uddannelse på N. Zahles 
Skole, og inden hun nogensinde anede, at hun ville få sin gerning i Sil
keborg. Dernæst breve, valgt imellem bevarede samlinger af breve, især 
til en god kvindelig ven i København. Brevvekslingen strakte sig over 
årene 1896 til 1928 og var ført uge for uge; brevenes indhold var ofte af 
meget personlig art, men de spejlede tillige de arbejdsproblemer, som 
stadig dukkede op på frk. Langs vej. De spredte glimt af hendes egne 
breve var samlet og føjet ind i en ramme af erindringer om hendes 
personlighed, således som jeg kendte hende lige fra min tidligste barn
dom og til hendes død.

Arbejdet med denne lille bog gav mig megen glæde. Og mange, som 
stod frk. Lang nær, har sagt mig, at de genkendte det billede, bogen gav 
• det var rigtigt nok. Sådan var frk. Lang, og det var derfor, hun fik be
tydning for dem i deres ungdom. °)

Efter denne historiske indledning vender jeg mig til skolen i dag. De 
mange overvejelser om strukturændring af hele Danmarks skole har endnu 
ikke ført til et resultat; men vi fortsætter gerne under den bestående ord
ning, til der er kommet større klarhed over, om forslagene til en omlægning 
indenfor skolen vil betegne et fremskridt. De vanskeligheder, vi mest 
kæmper med, er pladsmæssige. Byens og oplandets mellemskoler har fået 
mange flere klasserækker nu end før, hvilket giver et stærkt pres på gym
nasiet. Vi optager i år elever til 3 1 g’ere, to nysproglige og een matema
tisk. Den ordning, der blev truffet for adskillige år siden med Silkeborg 
kommune, hvorefter Silkeborgbørnene i gymnasiet fik samme økonomiske 
vilkår, som hvis skolen var statsskole, blev yderligere udbygget, da loven 
om helt vederlagsfri undervisning i statens og kommunernes gymnasie
skoler kom, i foråret 1955. Silkeborg kommune fulgte da sit princip op 
- så at alle borgere i Silkeborg har ret til at få gratis undervisning i 
gymnasiet til deres børn, ligemeget hvilken skole de har gået i forinden. 
Om det just er denne ordning, som gør ansøgertallet større, ved jeg ikke. 
Men den stigende lyst til gymnasiet øges naturligvis yderligere, når den 
økonomiske støtte dertil er så stor. Og for os, som meget påskønner byens 
beslutning, der gør elevernes egnethed alene til det afgørende for opta
gelse i gymnasiet, føles forpligtelsen til at skaffe plads til så vidt mulig 
alle egnede elever stærkt.

°) Bogen kan endnu købes - for en pris af 4 kr. - ved henvendelse til mig.



Ny håndgerningssal

Fra sommeren 1955 iik de private gymnasieskoler et særligt, årligt 
statstilskud, beregnet til moderation af skolebetalingen i gymnasieskolen 
og til boghjælp i gymnasiet og realklassen. Dette tilskud må ikke bruges 
til en generel skolepengenedsættelse, men skal fordeles „efter skolens skøn 
over hjemmenes behov“. Efter aftale med Silkeborg kommune anvendes 
en del af dette tilskud til de indenbys gymnasieelever, hvis hjem behøver 
en sådan støtte, mens resten fordeles efter ansøgning til gymnasiets uden
bys elever og til mellemskolen og realklassens børn.

Endelig er en del af oplandskommunerne gået ind på at yde tilskud 
til børns skolegang i byernes mellemskoler. Det ville være rimeligt, om 
der på dette område blev ensartethed, således at myndighederne lod 
„skolepengene følge med barnet“.

Det ville efter det foregående være en nærliggende mulighed, at skolen 
måtte bygge. Imidlertid er byggeri i disse tider ikke nogen letløst mulig
hed. Institutionen har allerede løst store og nødvendige bygningsopgaver 
i de senere år. I sept, i fjor kunne vi tage vor tredje, meget smukke gym
nastiksal i brug; desuden har vi indrettet ny håndgerningssal og et 
humanistisk laboratorium.

Og vi har ved at købe en tilstødende ejendom i Estrupsgade øget frem
tidens muligheder for at ordne en bygningsmæssig skoleudvidelse på det 
rigtige sted, og allerede dette er af betydning. I virkeligheden har de 
senere års byggerier opbrugt størstedelen af den arealmæssige reserve, 
som frk. Th. Lang havde været fremsynet nok til at skaffe skolen. Derfor 
har bestyrelsen grebet til, da en købsmulighed meldte sig.
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Den højere almenskole byder stadig børnene velkomne i 6-7 årsalderen 
og giver dem mulighed for, hvis lyst og evner tillader det, at blive i 
samme skole fra første til sidste skoledag. Den må indstille sig på at gå 
ned til de allermindste, at følge væksten hos børnene med sans for, hvor 
hurtigt arbejdskravene kan sættes op, og den skal kunne følge dem frem 
til overgangen til erhvervslivet eller videre studier. Skolen skal byde 
børnene solid kundskabsmæssig ballast, levende indhold af skoledagene 
og vid horisont, når muligheden er til det. En af de særlige opgaver, vi 
i gymnasiet har taget op, er det nordiske samarbejde med venskabs
byerne Arendal og Kalmar. For første gang mødtes hos os samtidig i fjor 
i aug.-sept. en 5g fra Arendal og en Ill-ring fra Kalmar som gæster i en 
skoleuge hos vore 3g’ere. Og i samme uge var vore mange Ilg’ere for
delt mellem Arendal og Kalmar. De unges glæde over udvekslingsrejserne 
er stadigt stigende, og lærerkredsen gør et stort arbejde for at fylde dagene 
med lødigt indhold. Lige siden krigens afslutning har vi hvert år haft 
denne dobbelte udveksling med Arendal; det var meget værdifuldt, at 
vi nu har fået Kalmar med, og at Kalmar atter i år ønsker at deltage. 
Det er et stykke kulturfællesskab mellem nordiske lande, som bygges op, 
og kan skolerne fremefter vise troskab mod denne tradition, kan det 
komme til at betyde meget i fremtiden.

Nutidens største gymnasieproblem er måske den vældige teknikerman
gel. Hvis undervisningsministerens bedømmelse er rigtig, vil Danmark 
behøve at få sit studenterantal fordoblet, hvis vi ikke skal sejles agterud 
i verdens tekniske samarbejde; så bliver gymnasieskolen af større sam
fundsmæssig betydning end før. I den forbindelse kan planerne om en ny 
biologisk linje ikke afvises; men her ved skolen må vi i hvert fald have 
endnu et skoleår til en sund tilrettelæggelse og en rimelig orientering af 
skolerne, hvorfra vi får vore elever, af hjemmene og af børnene selv, før 
vi tør tage sådanne nye opgaver op. Men vi har opmærksomheden hen
vendt på denne mulighed, samtidig med, at vi glæder os over, at de for
slag, der drøftes, stadig fastholder gymnasiets almendannende opgave og 
prøver at sikre også den nye linje mod at gå helt over i teknik.

Som det vigtigste led i den almene udvikling af den ungdom, der be
tros os, regner jeg stadig den orientering i kristen retning, som vi ønsker 
at give. Det er ikke en ensretning,under en hårdhændet påvirkning. Vi 
Ved, at ånd kun virker i frihed; men vi vil gøre, hvad vi formår, for at 
der må være liv og kraft fra Gud i vort arbejde, så at Hans kald må 
blive hørt.

Silkeborg, i juni 1956. Karen Linderstrøm-Lang.



Rektor Hans W. Larsen
Lige før skoleårets udgang i 1954 modtog daværende lektor Hans W. 

Larsen udnævnelse som rektor ved Frederiksborg Statsskole og forlod 
skolen efter i 22 år at have været en af hovedlærerne i det sproglige 
gymnasium. Det var et tab for skolen, som i de mange år havde nydt 
godt af hans store dygtighed som lærer, hans administrative evner og 
hans indflydelsesrige personlighed. Men vi glædede os sammen med ham 
over de nye muligheder, han nu fik, og vi fulgte ham med mange gode 
ønsker ind i hans nye gerning.

Anders og Ruth Munk
Adj., cand. mag. Anders Munk blev i 1947 ansat ved skolen, meget ung 

og med en stor eksamen. Hans kone, cand. mag. Ruth Munk, begynd
te at arbejde ved skolen i 1950. I de år, der forløb, til de begge fik an
sættelse i København 1955, havde der været tid for ham til at gennemføre 
en doktordisputats og for dem begge til at gøre sig meget påskønnede i 
skolens liv, han vel mest for sin store kundskabsfylde og livlige interesse 
for alt menneskeligt, hun mest for sine usædvanlige undervisningsevner 
og sin indtagende personlighed. Vi beklager, at de ville bort, men vi 
glæder os over den tid, vi havde dem som medarbejdere.

t
Frk. Else Højsgaard

Da frk. Højsgaard i 1942 begyndte sit arbejde ved Th. Langs Skole 
med hovedarbejdet i underskolen, vidste vi, at hun siden barndommen var 
præget af en alvorlig gigtlidelse; men vi håbede, at det ville være muligt 
for hende at bevare helbredet så vidt, at hun kunne varetage en skole
gerning, som hun var så velskikket til. I hendes søde og levende øjne 
spejlede sig så let barnets smil, og få har jeg kendt, der som hun kunne 
afpasse skolearbejdet efter barnet og leve naturligt med sine børn under 
arbejdet.

Efter 11/2 års næsten uafbrudt sygdom stødte en lungebetændelse til og 
udtømte hendes kræfter. Med vemod siger vi hende farvel og tænker med 
beundring på hendes menneskelige tapperhed.



Skolens lærere og lærerinder
Hr. Bent Andersen (BA), exam, faglærer. Tysk. (Ved skolen siden 1954).
Hr. Axel Brygmann (Bry), kst. adjunkt, cand. mag. Naturfag og fysik. 

( Ved skolen siden 1955).
Fru Vibeke Bœrentzen (VB), adjunkt, cand. mag.: Dansk og fransk. (Ved 

skolen siden 1953).
Hr. Gunnar Christensen (GC), lektor, cand. mag.: Dansk, tysk, religion. 

(Ved skolen siden 1945). Indvendig inspektor.
Hr. pastor Axel Gram (Gram), res. kapellan: Religion. (Ved skolen siden 

1923).
Hr. Erik Hammeris (Ham), adjunkt, cand. mag.: Engelsk, gymnastik. 

(Ved skolen siden 1951). Boginspektor.
Fru Hauschildt (Hau), eks. lærerinde: Regning (ved skolen siden 1952).
Fru Marie Holm (Hol), eksam. forskolelærerinde: Dansk, skrivning, 

bibelhistorie, håndgerning. (Ved skolen siden 1936).
Fru Elga Holst, eks. husholdningslærerinde: Kvindelig husgerning. (Ved 

skolen siden 1929).
Frk. Else Holst (EHo), eks. lærerinde, eks. gymnastiklærerinde: Gymna

stik, regning, skrivning. (Ved skolen siden 1947).
Fru Ulla Kjærulf (UKj), adjunkt, cand. mag.: Fransk, engelsk. (Ved 

skolen siden 1949).
Hr. Niels Kjærulf (NKj), adjunkt, cand. mag.: Dansk, engelsk. Udvendig 

inspektion. (Ved skolen siden 1952).
Fru E. Leschly Kristensen (ELK), f. Linderstrøm-Lang, lektor, eksam. 

faglærerinde: Tysk og latin. (Ved skolen siden 1916).
Hr. E. Mondrup Kristiansen (Mon), eks. lærer, faglærer i sløjd: Sløjd, 

skrivning. (Ved skolen siden 1930).
Hr. E. Lester (Le), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab, 

tysk. (Ved skolen siden 1953).
Frk. K. Linderstrøm-Lang, rektor, cand. mag. og eksam. lærerinde: Dansk 

og religion. (Ved skolen siden 1923).
Frk. A. Lundkvist (Lu), eksam. lærerinde: Religion, dansk, regning. (Ved 

skolen siden 1930).
Hr. Bjarne Madsen (BM), lektor, cand. mag.: Naturkundskab. (Ved sko

len siden 1934). Skriftlig inspektor.
Hr. Kjeld Madsen (KjM), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab, 

geografi. (Ved skolen siden 1948).
Frk. Else Madvig (EMa), eksam. lærerinde: Regning, engelsk. (Ved sko

len siden 1945).
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Fru Anna M. Mallett (Mal), adjunkt, cand. mag.: Tysk. (Ved skolen 
siden 1944).

Hr. E. Messeli (Mes), eksam. lærer og organist: Sang. (Ved skolen siden 
1920).

Fru Lis Mortensen (L.Mor), eksam. lærerinde: Dansk, regning. (Ved 
skolen siden 1944).

Hr. Otto Munk (OMu), eksam. lærer og eksam. gymnastiklærer: Geogra
fi og gymnastik. (Ved skolen siden 1931).

Hr. L. Nordentoft (Lo-No), adjunkt, cand. mag.: Dansk, fransk, skriv
ning. Udvendig inspektion. (Ved skolen siden 1950). Bibliotekar.

Hr. A. Nyborg (Ny), kst. adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskund
skab, gymnastik. (Ved skolen siden 1955).

Fru Birgit Pedersen (BiP), kst. adjunkt, cand. mag.: Engelsk og religion. 
(Ved skolen siden 1954).

Hr. Børge Petersen (BP), adjunkt, cand. mag.: Matematik og fysik. (Ved 
skolen siden 1951).

Hr. E. V. Rasmussen (EVR), lektor, cand. mag.: Matematik og fysik. 
(Ved skolen siden 1917).

Hr. Folmer Rasmussen (FR), eksam. lærer: Tegning. (Ved skolen siden 
1947).

Fru Karen Rasmussen (KR), eksam. lærerinde: Historie, geografi, natur
historie og regning. (Ved skolen siden 1947.)

Frk. G. Rönström (Rö), eksam. tegnelærerinde: Tegning. (Ved skolen 
siden 1934).

Hr. Ejnar Sørensen (E.Sø), eksam. lærer: Dansk, tysk, religion og sang. 
(Ved skolen siden 1952).

Hr. Leo Toft (Toft), adjunkt, cand. mag.: Regning og matematik. (Ved 
skolen siden 1944).

Frk. M. Worm (M.Wo), eksam. lærerinde, eksam. gymnastiklærerinde: 
Gymnastik, geografi, naturhistorie, historie. (Ved skolen siden 1928). 
Lærerinde frk. Valborg Hvass-Møller har i indeværende skoleår vikarie

ret for lærerinde frk. E. Højsgaard, der har været sygemeldt.

Skolens regnskabsfører
Skolens regnskabsfører og kasserer er hr. skoleforstander J. C. Ravn, 

som træffes mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11,45-12,15 samt lørdag 
kl. 11,10-11,25.

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, proprietær Busk 
Laursen, Grauballegaard. I de fire årlige møder deltager skolens rektor 
og en repræsentant for lærerne, valgt af og blandt disse. Lærernes repræ
sentant er for tiden lektor G. Christensen.

Th. Langs Skoles Samfund
er en forening, dannet af tidligere elever fra institutionens forskellige af
delinger samt af tidligere og nuværende lærere, med det formål at ved
ligeholde forbindelsen mellem de gamle elever og skolen. Foreningen 
udgiver hvert år et årsskrift med meddelelser fra skolens forskellige 
afdelinger, bidrag fra medlemmerne m. m. og indbyder i forbindelse med 
dimissionen jubilerende studenterhold til sammenkomst på skolen.

Foreningens formand er for tiden fhv. kirkeminister, borgmester Carl 
Hermansen.



Skolens eksaminer 1954-55

Til studentereksamen 1954 dimitteredes følgende 29 elever

Af den nysproglige linje:

Estrid Balslev, d. af magister B., Svejbæk, mgX - 14.33.
Margrethe Buchreitz, d. af fabrikant B., Silkeborg, gX - 12.93.
Ingelise Elgaard, d. af overlærer E., Silkeborg, mg - 13.97.
Birthe Gaardsted, d. af blikkenslagermester G., Silkeborg, mg? - 13.57.
Erik Gregersen, s. af sognepræst G., Vrads, mg? - 13.58.
Kirsten Hansen, d. af apoteker H., Kjellerup, gX - 12.72.
Tanja Hundrup, d. af laboratorieforst. H., Grindsted, mg? - 13.40.
Birthe Jensen, d. af læge J., Ans, gX - 12.79.
Rita Jensen, d. af maskinpasser J., Silkeborg, mg - 14.04.
Ruth Kirketerp-Møller, d. af proprietær K.-M., mg - 13.88.
Ann Lundsgaard, d. af rentier L., Grindsted, mgX - 14.41.
Lis Svejstrup, d. af gartner S., Viby, mg? - 13.03.
Hanne Bo Sørensen, d. af afd. fiskehandler S., Silkeborg, g - 12.28.
Karen Elisabeth Sørensen, d. af pedel S., Silkeborg, mg - 13.70.
Bente Vilhelmsen, d. af kreatureksportør V., København, gX - 12.98.

Af den matematisk-nalurvidenskabelige linje:

Ebbe Dahl, s. af gårdejer D., Silkeborg, mg? - 13.44.
Torsten Fruelund, s. af repræsentant F., Silkeborg, mg - 14.06.
Hans Gjølbo, s. af turistchef G., Silkeborg, g - 12.13.
Jytte Brøndum Jensen, d. af grosserer J., Silkeborg, mg - 13.86.
Leif Zacho Jørgensen, s. af inspektør Z. J., Silkeborg, mg? - 13.37.
Preben Jørgensen, s. af snedkersvend J., Silkeborg, mg? - 13.17.
Peter Katballe, s. af lærer K., Paarup, mgX - 14.21.
Per Knudsen, s. af sem.-lærer K., Silkeborg, mg - 14.10.
Lis Kristiansen, d. af chauffør K., Silkeborg, mg? - 13.25.
Kaj Oluf Nielsen, s. af direktør N., Silkeborg, mg - 14.13.
Karl Erik Ravn, s. af mælkehdl. R., Silkeborg, mg? - 13.34.
Gunnar Sørensen, s. af afd. snedkersvend S., Silkeborg, mg - 14.14.
Poul Sørensen, s. af lærer S., Alling, gX - 12.51.
Preben Løvschal Rasmussen, s. af dyrlæge R., Hjortshøj, gX - 12.42.
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Til studentereksamen 1955 dimitteredes følgende 39 elever:

Af den nysproglige linje:
Kirsten Esmann Andersen, d. af forretningsfører A., Aalestrup, mg - 13.83.
Hanne Elisabeth Beck, d. af sognepræst B., Vinding, mg? - 13.25.
Ingerlise Bondgaard, d. af bogholder B., Silkeborg, gX - 12.81.
Marianne Juhl Christensen, d. af grosserer C., Silkeborg, g - 12.26.
Sonja Dons Eskildsen, d. af varemægler E., København, mg - 13.89.
Inge Overgaard Jacobsen, d. af proprietær J., Thestrup pr. Hovedgaard, 

mgX - 14.18.
Britha Jensen, d. af møbelhdl. J., Kjellerup, mg? - 13.42.
Hanne Kjærgaard, d. af papirhdl. K., Silkeborg, g - 12.20.
Hanne Bjerre Kristensen, d. af repræsentant K., Sejs, gX - 12.45.
Inge Lorentzen, d. af revisor L., Silkeborg, mg - 13.78.
Jette Mogensen, d. af ørelæge M., Silkeborg, mg - 13.83.
Niels Mortensen, s. af redaktør M., Silkeborg, mg? - 13.18.
Dorte Nielsen, d. af overlærer N., Silkeborg, gX - 12.86.
Johannes Pedersen, s. af gårdejer P., Kjellerup, mg? - 13.18.
Birte Schrøder-Jørgensen, d. af forpagter S.-J., Præstbro, gX - 12.94.
Mette Søgaard, d. af kommuneingeniør S., Risskov, gX - 12.37.
Gunnar Søby Sørensen, s. af ekstraarbejder S., Silkeborg, ug? - 14.60.
Jens Bach Sørensen, s. af fodermester S., Jernit pr. Hammel, gX - 12.33.
Karen Terkelsen, d. af højskoleforst. T., Ry, gX - 12.70.
Else Hvidtved Thomsen, d. af ingeniør T., Silkeborg, mg? - 13.09.
Kirsten Winther, d. af direktør W., Aalestrup, gX - 12.52.
Grethe Zethner-Møller, d. af landsretssagfører Z.-M., Silkeborg, g - 12.16.

Af den matematisk-naturvidenskabelige linje:
Poul Bretlau, s. af statsaut. revisor B., Silkeborg, mg? - 13.35.
Erich Darr, s. af fabrikant D., Silkeborg, mg? - 13.38.
Hans Fastrup, s. af tømrermester F., Silkeborg, mg? - 13.57.
Birgit Hansen, d. af papirmester H., Silkeborg, gX - 12,45.
Vagn Hansen, s. af forpagter H., Them, mg? - 13.51.
Gertrud Hammelsvang, d. af metaldrejer H., Silkeborg, gX - 12.98.
Jacob Hoberg, s. af gårdejer H., Thorning, mg - 13.85.
Erna Jensen, d. af skoleleder J., Ans, gX - 12.92.
Kirsten Jensen, d. af grosserer J., Silkeborg, mg? - 13.45.
Lilian Jensen, d. af fabrikant J., Silkeborg, mg? - 13.24.
Flanne Kilstrup, d. af mølleejer K., Hammel, mg - 13.76.
Orla Kusk, s. af direktør K., Silkeborg, mg? - 13.42.
Ebbe Nielsen, s. af tilskærer N., Silkeborg, mg? - 13.51.
Tom Rishøj, s. af redaktør R., Silkeborg, gX - 12.98.
Poul Steninge, s. af fabriksinspektør S., Silkeborg, gX - 12.49.
Gert Strande-Sørensen, s. af fru direktør S., Silkeborg, gX - 12.58.
Palle Thoft-Christensen, s. af læge T.-C., Støvring, mg - 14.03.
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Realeksamen

Til realeksamen 1954 dimitteredes følgende 26 elever:
Bent Bak-Pedersen, s. af handelsmand B.-P., Gjern, mgX - 14.38.
Inge Buch Sørensen, d. af købmand B.-S., Samsø, mg? - 13.46.
Ida Christensen, d. af boelsmand C., Gern, mg - 14.09.
Søren Glavind-Christensen, s. af afd. snedkermester G.-K., Silkeborg, 

mg - 13.88.
Kirsten Gorridsen, d. af forstander G., Gjern, mg? - 13.25.
Birgitte Hemmingsen, d. af boghandler H., Samsø, mg? - 13.24.
Jonna Isø, d. af stationsmester I., Laven, gX - 12.89.
Bent Iversen, s. af købmand I., Gjern, mg - 13.86.
Frede Vinther Jensen, s. af murersvend J., Laven, mg? - 13.07.
Lars Jensen, s. af sem.forstander J., Silkeborg, gX - 12.60.
Svend Sjørslev Jensen, s. af direktør J., Silkeborg, mg - 13.67.
Ida Munck Jepsen, d. af forstander J., Vildbjerg, mg? - 12.52.
Inger Klostergaard, d. af gårdejer K., Laasby, gX - 12.57.
Elisabeth Kunst, d. af kontorass. K., Silkeborg, mg? - 13.47.
Steen Lauritzen, s. af grosserer L., Silkeborg, gX - 12.95.
Sven Birkefeldt Laursen, s. af gårdejer L., Hvinningdal, g - 11.93.
Per Østergaard Madsen, s. af vulkaniser M., Silkeborg, mg? - 13.22.
Poul Martin Nielsen, s. af grosserer N., Silkeborg, gX - 12.72.
Frede Lentz Pedersen, s. af landmand P., Christianshede, gX - 12.92.
Bodil Rasmussen, d. af gårdejer R., Grauballe, mg? - 13.02.
Birgit Skou, d. af fabrikant S., Aarhus, mg? - 13.02.
Niels Erik Sørensen, s. af bogtrykker S., Svejbæk, g - 12.31.
Kaj Toft Kristensen, s. af købmand K., gX - 12.42.
Henrik Vejen, s. af gårdejer V., Nisset, gX - 12.35.
Thora Vejen, d. af gårdejer V., Nisset, mg - 13.73.
Per Wissing-Sørensen, s. af fabrikant W.-S., Silkeborg, mg? - 13.54.

Til realeksamen 1955 dimitteredes følgende 23 elever:
Birte Brønd, d. af slagtermester B., Virklund, mg - 13.70.
Flemming Meisen Christensen, s. af autofh. M. C., Silkeborg, mg? - 13.14.
Gerda Rahbeck Christensen, d. af afd. fabrik. C., Silkeborg, mg? - 13.23.
Esther Danielsen, d. af gårdejer D., Skægkjær, mgX - 14.36.
Kirsten Geisnæs, d. af auktionsmester G., Skagen, mg - 13.94.
John Hahn, s. af konsulent H., Silkeborg, mg - 13.71.
Aino Hammeris, d. af adjunkt H., Silkeborg, gX - 12.98.
Hanne Vibeke Have, d. af ingeniør H., Brædstrup, gX - 12.89.
Anne Hendil, d. af redaktør H., København, mg - 14.09.
Bente Simo Jensen, d. af autoforh. J., Silkeborg, gX - 12.58.
Kaj Jensen, s. af lærer J., Silkeborg, mg - 13.74.
Liss Jørgensen, d. af produktionschef J., Svejbæk, mg - 13.94.
Poul-Erik Jørgensen, s. af produktionschef J., Svejbæk, mg - 13.80.
Gerd Kjølhede, d. af slagtermester K., Thyborøn, mg - 14.05.
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Cercla Mondrup Kristiansen, d. af semdærer M.K., Silkeborg, mg? - 13.61.
Anne Maria Lauritzen, d. af grosserer L., Silkeborg, g - 12.28.
Hanne Lotinga, d. af afd. rentier L., Ry, gX - 12.39.
Inge Mogensen, d. af direktør M., Ry, gX - 12.53.
Peter Moring, s. af læge M., Silkeborg, g - 12.17.
Mogens Strande Pedersen, s. af speditør P., Samsø, mg? - 13.58.
Per Falk Rasmussen, s. af direktør R., Silkeborg, mg? - 13.61.
Hanne Sørensen, d. af arkitekt S., Svejbæk, mg? - 13.04.
Yelva Sørensen, d. af bødker S., Gjern, gX - 12.77.

Mellemskoleeksamen

Til mellemskoleeksamen i 1954 dimitteredes 43 elever.
Til mellemskoleeksamen i 1955 dimitteredes 29 elever.



Optagelsesbetingelser
Optagelse i 1. mellemskoleklasse.

Kravene er iflg. kgl. anordning af 19. juni 1903 følgende:
Dansk, mundtlig: Der kræves af eleven sikker, flydende og forstandig 

oplæsning af et stykke læst prosa, desuden skal han prøves i oplæsning 
af et stykke ulæst fortællende prosa, som efter indhold og sprogform må 
antages at ligge inden for hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og vise 
nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet ved eksa
minators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad han har læst, og vise, at 
han forstår det. Han må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig for
tællende, 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 ord
forbindelser. Fremdeles må han være nogenlunde indøvet i at kunne gen
give i skrift et ham fortalt eller langsomt 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 sikker hed og have f æ r d i g h e d i at løse opgaver 
i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte hele tal samt kunne 
anvende disse regningsarter på simple opgaver i reguladetri. Han må 
endvidere have kendskab til brøkbegrebet i almindelighed og kunne ad
dere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende decimal
betegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af decimalbrøker 
samt multiplicere sådanne med en h e 1 multiplikator og dividere dem med 
en h e 1 divisor. Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt 
med mindre tal.

Skrivning: Han må kunne skrive latinsk skrift tydeligt og nogenlunde 
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 efter en let 
og kortfattet bibelhistorie samt kunne nogle få letfattelige salmer. - Der 
må kun prøves i det sidste forberedelsesårs pensum.
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Historie: Han må have læst eller mundtlig fået meddelt et efter tids
følgen ordnet udvalg af fortællinger om hovedpersoner og hovedbegiven
heder fra hele fædrelandshistorien og frit kunne genfortælle deres væ
sentlige 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 geo
grafi og ligeledes, omend i mindre omfang, til Norges og Sveriges. Frem
deles 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 iagttagelsesundervisning 
have vundet kendskab til en del, dog ikke ret mange, hovedtyper af dyre- 
og planteverdenen, særlig til vore egne husdyr og vore vigtigste nytte
planter.

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 realskole, 

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 den klasse, hvori de søger optagelse. At
testen 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, hvor
dan man må forholde sig.

Optagelse i realklassen
Skolen afgør, om den vil opflytte elever med bestået mellemskole- 

eksamen i realklassen.

Optagelse i gymnasiet
1ste gymnasieklasse

Lov af 24de april 1903, par. 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 mellemskoleeksa

men i 1. gymnasieklasse.
Elever, der fra andre skoler ønsker optagelse i I g nysproglig, skal en

ten have haft latin som fag ved mellemskoleeksamen, eller også skal de 
bestå en optagelsesprøve i latin. Til prøven opgives f. eks. Mikkelsen: La
tinsk læsebog. Hele forskolen plus stk. I-XXXHI.

2) Eller ved en optagelsesprøve godtgøre at være i besiddelse af den 
modenhed og kundskabsfylde, som fordres for at bestå den nævnte, 
eksamen.
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Til denne
Optagelsesprøve til 1. gymnasieklasse for elever, der ikke har 

taget mellemskoleeksamen,
er der ved kgl. anordning af 11. februar 1907 knyttet følgende bestem
melser :

„Optagelsesprøve kræves af enhver, der uden at have bestået mellem
skoleeksamen søger optagelse i 1. 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 mellem
skoleklasser. I engelsk og tysk opgives 100 sider, der i vanskelighed sva
rer til, hvad der læses i 4de mellemskoleklasse. (Se K. Glahn: De til lov 
om højere almenskoler hørende retsregler II).

Optagelse i 1ste gymnasieklasse af elever med aim. forberedelses
eksamen

Elever, der har bestået aim. forberedelseseksamen med et resultat, 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 omfangs som Sundorps Kemi for Mellemskolen. Til op
tagelse i I g. nysproglig kræves desuden optagelsesprøve i latin. Se 
nederst side 16.

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 gymnasieklasse, må 
skolens rektor indsende ansøgning til ministeriet om tilladelse til opta
gelse. En sådan tilladelse vil som regel kun blive givet, såfremt vedkom
mende tidligere har gået i en anden dimissionsberettiget skole og med
bringer oprykninsattest 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.



Arets arbejde

Forskolen

1. klasse.
Bibelhistorie: Fortællinger af Det gi. Testamente til Moses, af Ny Testa

mente: 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 tidsind
deling, og hvorledes naturens udseende veksler. Til undervisningen be
nyttes billeder, tegninger på vægtavler o. lign.

Regning: De fire regningsarter, først med tallene til 20; megen hovedreg
ning, dagliglivets regning: 10-20-30 bogen.

2. klasse:
Bibelhistorie: Fortællinger fra Det gi. Testamente fra Moses til rigets de

ling. Ny Testamente: Jesu virksomhed i Judæa til indtoget i Jerusalem. 
Salmer og bibelske sange.

Dansk: Gregersen og Nordentoft: Læsning for 2. Skoleår. På landet og i 
byen. 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 IL
Historie: Fortalt oldtidssagnene og de vigtigste historiske fortællinger til 

Valdemar den Store. Lært nogle fædrelandssange.
Geografi og naturhistorie: Hjemstavnslære, Danmark. De første geogra

fiske grundbegreber. C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas for Mel
lemskolen. 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 spørgestil. 

Gennemgået de vigtigste ordklasser og lært nogle vers udenad. Det 
danske Sprog, 2. hefte.



19

Regning: Videregående øvelser i de fire regningsarter, også med be
nævnte tal, herunder multiplikation og division med tocifrede tal. Me
gen hovedregning. Den lille tabel. Axel Nørbye: Regning i Købstad
skolen III.

Historie: Valdemar den Store til reformationstiden efter Helm’s dan
markshistorie.

Geografi og naturhistorie: Aksel Nielsen: Vor Jord. Forfra til Østeuropa. 
C. C. Christensen og Krogsgård: Atlas for Folkeskolen. 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 Folkeskolen.
Naturhistorie: Dyr fra eng, kær og sø samt havets dyr.

5. klasse:
Religion: GI. Testamente fra rigets deling og ud. Ny Testamente fra pal

mesøndag 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 gram
matik og analyse.

Regning: Axel Nørbye: Regning i Købstadskolen V.
Historie: Læst N. Helms’ danmarkshistorie fra Kristian 8. og ud. Desuden 

er der blevet fortalt børnene om flere berømte danske, norske og sven
ske mænd og kvinder.

Geografi: Samme bog og kort som i 4. klasse. De fremmede verdensdele.
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.
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3. klasse.
Strikning: En pose, evt. rundstrikning, med ret- og vrangstrikning. Ind- 

og udtagning læres.
Syning: En sypose med kul. forsting, kontur-, stikke-, kors-, sømme- og 

kastesting.

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 ryn

ket nederdel med seler.

Gymnasieskolen

1. mellemskoleklasse
Religion a (BiP.) b (BiP.) : Salmer. Bibelhistorie. Begivenhederne om

kring Jesu fødsel og død. Det gamle testamente. Bibellæsning.
Dansk a (V.B.) : Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse og op

læsning efter Clausen og Hansens læsebog. Læsetræning desuden ved 
frilæsning på klassen og hjemlån fra klassebiblioteket. Stavning, tegn
sætning og skriftlig sprogfærdighed øvet ved diktater og stile. Gramma
tik på grundlag af Noesgaards system.
b (GC) : Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse, oplæsning og 
udenadslæren af vers efter Clausen og Hansens læsebog. Stavning, tegn
sætning og skriftlig sprogfærdighed øvet ved genfortællinger og dik
tater samt enkelte fristile. Den nødtørftigste grammatik er blevet øvet 
på klassen ved hjælp af den sorte tavle eller ved enkelte skriftlige øvel
ser efter Jensen og Noesgaards system. Oplæsning ved læreren af vær
difuld dansk litteratur ca. 1 time ugtl.

Engelsk a (E.M.) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. m. I med tilhø
rende øvelseshefte.
b (BiP) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Lette skriftlige øvelser på skolen. 

Historie a (Ny) b (Ny) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I s. 1-135. 
Geografi a (M.Wo) : Andersen og Vahl: Geografi f. m. I. (til Schweiz).

b (Kj.M) : C. C. Christensen: Atlas f. m. ved W. F. Hellner.
Naturhistorie a (M.Wo) b (K.R.) : Lange og Leth: Mellemskolens zoolo

gi I til skovens dyreliv. Balslev og Simonsen: Botanik f. msk. I. Ras
mussen og Simonsen: Lille flora.

Regning og matematik a (E.M.) b (E.Ho) : Christensen og Marcussen: 
Regning i 1. m. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri f. msk. Side 1-15.

Fysik a (Bry) b (B.P.) : Rasmussen og Simonsen: Fysik f. msk. I side 
1-54. Rasmussen og Simonsen: Opgaver i Naturlære (14. udg.)
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2. mellemskoleklasse
Religion a (rektor) : Bibelhistorie fra profeter til Jesu lidelse og død. 

b (BiP.) : Bibelhistorie og bibellæsning i Ny Testamente.
Dansk a (V.B.) : Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse og op

læsning efter Clausen og Hansens læsebog II og Gunnar Gunnarson: 
Edbrødre. Ordøvelser gennem diktater og ordbogsopslag. Stile og gen
fortællinger. Grammatik på grundlag af Jensen og Noesgaards system, 
b (LoNo) : Clausen og Hansen: Læsebog II. Mange genfortællinger og 
fristile samt ugtl. øvelser efter Jensen og Noesgaard: Skriftlig Dansk. 
Grammatik i form af analyser på tavlen og i tilknytning til skriftlige 
arbejder. Håndbogsøvelser på laboratoriet.

Engelsk a (Ham) b (BiP) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. Msk. II. 
med øvelseshefte. Nogle sange lært udenad. Lette skriftlige øvelser på 
skolen.

Tysk a (E.Sø) b (Ny) : P. Nydahl: Frisch begonnen halb gewonnen.
Historie a (Kj.M) b (Ny): Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I. side 

138-286.
Geograji a (K.R) b (O.Mu) : Andersen og Vahl: Geografi f. Msk. I s. 71 

og bogen ud, a-klassen tillige en lettere gennemgang af Danmark.
Naturhistorie a (K.R) b (Bry) : Lange og Leth: Mellemskolens Zoologi I: 

Fra skovens dyr og bogen ud. Balslev og Simonsen: Botanik II.
Regning og matematik: a (L. Mor) b (Hau): Petersen og Rotting: Mel

lemskolens Regnebog. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri s. 15-33. 
Jensen og Christiansen: Aritmetik s. 1-33.

Fysik a (BP) b (BP) : Rasmussen og Simonsen: Fysik for Msk. I s 54-82. 
Samme: Uorg. kemi f. Msk. s. 1-29. Samme: Opgaver I.

3. mellemskoleklasse.
Religion a (BiP.) b (BiP.) : Apostlenes gerninger. Scrapbøger over Pau

lus og hans rejser.
Dansk a (N.Kj.) : Clausen og Hansen: Læsebog III (ca. halvdelen). Ene

mark og Højbjerg Pedersen: 15 historier fra vor tid. En ugentlig stil, 
genfortælling eller fristil. Analyse og grammatik ved hjælp af Jensen 
og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære og skriftlig dansk. 
Læst ca. 10 sider svensk.
b (LoNo) : Clausen og Hansen : Læsebog III. Edbrødre. Grammatik del
vis efter Jensen og Noesgaard: Skriftlig Dansk. Skriftlige opgaver i til
knytning til håndbogsøvelser o. 1. på laboratoriet.

Engelsk a (N.Kj.) b (E.M.): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. 
Msk. III med øvelseshefte. Kindt Jensen: Engelske stiløvelser i. Msk.

Tysk a (B.A) b (Le) : P. Nydahl: Übung macht den Meister, Tysk IL 
Dahlgaard og Nydahl: Wir singen. Skoleradioens tyskudsendelse er 
fulgt.

Historie a (Ny) b (Le) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie II s 1-146. 
Geograji a (Bry) b (O.Mu) : Andersen og Vahl: Geografi f. Msk. II 

s. 1-80.
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Naturhistorie a (KR) b (Bry) : Lange og Leth: Mellemskolens Zoologi II 
s. 1-166. Balslev og Simonsen: Botanik III. Rasmussen og Simonsen: 
Organisk Kemi.

Regning og matematik a (Hau) b (E. Ho): Pedersen og Rotting: Mel
lemskolens Regnebog III. Ebbesen, Hjelme og Klintø : Geometri s. 23-49. 
Jensen og Christiansen: Aritmetik s. 25-61. 1 sæt hjemmeopgaver om 
ugen.

Fysik a (BP) b (Bry): Johs. Kofoed: Uorganisk Kemi 2. udg. s. 36-64. 
J. U. Eriksen: Fysik II, 3. udg. s. 4-39.

4. mellem skoleklasse.
Religion a (Gram) b (E.Sø) : Apostlenes Gerninger. Kirkehistorie.
Dansk a (rektor): Clausen og Hansen: Læsebog III. Hertz: Svend Dy

rings Hus. Branner: De blå Undulater. 1 ugen ti. stil afvekslende med 
genfortælling. Analyse og grammatik. Svensk: Falbe Hansen og Kel
ler: 25 sider.
b (ESø) : Clausen og Hansen: Læsebog HL Hostrup: Genboerne. 1 ugtl. 
stil afvekslende med genfortælling. Analyse og grammatik. Falbe-Han- 
sen og Keller: Svensk (ca. 25 sider).

Engelsk a (Ham) b (U.Kj.) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 
f. Msk. IV med tilhørende øvelseshefte. Kindt Jensen: Engelske Stil
øvelser f. Msk.

Tysk a (Le) b (Mal): P. Nydahl: Wie man’s treibt so geht’s. Tysk III. 
Forskellige ekstemporaltekster. Skoleradioens tyskudsendelser er fulgt.

Latin a + b (E.L.K.) : Foss: Lingua Latina.
Historie a + b (Ny) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie II, s. 146-360. 
Geografi a (BM) b (M.Wo) : Andersen og Vahl: Geografi f. Msk. IL 

s. 80 og bogen ud.
Naturhistorie a (B.M.) b (Bry): Lange og Leth: Mellemskolens Zoologi 

II, s. 67 og bogen ud samt tillægget. Balslev og Simonsen: Botanik IV. 
Regning og matematik a (Em) b (Toft) : Petersen og Rotting: Mellem

skolens Regnebog IV. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri f. Msk., 
s. 49-77. Jensen og Christiansen: Aritmetik, s. 61-80. 1 sæt hjemme
opgaver om ugen.

Fysik: a (BP) b (Bry): J. K. Eriksen: Fysik f. msk. H, s. 39-109.

Realklassen:
Religion (Gram) : En gennemgang af forskellige kirkelige og dogmatiske 

emner.
Dansk (L.Mor) : Clausen og Hansen: Dansk Læsebog for Realkl. 7. udg. 

Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykkeri dansk Sproglære. Holberg: Eras
mus Montanus. Kaj Munk: Ordet. 1 stil hver anden uge.

Engelsk (N.Kj) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. Realklassen. 
Kindt-Jensen: Stiløvelser for Realklassen og 1. Gymnasiekl. 1 ugentlig 
genfortælling.
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Tysk (E.Sø) : P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan. Grammatik, stiløvelser 
og ekstemporal efter samme bog.

Fransk: (U.Kj): N. Chr. Nielsen: Fransk Begynderbog, s. 2-104.
Historie (Le): A. Strehle: Tre imperia. Kretzchmer og Lindhard Han

sen: Samfundslære for Realklassen.
Naturhistorie (Bry) : Mogens Lund: Biologibog for Realklassen.
Geografi (O.Mu) : Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Regning og matematik (L.Mor) : Jensen og Christiansen: Aritmetik. 

Andersen og Damgaard Sørensen: Regning. Et sæt hjemmeopgaverom 
ugen.

Fysik (BP) : Sundorph: Fysik f. Realklassen III. Astronomi. N. V. Deil: 
Kemi f. Realklassen.

1. gymnasieklasse:
Religion: mn (BiP) : Tekstlæsning i Romerbrevet. Den danske kirke i 

nutiden.
spr. (rektor) : Kirkehistorie, belyst gennem salmebogen.

Dansk: mn (G.C) : Litteraturen fra og med folkeviserne til Poul Møller. 
Litteraturprøver efter Falkenstjernes håndbog. Jeppe på Bjerget. 
Sanct Hansaften-Spil. Otto Jensen: Dansk Grammatik, ordlære, syntaks. 
Svensk efter Ferlov, Møller og Tolderlund Hansen: Svensk og norsk 
Litteratur. Dansk stil hver 14. dag.
spr. (V.B) : Litteratur fra oldtiden til ca. 1800. Moderne Noveller og 
Digte. Gunlaugs Saga. Erasmus Montanus. Anna Sofie Hedvig. Ottar 
Jensen: Dansk Grammatik for Gymn.

Engelsk: mn (BiP) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. Gymn. I. 
spr. (Ham) : Rosenmeier: A modern Omnibus. Dickens Reader, s. 1-57. 
Brier: Engelske Stiløvelser I. og II. Engelsk Grammatik. En stil hver 
uge.

Tysk: mn (G.C.) : Lebendige deutsche Dichtung.
spr. (E.L.K) : H. Moe: Tysk Novelledigtning, s. 7-54, 64-91, 123-129. 
Gad: Tyske Noveller. Mein erste Adler. Landstreicher. Pinneberg kauft 
eine Frisiertoilette.

Fransk: mn (LoNo) spr. (U.Kj): Blinkenberg og Svanholt: Fransk Be
gynderbog. mn tillige arbejder med friere materiale på laboratoriet.

Latin: spr. (ELK) : Saxild og Ostergaard: Gajus Julius Cæsar, s. 1-73. 
Oldtidskundskab: mn (Ny) spr. (Le): Illiaden I-HI-VI-IX, Odysseen V- 

V-VII-IX-XI. Sechers: Mytologi. Kragelund: Kunsthistorie.
Historie: mn (Ny) spr. (Le): P. Munch: Verdenshistorie I og II. Ilsøe: 

Nordens Historie I til reformationen. Rosenberg: Plinius. Bundgaard: 
Biliedhefte I. Piesner: Middelalderlige Forfattere.

Natur jag: mn (Bry) : W. F. Hellner: Fysisk Geografi, 3. udg.
spr. (Bry) : W. F. Hellner: Geografi for det sproglige Gymnasium, 
s. 1-108.
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Fysik: mn (EVR): Sundorph: Varmelære (7. udg.), Sundorph: Lyslære 
7. udg.), s. 1-47. Barmwater: Atsronomi (6. udg.), s. 1-51, 80-99. 
Elevøvelser.

Kemi: mn (EVR): Ring: Kemi f. Gymn. (6. udg.), s. 1-70.
Matematik: mn (EVR): Andersen og Mogensen: Matematik I, 2. udg. 

kap. I-X. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

2. gymnasieklasse:
Religion: spr. a (GC) : Markusevangeliet. Luther (på grundlag af reli

gionslærerforeningens udgave).
mn a (rektor) spr. og mn b (rektor) : Kirkehistorie med udv. tekster. 

Dansk: spr. a (GC) : Litteratur: Folkeviser - Reformationen - Den lærde
tid - Kingo - Det 18. århundrede - Ingemann - Hauch - Poul Møller og 
Chr. Winther. En ugentlig time: Nyere og nyeste litteratur på grund
lag af „Dansk Nutidsdigtning“ (v. O. Lundbo). Hovedværker „Jeppe 
på Bjerget“ og „Den politiske Kandstøber“. Svensk: Ferlov, Møller og 
Tolderlund Hansen: Svensk og norsk Litteratur (det moderne gennem
brud). Ottar Jensen: Dansk Grammatik (lydlære). Dansk stil hver 3. 
uge.
mn a (LoNo) : Fra Oehlenshlåger til 1890. Stilistik efter Buchreitz og 
Lundgaard. Lidt svensk og norsk. Laboratorieopgaver. 12 stile.
spr b og mn b (N.Kj) : Litteraturprøver efter Falkenst jernes håndbog: 
Fra Grundtvig til Georg Brandes. Hovedværker: Kaj Munk: En Idea
list. Blicher. En Landsbydegns Dagbog. Johs. V. Jensen: Kongens Fald. 
Rehling og Hasselberg: Svenske Forfattere, ca. 25 sider.

Engelsk: spr. a (BiP) : G. B. Shaw: Arms and the Man. Sherwood An
derson: Winesburg, Ohio. Dickens Reader, s. 50-95. Østerberg: English 
Poems, s 1-50. Contemporary Reader, s. 5-50. Essayes II, s. 1-8 og 36-45. 
En ugentlig oversættelse afvekslende med referatstil. Engelsk gramma
tik.
spr. b (N.Kj): Shaw: Arms and the Man. Dickens Reader, s. 50-88, 
English Reader, s. 50-88. English Poems, s. 2-50. Contemporary 
Reader, s. 5-16, 113-122, 157-178. Essayes II, s. 1-8, 21-29, 36-45. 
Briers stiløvelse. Læst selvstændigt: Sherwood Anderson: Winesburg, 
Ohio. En ugentlig stil, oversættelse afvekslende med referatstil.
mn a og b (N.Kj) : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. Gymn. II. 

Tysk: spr. a og b (GC) : Ostergaards digte: Goethe og Schiller. Schiller:
Maria Stuart. Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichkts.
mn a og b (Le): Bergengruen: Die Feuerprobe. Gad: Moderne tyske 
Noveller.

Fransk: spr. a (LoNo) : Svanholt: Franske Tekster. Henriques og Wille- 
moës: Fransk Litteratur. Samtlige skoleradioudsendelser. En del arbej
de med friere materiale på laboratoriet. Steen og Hyllesteds: Fransk 
Grammatik.
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spr. og mn b (U.Kj) : Svanholt: Franske Tekster. Henriques og Wille- 
moës: Fransk Litteratur. N. Chr. Nielsen: Fransk Grammatik.
mn a (VB) : Svanholt: Fransk Tekster. Henriques og Willemoës: 
Fransk Litteratur. Steen og Hyllested: Fransk Grammatik.

Latin: spr. a (ELK) : Saxild og Østergaard: Gajus Julius Cæsar, s. 73-122. 
Foss, Frisch og Høeg: Latinske Teksthefter IT. Cicero: Talen for Sextus 
Roscius.
spr. b (ELK) : Cortsen: Udvalg af Cæsars gallerkrig, II.-V.-VI. bog. 
Foss, Frisch og Høeg: Latinske Teksthæfter II. Cicero. Talen for Sextus 
Roscius.

Oldtidskundskab: spr. a (Le): Hostrup og Hjortsø: Herodot i Udvalg. 
Aischylos: Orestien. Sofokles: Antigone. Kragelund: Kunsthistorie, 
mn a (KjM) spr. og mn b (KjM) : Herodot I, s. 2-91, IH. s. 39-43. 
Sofokles: Antigone. Aishylos: Orestien. Kragelund: Kunsthistorie. 
Bruhn og Hjortsø II.

Historie: spr. a (Le) : Ilsøe: Nordens historie fra reformationen til 1814. 
Th. A. Miiller: Frederik den Store. Bundgaards biliedhefte IL P. 
Munch: Verdenshistorie III og IV til 1815. Andrups billedhefte.
mn a (KjM) spr. b og mn b (KjM) : Ilsøe: Nordens Historie fra Refor
mationen til 1814. E. Bach: Ludvig XIV. Fussing og Knudsen: Land
bruget og Bonden. Bundgaards billedhefte IL P. Munch: Verdens
historie III. og IV. til 1815. Andrups billedhefte.

Naturfag: spr. a (BM) spr. b Bry) : W. F. Hellner: Geografi for det 
sproglige Gymnasium, s. 109 og bogen ud samt repetition.
mn a (Bry) mn b (BM) : Johs. Humlum: Erhvervsgeografi for Gymna
siet, 2. udg.

Fysik: mn a og b (BP) : Sundorph: Mekanik (8. udg.), s. 1-96. Sun- 
dorph: Elektricitet og magnetisme (9. udg.), s. 1-104. Barmwater: 
Astronomi (8. udg.), s. 51-80. Elevøvelser.

Kemi: mn a og b (BP) : Ring: Kemi for Gymnasiet (8. udg.), s. 72-146. 
Matematik: mna (BP) mn b (EVR) : Andersen og Mogensen: iMatema- 

lik I, (2. udg.), II. (3. udg.), III. (2. udg.), kap. 1-3, TV. (2. udg.), 
kap. 5. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

3. gymnasieklasse:
Religion: spr. (rektor) mn (rektor) : Kirkelige retninger og sekter.
Dansk: spr. (LoNo) : Fra Paludan-Miiller til Martin A. Hansen. Kurso

risk: Ibsen: Vildanden. Johs. V. Jensen: Kongens Fald. Pontoppidan: 
Lykke-Per. Et sæt laboratorieopgaver. Norrøn litteratur. Statarisk: 
Gunlaugs Saga. Norsk litteratur op til nutiden. Lidt svensk. Lidt repe
tition af grammatik. 8 stile.
mn (N.Kj): Litteraturprøver fra Kierkegaard til Nis Petersen. Hoved
værker: Bang: Ved Vejen. Paludan: Jørgen Stein. Ibsen: Vildanden. 
Buchreitz og Lindgaard: Dansk Grammatik repeteret. Rehling og Has
selberg: Svenske Forfattere i Udvalg (50 sider). Norsk efter Falken- 
stjernes håndbog. En stil om måneden,
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Engelsk: spr. (Ham.): Shakespeare: The Merchant of Venice. Østerberg: 
English Poems, s. 30-98, 109-120. Contemporary Reader, s. 54-80, 149- 
152, 188-216. Thackeray: From Vanity Fair, s. 3-31. Rose Macauly: 
Told by an Idiot. Ugentlige oversættelser afvekslende med referatstile. 
Grammatik.

Tysk: spr. (ELK) : Schiller: Maria Stuart. Østergaards digte. Ingerslev 
og Vibæk II., stk. 1, 3, 5, 11. Lessing: Nathan der Weise III. Thomas 
Mann: Buddenbrooks v. Hans Winkler.

Fransk: spr. (VB.) : Henriques og Willemoës: Fransk Litteratur. Bruël: 
Moderne franske Skribenter. Steen og Hyllested: Fransk Grammatik, 
mn (LoNo) : Henriques og Willemoës: Fransk Litteratur. Steen og Hyl
lested: Fransk Grammatik. En del skoleradioudsendelser.

Oldtidskundskab: spr. (Le) mn (Le): Platon: Apologien. Faidon. Menon. 
Kragelund: Kunsthistorie. Rep. af eks.stoffet.

Historie: spr (Le) mn (Le) : P. Munch: Verdenhistorie IV fra 1815-1950. 
Kretzschmer: Samfundslære. Ilsøe: Nordens Historie fra 1814-1950. 
Andrups billedhæfte. Hakon Müller: Kilder til Danmarks historie IV.

Naturfag: spr. (Bry) mn (BM) : A. Krogh og P. Brandt Rehberg: Men
neskets Fysiologi. E. Wesenberg-Lund: Biologi for Gymnasiet.

Fysik: mn (EVR) : Sundorph: Mekanik, s. 94 og bogen ud. Sundorph: 
Elektricitet og Magnetisme, s. 93 og bogen ud. Sundorph : Lyslære, s. 48 
og bogen ud. Elevøvelser.

Kemi: mn (EVR) : Ring: Kemi for Gymnasiet, s. 147 og bogen ud.
Matematik: mn (EVR): Andersen og Mogensen: Matematik II (2. udg.) 

Kap. 4-5, IV. (2. udg.), kap. 1-3 og 5. V. 2 sæt hjemmeopgaver om 
ugen.

Smitsom sygdom
a) Når en elev får en smitsom sygdom, må skolen forlange straks at mod

tage 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.



Ordensbestemmelser
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 underskolen og 1.-3. 
mellemskoleklasse skal gå direkte til togbørnsklassen. De større tog
børn venter i klasserne.

2. Morgensang er kl. 8,50. Hvis undervisningen begynder kl. 9, møder 
eleverne til morgensang. Alle elever medbringer salmebogen.

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. Bøger
ne skal holdes i forsvarlig stand. Bøger, som er lånt i bogleje, må 
erstattes, hvis de mishandles. Ved afleveringen skal de være helt 
rensede for mærker og tilskrifter.

5. Eleverne er skiftevis ugehavende i deres klasser. De fører ugeproto
kollen, passer udluftning og klassens orden og indsamler skriftlige 
arbejder.

6. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen. I frokost
pausen 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 cyklerne 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 |

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

Realklassen:

Gymnasiet:
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Årlig Kvartalsvis

300 kr. 75 kr.

360 kr. 90 kr.

420 kr. 105 kr.

420 kr. 105 kr.

480 kr. 120 kr.

504 kr. 126 kr.

Kollektiv ulykkesforsikring, for hver elev 50 øre årlig, dækker de ud
gifter, som offentlige sygekasser ikke dækker ved ulykkestilfælde i skolen 
eller på vej til og fra skole.

Søskendemoderation: Når flere søskende samtidig besøger skolen, be
tales fuldt for den første, 15 kr. mindre kvartalsvis for andet barn, 30 kr. 
mindre for tredje, 45 kr. mindre for fjerde barn, og 60 kr. mindre for 
femte barn.

Indbetalingen af skolepengene sker kvartalsvis forud, første gang ved 
skoleårets begyndelse, dernæst i 1. uge af november, februar og maj. For
ældre, som foretrækker månedsvis betaling, kan aftale det med kassereren ; 
skolebetalingen kan som hidtil gå igennem eleverne, eller den kan sendes 
over- giro til skolens girokonto nr. 63400. Om ønskes, kan blanketter til 
giroindbetaling fås hos kassereren.

Statstilskud
Skolen modtager et statstilskud til moderation af skolepengene i hele 

overskolen (1. m.—3. g) og til boghjælp i realklassen og gymnasiet.
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Disse penge skal „fordeles efter skolens skøn over hjemmenes behov“. 
Skema til ansøgning herom fås på skolen og indleveres i udfyldt stand 
senest 1. juni hvert år.

Silkeborg kommunes støtte til indenbys gymnasieelever
Alle indenbys gymnasieelever i Th. Langs Skole har gratis skolegang 

og gratis boglån. For en del af disse - fra de hjem, der behøver det 
mest - dækkes skolepengene af det ovenfor omtalte statstilskud. Resten 
betaler Silkeborg kommune for. Ansøgning fordres ikke.

Eksamensafgifter
Studentereksamen: 25 kr.
Realeksamen: 15 kr.
Mellemskoleeksamen: 10 kr.

Bogleje
Skolen tilbyder at udleje skolebøger til alle, der ønsker det, fra 2. un

derklasse til realklassen.
Bogafgiften er:

For realklassen ..................................................... 50 kr. årlig
For mellemskolen ................................................. 35 kr. årlig
For underskolen, 4-5. kl........................................ 20 kr. årlig

2.-3. kl........................................ 12 kr. årlig

Den erlægges ved skoleårets begyndelse.
Bøgerne er skolens ejendom, og skolen må forbeholde sig erstatnings

krav 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 hvilken udmeldelsen 
sker, og for de to følgende; i barneskolen med 1 måneds varsel. Der be
tales altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den føl
gende. De samme regler for betalingen følges med hensyn til forsømmel
ser på grund af sygdom ; der betales altså for den måned, i hvilken 
sygdommen begynder, samt henholdsvis for 2 eller 1 måned til. Udmel
delse for sommerferien og til 1. juli modtages ikke.

Undertegnede træffes daglig (undtagen lørdag) fridage og eksamens
dage dog undtagne, fra kl. 12-12,45. - Telf. 235.

Silkeborg, i juni 1956. Karen Linderstrøm-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 arbejdsbetingelser for de unge og al 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, af
passes iøvrigt efter deres alder og modenhed.

Fælles betingelser for de to skolehjem, 
gældende jra 1. august 1954

Der betales for værelse, fuld kost, lys og brændsel, men ikke vask, 3000 
kr. årlig, når man deler værelse med en anden. For eneværelse betales 
3400 kr. Betalingen erlægges forud kvartalsvis i slutningen af august, 
1. november, 1. februar og 1. maj. Mellemskoleelever betaler for dagligt 
lektietilsyn og overhøring i eftermiddagstimerne 15 kr. om måneden i 
de 10 måneder (september-juni) ; egentlig privatundervisning er ikke 
indbefattet heri.

Dersom fordyrelsen af alle levnedsmidler, lønninger og brændsel fort
sat 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. Des

uden en kommode og en bogreol, ikke for stor, en læselampe, 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 undervis
ningens begyndelse.

Det tilrådes indtrængende eleverne at være medlem af sygekasse.
De unge må huske at medbringe flyttebevis, når de komme til byen. 

Sundhedsattest må ligeledes medbringes.
Angående undervisningspenge se side 28-29.


