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TH. LÄNGS SKOLE
SILKEBORG

¡958



Th. Langs Skoler
omfatter følgende afdelinger:

A. Den fuldst. højere almensko
le - grundlagt 1882 - præli
minæreksamen 1887—1907 - 
eksamensret til realeksamen 
1908.
Eksamensret til studenter
eksamen, matematisk-natur- 
videnskabelig og nysproglig 
retning, 1910.

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

B. Lærer- og lærerindesemina
riet - grundlagt 1896 - stats
anerkendt 1896.

I., IL, III., IV. klasse og for
beredelsesklasse, 

en studenterlinie, 3 år.

C. F or skole seminariet - grund
lagt 1891 - statsanerkendt 
1896

C. Seminarieskolen - grundlagt 
1894 - (Silkeborg kommune 
betaler delvis børnenes un
dervisning).

Småbørnssem., 2% år. 
Forberedelsesklasse.

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

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

Forstander for seminarieskolen, hr. Georg Enemærke.

Hr. seminarieforstander Knud Gro-Nielsen, 
bestyrelsens næstformand.

Rektor, frk. K. Linderstrøm-Lang, bestyrelsens formand.

Frk. Astrid Lundkvist.

Hr. landsretssagfører C. Alkjær Mogensen. 
Silkeborg kommunes repræsentant.

Hr. lektor E. V. Rasmussen.

Hr. amtmand E. F. G. Schau, 
undervisningsministeriets repræsentant.

Seminarielærer, adjunkt hr. Leo Toft, 
lærernes repræsentant.

Skolen er en privat, fulstændig, 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.



Den højere Almenskole
Skolen er et led i „Den selvejende Institution, Th. Langs Skoler,“ hvis 
første start ligger 75 år tilbage i tiden. Den byder børnene velkommen 
i 6—7 årsalderen og giver dem mulighed for at blive i samme skole 
indtil real- eller studentereksamen, hvis deres lyst og evner tillader det. 
Vi ønsker at give børnene en solid kundskabsmæssig ballast, et værdifuldt 
skoleliv med vid horisont; og uden pres af ensretning vil vi gerne give 
dem en orientering i kristen tro og liv, så at de under deres senere liv 
kan stå rustet, ikke blot overfor samfundets krav til dem, men overfor 
deres medmenneskers krav om fællesskab og overfor deres egen sjæls 
behov for tryghed og indre fred.

Skolens ydre rammer vil måske undergå ændringer i den kommende 
tid. Men børnene er jo de samme, og hvad de har brug for, er det 
samme, så vi regner med, at vor skole stadig vil være i stand til at løse 
sin opgave.

Silkeborg i maj 1958.
Karen Linderstrøm-Lang.

Mr. Richard Phipps
I perioden fra sommerferien til oktoberferien gæstede mr. Richard Phipps 
skolen som udsending fra „United States Educational Foundation“, til 
stor glæde for alle. Mr. Phipps betragtede det som sin opgave i første ræk
ke at give en bred orientering om amerikanske kulturforhold og lagde sin 
undervisning til rette dels som foredrag og dels som spørgetimer, hvor 
eleverne fik lejlighed til en fri drøftelse af praktisk talt alle væsentlige 
amerikanske problemer. Han formåede at gøre stoffet levende og mor
somt, så han straks fangde interessen hos sine tilhører.

Man kan næppe tænke sig en finere repræsentant for De forenede Sta
ter end mr. Phipps, der ved sit kloge og beskedne væsen straks vandt 
alles sympati. Han gled helt naturligt ind i gymnasiets og seminariets ar
bejde, og både han og hans charmerende frue har ved deres deltagelse 
såvel i den mere private som i den officielle selskabelighed skabt både 
interesse for og respekt om deres virksomhed her i landet.

Vi tænker på ham med hjerteligt venskab.
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Hr. Erik Messell
Det er en lang arbejdsdag, der er til ende, når hr. Messell i år går af 
med pension. Siden 1920 har han haft skolens og seminariets musik
undervisning. først som vor eneste sanglærer, siden i samarbejde med 
flere. Han har udøvet sin gerning med stor indlevelse i musikkens verden, 
med kærlighed til de børn og unge, som han skulle indføre i den, og med 
et herligt humør, som vandt ham venner alle vegne.

Han er en alsidig mand og et menneske med kunstnerisk åbenhed for 
livets mange skønheder, og hans hjertensgodhed og glade venlighed har 
lunet og lyst under hverdag og fest.

Skolen siger ham farvel i stor taknemmelighed både for arbejdet i 
selve timerne og for den utrættelige medvirken udenfor skoletiden til 
underholdning i kor, orkester og solooptræden, ved skolekomedier og 
arrangementer af mangfoldigste art. Vi vil savne ham.

Frk. Greta Rönström
Sidste sommer sluttede frk. Rönström sine tegnetimer i underskolen, 
uden at nogen — knap nok hun selv — vidste, at det blev hendes afsked 
fra skolen. Siden 1934 havde hun gjort et begrænset, men værdifuldt 
arbejde i de små klasser. Hendes hovedopgave ved skolen var kostskole
arbejdet, hvor jeg i hende fandt en medarbejder med forståelse af de 
unge, opfindsomhed til at skabe kønne og morsomme traditioner og den 
sjældne evne til at virke opdragende og hyggespredende ved sin blotte 
nærværelse. Frk. Rönströms svenske sprog og stilfærdigt kultiverede 
væsen har været med til i praksis at understøtte vore nordiske sym
patier; og mellem de små lod hun på sin egen maner fantasi og farve- 
glæde råde, så at enhver barnlig sjæl fik lov at udtrykke sig frit.

Hun fyldte 70 år i januar i år og tvinges af en gigtsygdom til at holde 
sig meget i ro.

Hr. skoleforstander J. G. Ravn
Da hr. Ravn sidste sommer søgte pension, sluttede han et 43-årigt ar
bejde ved institutionen; i den højere skole arbejdede han i en årrække 
med drengegymnastik og sløjd, og der blev noget bestilt, hvor han 
underviste. Hans største pædagogiske indsats lå i øvelsesskolen og semi
nariet; men blandt skolens elever er han mest kendt som kassereren. 
Vi har grund til at være glade for, at vi endnu finder ham på kasserer
kontoret, hvor hans klare overblik og store sikkerhed er til stor gavn for 
os alle. Han er derimod trådt ud af institutionens bestyrelse.



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

skrivning. (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, håndgerning. (Ved sko

len siden 1952).
Fru Marie Holm (Hol), eksam. forskolelærerinde: Dansk, skrivning, 

bibelhistorie, håndgerning, historie, tegning. (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. (Ved skolen siden 1947).
Hr. Niels Kjærulf (NKj), adjunkt, cand. mag.: Dansk, engelsk. (Ved 

skolen siden 1952).
Fru Ulla Kjærulff (UKj), adjunkt, cand. mag.: Fransk, engelsk. (Ved 

skolen siden 1949).
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, 

skrivning. (Ved skolen siden 1930).
Hr. Jørgen Lumbye (Lum), adjunkt, cand. mag. : Fysik. (Ved skolen 

siden 1955).
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Hr. Bjarne Madsen (BM), lektor, cand. mag.: Naturkundskab, skrivning. 
(Ved skolen 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 
skolen siden 1945).

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

Frk. Kirsten Marcussen (Marc), eks. lærerinde: Regning, tegning, gym
nastik. (Ved skolen siden 1956).

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

Hr. Carsten Mollerup (Mol), cand. mag.: Sang og engelsk. (Ved skolen 
siden 1957).

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

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

Frk. Inga Schon Møller (SM), eks. forskolelærerinde: Dansk, håndger
ning, gymnastik, skrivning. (Ved skolen siden 1956).

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

Hr. A. Nyborg (Ny), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab, 
tysk, gymnastik. Udvendig inspektion. (Ved skolen siden 1955).

Fru Birgit Pedersen (BiP), 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).

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

Hr. Leo Tojt (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).
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Skolens regnskabsfører
Skolens regnskabsfører og kasserer er hr. skoleforstander J. C. Ravn, 

som træffes mandag, tirsdag, onsdag kl. 11.00-12.15.

Skolens læge
Skolens læge er 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, Grauballegård. 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.

Forældrerådet har påbegyndt indsamling til en jubilæumsfond, idet 
man ønsker at kunne yde støtte til dygtige elever, der tager realeksamen 
eller studentereksamen. Første uddeling vil finde sted ved gymnasiesko
lens 50-års jubilæum i juni 1960. Indsamlingen forestås af et arbejds
udvalg bestående af forældrerådets formand samt adjunkt E. Hammeris 
og adjunkt L. Nordentoft. Forældrerådet takker for alle de hidtil ind
komne bidrag. Indsamlingens kasserer er adjunkt Hammeris, Skovvan
gen 41, tlf. 2123; fondens gironummer er 106442.

Th. Langs Skolers samfund
er en forening, dannet af tidligere elever fra institutionens forskellige 
afdelinger samt af tidligere og nuværende lærere med det formål at ved
ligeholde forbindelsen mellem de forhenværende elever og lærere og 
mellem dem og skolerne samt i det omfang, foreningens økonomi tillader 
det, at støtte og opmuntre elever af institutionens forskellige afdelinger 
ved bortgivelse af legater eller på anden måde.

Formand for foreningens skolegruppe er for tiden: Rektor Aage Ber
telsen, Aarhus.



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 
gengive 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 sikkerhed og have færdighed i at 
løse opgiver 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 addere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende 
decimalbetegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af deci
malbrøker samt multiplicere sådanne med en hel multiplikator og divi
dere 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 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 
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og kortfattet bibelhistorie samt kunne nogle få letfattelige salmer. - Der 
må kun prøves i det sidste forberedelsesårs pensum.

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 væsent
lige 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 Europa-kort, 
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 skriftlig og mundtlig dansk og 
skriftlig og mundtlig 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. Atte
sten 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 24. april 1903, par. 16, bestemmer, at den, der søger optagelse 
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 
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bestå en optagelsesprøve i latin. Til prøven opgives f. eks. Mikkelsen: 
Latinsk læsebog. Hele forskolen plus 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 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). 1 svensk opgives 50 ns. 
Kemien i et omfang som Sundorphs Kemi for Mellemskolen. Til op
tagelse i 1. g. nysproglig kræves desuden optagelsesprøve i latin. Se 
nederst side 9.

Optagelse i 2den og 3die gymnasieklasse
1 ministeriets bekendtgørelse af 20. december 1916 hedder det herom : 

Når en ny elev ønskes optaget i 2den eller 3die gymnasieklasse, må sko
lens rektor indsende ansøgning til ministeriel om tilladelse til optagelse. 
En sådan tilladelse vil som regel kun blive givet, såfremt vedkommende 
tidligere har gået i en anden dimissionsberettiget 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 udta
lelse fra lederen af den skole, hvorfra han kommer, om hans flid, evner 
og opførsel.



A rets arbejde

Forskolen

1. klasser
Bibelhistorie: Fortællinger af Del 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 forskelige 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. Fossing m. fl.: Børnenes danske læsebog 1. De vigtigste ordklas
ser indøvet i korte træk, diktatøvelser, småstile og afskrift. Noesgaard 
m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk II. 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 geogra

fiske grundbegreber. Clevin: Mit første atlas. 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. Noes
gaard m. fl. : „Øvelser i skriftlig dansk,“ 3. del.
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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: Kaalund Jørgensen m. fl.: Barnets Danmarkshistorie. Valde- 
marstiden - reformationstiden.

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. Noesgård m. fl.: 4. hæfte. 

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 d. 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 verdensdele.
Naturhistorie: V. Balslev og P. Andersen: Zoologi for Mellemskolen I. 

Dyr fra fremmede lande. I botanik er typiske planter gennemgået.

Håndarhejdsplan 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 (rundstrikning).
Syning: Et pudebetræk med hulsøm eller en pyntepude med mange for

skellige kulørte borter.

5. klasse:
Strikning: Et par vanter.
Syning: Rynket forklæde, udstyret med forskellige pyntesting eller ryn

ket nederdel (evt. med seler).

Gymnasieskolen

1. mellemskoleklasse
Religion a (BiP) Salmer. Bibelhistorie. Begivenhederne omkring Jesu 

fødsel og død. Det gamle Testamente. Bibellæsning.
b (ESø) Salmer. Bibelhistorie. Det gamle Testamente til Rigets deling. 
Ny Testamente til Jesus i Judæa.

Dansk a (NKj) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for m.skolen. Gun- 
narson: Edbrødre (1. del). Noesgaards grammatik. 1 ugl. diktat eller 
genfortælling, enkelte fristile.
b (ESø): 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 (NKj) b (BiP): Friis Hansen og Nielsen: Engelsk for m. 
skolen I med skriftlige opgaver efter øvelsesheftet.

Historie a (Le) b (KRa) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I, side 
1—135.

Geografi a (BM) b (Bry) : Bruun og Bøcher: Geografi f. m.sk. s. 1-79. 
Naturhistorie a (BM) b (Bry): Lange og Leth: Mellemskolens Zoologil 

til skovens dyreliv. Balslev og Simonsen: Botanik f. m-sk. I. Rasmus
sen og Simonsen: Lille flora.
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Regning og matematik a (To) b (Hau) : Christensen og Marcussen: Reg
ning i 1. m. Indledende geometriundervisning.

Fysik a (BP) b (Lum) : Rasmussen og Simonsen: Fysik f. m-sk. I s. 1-54. 
Rasmussen og Simonsen: opgaver i naturlære (14 udg.)

Håndgerning a -|- b (Hau) : Strikket sokker og syet pudebetræk med 
forskellige rækker af pyntesting.

2. mellemskoleklasse
Religion a (BiP): Bibellæsning i Ny Testamente med scrapbøger, 

b (rektor): Bibelhistorie og bibellæsning i Ny Testamente.
Dansk a (rektor): Øvelser i læsning, genfortæling, 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 (Mo) Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse og oplæsning 
efter Clausen og Hansens læsebog II. Jeppe Aakjær i udvalg. Synnøve 
Solbakken. Ordøvelser gennem diktater og ordsprogsopslag. Stile og 
genfortællinger. Grammatik på grundlag af Jensen og Noesgaards 
system.

Engelsk a (BiP) b (NKj) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. 
m-sk. II med øvelseshefte, a-klassen tillige nogle sange lært udenad. 
Lettere skriftlige øvelser på skolen.

Tysk a (Mal) b (BA): P. Nydahl: Frisch begonnen halb gevonnen.
Historie a (Ny) b (Le) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I. side 

138—286.
Geografi a (Bry) b (BM) : Andersen og Vahl: Geografi f. m-sk. 1. side 

71 og bogen ud. Lettere gennemgang af afsnit af Danmarks geografi.
Naturhistorie a (Bry) b (BM): Lange og Leth: Mellemskolens zoologi I 

fra skovens dyr og ud. Balslev og Simonsen: Botanik II.
Regning og matematik a (Marc.) b (Mo): Christensen og Marcussen: 

Regning i mellemskolen II. Samme: Aritmetik f. m-sk s. 1—35.
Fysik a (Bry) b (Toft) : Rasmussen og Simonsen: Fysik f. m-sk. s. 54—B2. 

Samme: Uorg. kemi f. m-sk. s. 1—21. Samme: Opgaver I.
Håndgerning: a-|-b (SM): Syet bakkeserviet m. korssting. Syet gymna

stikskørt. Lært at stoppe.

3. mellemskoleklasse
Religion a (BiP): Apostlenes gerninger. Scrapbøger over Paulus og hans 

rejser.
b (rektor) : Bibellæsning.

Dansk a (VB) : Clausen og Hansen: Læsebog III. (ca. halvdelen). Ene
mærke og Højbjerg Pedersen: 15 historier fra vor tid. En ugentlig stil, 
genfortælling eller fristil. Analyse og grammatik ved hjælp af Jensen 
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og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære og skriftlig dansk. 
Læst ca. 10 sider svensk.
b (Ch): Clausen og Hansen: Læsebog III. (halvdelen). Blicher: Rø
verstuen. Analyse efter læsebogen. Stil: Vekslende genfortælling og 
fristil. Læst 25 sider svensk.

Engelsk a (EMa) b (Mol) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. m-sk. 
III med øvelseshefte. Kindt Jensen: Engelske stiløvelser f. m-sk.

Tysk a (ESø) b (Ny) : P. Nydahl: Übung macht den Meister. Tysk IL 
Extemporal: Kästner: Emil und die Detektive.

Historie: a+b (Ny) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie II, s. 1—146. 
Geografi a (MWo) b (KjM) : Andersen og Vahl: Geografi f. m-sk. 

II s. 1—80.
Naturhistorie a (MWo) b (Bry) : Lange og Leth: Mellemskolens zoologi 

II s. 1—67. Balslev og Simonsen: Botanik III. Rasmussen og Simon
sen: Organisk kemi.

Regning og matematik a (EMa) b (EHo) : Christensen og Marcussen: 
Regning i 3’ m. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri s. 23—33 og 
42—49. Marcussen og Thøgersen: Aritmetik for m-sk. s. 41—76.

Fysik a (Bry) b (BP). Rasmussen og Simonsen. Fysik f. m-sk. II s. 1-30. 
Samme: Uorg. kemi f. m-sk. s. 29 og bogen ud. Samme: Opgaver II.

Håndgerning a-|-b (Hau) : Syet skørt med slidsbelægning og flad inder- 
søm og syet mellemlægsservietter med sammentrækssyning.

4. mellemskoleklasse:
Religion a (Gram): Apostlenes gerninger. Kirkehistorie.

b (BiP) : Tolderlund Hansen: Kirken i dag.
Dansk a (VB) : Clausen og Hansen HL Enemærke og Højbjerg Pedersen: 

15 historier fra vor tid. 1 ugtl. stil afvekslende med genfortælling. Ana
lyse og grammatik. Falbe Hansen og Keller: Svensk (ca. 25 s.).
b (LoNo) : Clausen og Hansen: Læsebog III. Falbe Hansen og Keller: 
Svensk. Jensen og Noesgaard: Skr. Dansk for M-sk. og Øvelsesstykker 
i Dansk Sproglære. Holberg: Den politiske Kandestøber. 13 stile og 14 
genfortællinger. Hansen, Hjuler og Skovmann: Tegnsætningstræning 
1-11.

Engelsk a (Ham) b (BiP): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
m-sk. IV. Kindt-Jensen : Engelske stiløvelser for m-sk.

Tysk a (ESø) b (Ny): P. Nydahl: Wie man’s treibt so geht’s. Tysk III. 
a-klassen tillige forskellige ex temporaltekster.

Latin a-j-b (ELK): Foss: Linqua Latina.
Historie a (KjM) b (Ny): Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie II, s. 

146-360.
Geografi a (KR) b (Bry): Andersen og Vahl: Geografi for m-sk. II, 

s. 80 og bogen ud.
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N aturhistorie a (KR) b (Bry) : Lange og Leth: Mellemskolens zoologi II, 
s. 67 og bogen ud. Samme: Tillæg. Balslev og Simonsen: Botanik IV. 

Regning og matematik: a (Mo) b (Hau) : Petersen og Ratting: Mellem
skolens regnebog IV. Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri for m-sk., 
s. 49-77. Jensen og Christiansen: Aritmetik, s. 61-80.

Fysik a+b (Lum) : Rasmussen og Simonsen: Fysik for m-sk. II, s. 53 og 
bogen ud.

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

dogmatiske emner.
Dansk (LoNo) : Clausen og Hansen: Dansk læsebog for Realklassen. 

Gunlaugs Saga - Ordet. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i Dansk 
Sproglære for Realklassen. Hansen, Hjuler og Skovmand: Tegnsæt
ningstræning I-II.

Engelsk (UKj): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. realklassen. 
Kindt Jensen: Stiløvelser f. realklassen. 1 ugtl. oversættelse.

Tysk (Le): P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan. Grammatik, stiløvelser 
og ekstemporal efter samme bog.

Fransk (LoNo) : Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært Fransk. 
Historie (Le): A. Strehle: Tre imperier. Kierkegaard m. fl.: Danmark i 

dag.
Naturhistorie (Bry): Mogens Lund: Biologibog f. realklassen.
Geografi (Mu): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Regning og matematik: C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Reg

ning og aritmetik f. realklassen, s. 1-86. Mareussen og Thøgersen: 
Aritmetik f. realklassen, s. 1-70. Samme: Opgaver f. realklassen.

Fysik (BP) : Sundorph: Fysik f. realklassen III. Astronomi. N. V. Due: 
Kemi f. realklassen.

1. gymnasieklasse:
Religion sa (rektor) ma (rektor) : Bibelkundskab.

bl (GCh) : Kaj Munk: Ordet. Gøsta Lindskog: Bibelkundskab.
Dansk sa (NKj) : Norrild: Litteraturhistorie. Falkenstjernes håndbog 

fra oldtiden til og med Grundtvig. 1 laboratorieøvelse: Oehlenschlägers 
Tragedier. Hovedværker: Gunlaugs Saga. Abell: Anna Sophie Hedvig. 
Holberg: Erasmus Montanus. Ottar Jensens grammatik. Ferlov og Mon
rad Hansen: Svensk f. gymnasiet (25 sider). Stil hver 14. dag.
bl. (GCh): Norrilds litteraturhistorie: Norrøn digtning — ca. 1800. 
Litteraturprøver efter Falkenstjerne og Borup Jensen. Gunlaugs Saga 
og Jeppe på Bjerget. Ferlov, Møller og Tolderlund Hansen: Svensk 
og norsk Litteratur, ca. 40 s. Stil hver 14. dag.
ma (LoNo) : Oldtid, middelalder og romantik gennemgået ved hjælp 
af Falkenstjerne og Borup Jensens litteraturudvalg samt Jensenius: 
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Dansk Litteraturhistorie f. Gymnasiet. Hakon Jarl, Gunlaugs Saga, 
Sanct Hans-Aften-Spil, Bræen og Kirks Fiskerne. 30 s. svensk efter 
udvalg V. Ferlov m. fl. Lydlære, ordlære og syntaks efter Buchreitz og 
Lindgaard: Dansk Grammatik f. Gymnasiet. 15 stile.

Engelsk sa (NKj) sb (BiP): A Modern English Omnibus. Dickens 
Reader. America through its Literature. Kindt Jensens stiløvelse. 1 
ugtl. stil, skiftevis genfortælling og oversættelse.
ma-|-b (Mol): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. gymnasiet I. 

Tysk sa+sb (GCh) : Tysk novelledigtning, stk. 2, 3, 8, 9, 11. Gad: Mo
derne tyske noveller, stk. 2, 3, 4, 5, 6. Sigtryggsson og Rossen: 3, 5, 9. 
Houken og Stenbjerre: Tysk grammatik. Oversættelsesstil og genfor
tælling hver uge.
ma+b: (GCh): Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung I.

Fransk sa (UKj) bl. (LoNo) ma (VB) : Blinkenberg og Svanholt: Fransk 
Begynderbog.

Latin sa-|-b (ELK) : Saxild og Ostergaard: Gajus Julius Cæsar, s. 1-73. 
Oldtidskundskab sa (Kj M)ma (Kjm) : Iliaden I, III, VI, IX, Odysseen 

V, VII, IX, XI. Sechers Mytologi. Kragelunds kunsthistorie.
bl (Le) : Iliaden I, III, VI, XXI, XXII, XXIV. Sechers Mytologi.

Historie sa og ma (KjM) : P. Munch: Verdenshistorie I og II. Ilsøe: 
Nordens historie I til reformationen. Rosenberg: Plinius. Bundgaard: 
Biliedhefte I. Piesner: Middelalderlige historieskrivere.
bl (Le): P. Munch: Verdenshistorie til 1500. P. Ilsøe: Nordens histo
rie til 1241. Piesner: Middelalderlige historieskrivere. Bundgaard: Bil- 
ledhefte I. Danmarks historie i billeder.

Natur jag sa (Bry) sb (BjM) : W. F. Hellner: Geografi for det sproglige 
gymnasium, s. 1-34, 50-108.
ma (Bry) mb (BjM) : W. F. Hellner: Fysisk geografi, 1-134.

Fysik ma (BP) mb (EVR) : Sundorph: Varmelære. Sundorph: Lyslære, 
s. 1-47. Barmwater: Astronomi, s. 1-51 og 80-99. Elevøvelser.
Kemi ma (BP): Østergaard: Kemi, en lærebog f. gymnasiet, s. 1-53 
og 97-108.
mb (EVR) : Ring: Kemi f. gymnasiet, s. 1-70.

Matematik ma (BP) mb (EVR): Andersen og Mogensen: Matematik I 
kap. I-X. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

2. gymnasieklasse:
Religion sa (rektor) : Kirken i dag.

sb (BiP) mb (BiP) : Kirken i dag. Elevforedrag om sekterne.
Dansk sa (LoNo) : Udviklingen fra oldtid til romantik repeteret efter 

Falkenstjerne og Borup Jensens litteraturudvalg samt Jensenius: Dansk 
Litteraturhistorie f. Gymnasiet. Udviklingen fra romantik til det mo
derne gennembrud gennemgået som nyt stof med samme hjælpemidler. 
H. C. Andersens eventyr gennemgået ved elevforedrag på grundlag af 
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laboratoriearbejde. Pontoppidan: Lykke-Per. Ca. 40 sider svensk efter 
udvalg V. Ferlov m. fl. (i forbindelse med udvekslingsrejse til Kalmar). 
Repetition af lydlære efter Buchreitz og Lindgaard: Dansk grammatik 
f. gymnasiet. 12 stile.
sb (LoNo) som sa, dog at hele udviklingen fra Ingemann til det mo
derne gennembrud samt Pontoppidans Lykke-Per er gennemgået som 
elevforedrag, og der er læst kun lidt svensk, men en del norsk i for
bindelse med udvekslingsrejse til Arendal.
m (NKjæ) : Norrilds Litteraturhistorie, Falkenst jernes håndbog fra 
Grundtvig til J. P. Jacobsen. Munk: En Idealist. Blicher: En Landsby
degns Dagbog. Hoel: Møte ved milepælen. Svensk og norsk efter Ferlov 
m. fl. : Svenske forfattere f. gymnasiet.

Engelsk sa-j-b (Ham): A Hundred English Poems: Contemporary Rea
der: 1-30 og 33-48, 157-178, 230-239, 39-54, 80-84, 113-122. Dickens 
50-68, 89-95. Arms and the Man. Essays 36-45, 68-73. 1 ugtl. oversæt
telse og nogle referatstile.
m (NKjæ): Friis Hansen og Nielsen: America through its literature.

Tysk sa (Le): Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. Østergaard: 
Tyske digte: Klopstock og Goethe. Branner og Stærmose: Deutsche 
Klassiker: Lessing og Goethe. En ugentlig stil.
sb (Ny): Thomas Mann: Buddenbrooks v. Hans Winkler. Østergaards 
digte: Goethe. Goethe: Hermann und Dorothea. Branner og Stærmose: 
Deutsche Klassiker, litteraturhistorie og tekster. Sigtryggson og Rossen : 
Deutsche Kultur und Charakterbilder, forskellige tekster.
m (Le): Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Borch Madsen o. a.: 
Stimmen unserer Zeit.

Fransk sa+sb (VB) : Svanholt. Franske Tekster. Henriques og Wille- 
moës: Fransk Litteratur. Skoleradioudsendelser. Steen og Hyllested: 
Fransk Grammatik. Gennemgang af franske tekstplader.
m (UKjæ) : Svanholt: Franske Tekster. Henriques og Willemoës: 
Fransk Litteratur. N. Chr. Nielsen: Fransk Skolegrammatik.

Latin sa-j-sb (ELK) : Saxild og Østergaard: Gajus Julius Cæsar, s. 73- 
122. Foss, Frisch og Høeg: Latinske Teksthefter II. Cicero: Talen for 
Sextus Roscius.

Oldtidskundskab sa-j-m (Le) : A. Kragelund: Græske historikere. Aischy- 
los: Orestien. Sophokles: Antigone.
sb (Ny) : Herodot I, s. 2-91, III s. 39-43. Sophokles: Antigone. Aischy- 
los: Orestien. Kragelund: Kunsthistorie. Bruhn og Hjortsø II.

Historie sa-|-m (Le): P. Munch: Verdenshistorie 1500-1815. Bach: Lud
vig XIV. P. Ilsøe: Nordens historie 1375-1815. Øm Klosters krønike. 
Bundgaard: Biliedhefte IL Danmarkshistorie i billeder.
sb (Ny): Ilsøe: Nordens historie fra Reformationen til 1814. E. Bach: 
Ludvig XIV. Fussing og Knudsen: Landbruget og Bonden. Bundgaard: 
Biliedhefte II. Andrups biliedhefte. P. Munch: Verdenshistorie III og 
IV til 1815.
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Naturfag sa+sb (Bry) : Hellner: Geografi f. spr. gymnasium, s. 35-50 og 
s. 89 og bogen ud. Særligt vægt på kul og jern. B-klassen særlig vægt 
på bomuld.
m (BjM) : Hellner: Fysisk geografi, s. 134 og bogen ud. Humlum: Er
hvervsgeografi. Særlig vægt på jernmalm.

Fysik m (BP) : Sundorph: Mekanik, s. 1-96. Samme: Elektricitet og 
Magnetisme, s. 1-104. Barmwater: Astronomi, s. 51-80. Elevøvelser. 
Kemi: Ring: Kemi f. gymn., s. 72-146.

Matematik m (EVR) : Andersen og Mogensen: Matematik I, II, III, kap. 
1-3, IV kap. 5. 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

3. gymnasieklasse:
Religion s+m (rektor) : Johannes-eveangeliet.
Dansk spr (VB) : Falkenstjerne: Fra H. C. Andersen til Paul la Cour. 

Hovedværker: Statarisk: Bang: Ved Vejen. Kursorisk: J. P. Jacobsen: 
Marie Grubbe. Pontoppidan: Lykke-Per. Paludan: Jørgen Stein. Mar
tin A. Hansen: Løgneren. Individuelle opgaver. Litteraturprøver fra 
norsk og svensk. Elevgennemgang af Ibsen: Brand. Bjørnson: Over 
Evne. Strindberg: Frøken Julie. 9 stile.
mn (GChr) : Fra Kierkegaard til Kaj Munk. Hovedværker: Den lange 
Rejse (I-III) - Mogens - Vildanden. Ferlov, Møller og Tolderlund Han
sen: Svensk 50 s. og norsk 25 s. Ottar Jensen: Dansk Grammatik. Stil 
hver 4. uge.

Engelsk spr (Ham): A Hundred English Poems 49-66, 70-71, 73-77, 
80-92, 115-120. Contemporary Reader: 54-80, 149-152, 188-216. Mer
chant of Venice. Thackeray 3-31. Oversættelse og referatstile.

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

Fransk spr (UKjæ) : Henriques og Willemoës: Fransk Litteratur. Bruël: 
Moderne franske skribenter IV, historikere IL N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik.
m (LoNo) : Henriques og Willemoës: Fransk litteratur i Udvalg. Sten 
og Hyllested: Fransk gramatik f. Gymnasiet med tilhørende stiløvelse. 

Latin spr (ELK) : Saxild og Ostergaard: Gajus Julius Cæsar. Foss m. fl.:
Cicero II III V.

Oldtidskundskab spr (Le) m (Ny) : Platon: Symposion. Kragelund: Græ
ske kunstværker. Repetition af eksamensstof.

Historie spr (Le): P. Munch: Verdenshistorie 1789-1945. P. Ilsøe: Nor
dens historie 1815-1945. Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag. Dan
marks historie i billeder. Repetition af eksamensstof.
mn (Ny): P. Munch: Verdenshistorie 1815-1950. Ilsøe: Nordens hi
storie 1814-1950. Andrups biliedhefte. Müller: Kilder til Danmarks 
historie IV. Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag.



20

Naturfag spr+mn (Bry): Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi.
E. Wesenberg Lund : Biologi for gymnasiet.

Fysik m (EVR) : Sundorph: Mekanik, s. 94 og bogen ud. Samme: Elek
tricitet og Magnetisme, s. 93 og bogen ud. Samme: Lyslære, s. 48 og 
bogen ud. Elevøvelser.

Kemi m (EVR) : Ring: Kemi i. gymnasiet, s. 147 og bogen ud.
Matematik m (EVR): Andersen og Mogensen: Matematik, 11 kap. 4, 5. 

IV 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, der 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 de udæk
kede stativer.
Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.

10. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller materiel 
vil blive forlangt erstattet.



Skolebetaliiigen er:
Forskolen:

1. klasse
2. klasse |
3. klasse j
4. klasse i
5. klasse J

Mellemskolen:
1. klasse I
2. klasse |
3. klasse I
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 kassere
ren; skolebetalingen kan som hidtil gå igennem eleverne, eller den kan 
sendes over giro til skolens girokonto nr. 63400. Om ønskes, kan blan
ketter 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. Disse 
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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. under

klasse 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 forsøm
melser på grund af sygdom; der betales altså for den måned, i hvilken 
sygdommen begynder, samt henholdvis 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. - Tlf. 235.

Silkeborg, i juni 1958. Karen Linderstrøm-Lang.



Skolehjemmene
Skolens kvindelige elever kan, så vidt pladsen tillader det, bo på selve 

skolen under rektors ledelse; mandlige elever kan optages i skolehjem
met på Drewsensvej 66, tlf. 1508, som ledes af hr. og fru forstander 
Aage Larsen.

Vi ønsker at skabe gode arbejdsbetingelser 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, 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 fortsat 
vil vedvare, må vi forbeholde os ret til i skoleårets løb at regulere opholds
betalingen.

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 undervisnin
gens 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 21-22.


