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TH. LANGS SKOLER
SILKEBORG

1960



Meddelelser
fra

Th. Langs Skoler
Gymnasieskolen



Den selvejende institution

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

Hr. lektor Gunnar Christensen, 
lærernes repræsentant.

Forstander for hovedskolen, hr. Georg Enemærke.

Hr. seminarierektor 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.

A: Th. Langs Hovedskole: 9-klasset folkeskole, seminariets øvelsesskole. 
Fra 7ende klasses b-linje vil fra sommeren 1961 overflytning ske til 
gymnasieskolens 1. realklasse af de børn, skolen indtiller dertil. 8. og 
9.klasserne slutter med afgangsprøver. Forstander: Georg Enemærke.

B: Th. Langs Gymnasieskole: Mellemskoleklasser, endnu 3. og 4. kl., 
sluttende med mellemskoleeksamen, realklasse, der slutter med real
eksamen, gymnasium med nysproglig og matematisk linje, der begge 
gennem 3 klasser fører til studentereksamen. Rektor: K. Linderstrøm- 
Lang.

C: Th. Langs Seminarium: Fireårig linje med præparandklasse. Treårig 
studenterlinje. 21/2'årig uddannelse med tilsluttende præparandklasse 
for småbørnslærerinder. Seminarierektor: Knud Gro-Nielsen.

Alle 3 skoleafdelinger er private; alle undtagen småbørnslærerinde-semi
nariet har fællesundervisning.



Gymnasieskolen
er en — i pædagogisk henseende selvstændig — del af Den selvejende 
Institution „Th. Langs Skoler“, hvis første start ligger 78 år tilbage i 
tiden. Den nye folkeskolelov, som trådte i kraft i sommeren 1959, fik 
virkninger for gymnasieskolen, så at den ikke som tidligere spænder fra 
første skoleår til studentereksamen. Der eksisterede den mulighed, at en 
syvklasset hovedskole kunne have været tilknyttet gymnasieskolen under 
rektors ledelse; men som forholdene lå her i byen, valgte vi den anden 
udvej o: at lade gymnasieskolens underskole og første mellemskoleklasser 
indgå som del i den barneskole, der under institutionens fællesskab er 
knyttet til seminariet som dettes øvelsesskole, og som derfor fra Silkeborg 
kommune nyder tilskud, så at undervisningen er gratis. Årsagerne til, at 
dette var den bedste løsning, er talrige. Skolelovens vigtigste bestræbelse 
er nok at gøre skoleforholdene ens på land og i by. Gymnasiets -barne
skole var blevet i så høj grad en oplandsskole, at dens bund ville blive 
for spinkel, hvis landbørnene i løbet af en årrække forsvandt. De pæda
gogiske fordele ved en dobbelt hovedskole er store; og der er kommet 
ligevægt indenfor institutionen på en ny måde, idet alle vore børn nu 
indgår i en og samme skole uden forskel på børn, der betales skolepenge 
for, og børn, der ikke betales for.

Under forstander Georg Enemærkes ledelse har den nye hovedskole 
levet sit første år og vundet et godt stykke på vej mod sin fuldstændige 
sammensmeltning og udbygning. Silkeborg kommunes villighed til at 
støtte vor bestræbelse på at skabe den solideste skolestruktur er vi tak
nemlige for, og vi har valgt den nye ordning med tillid, fordi vi altid 
har set, at kommunen respekterer vor skoles private karakter. Indenbys 
forældre kan derfor nu melde deres børn ind som små i hovedskolens 1. 
klasse, lade dem fortsætte efter de første 5 skoleår enten gennem a-linjens 
6. og 7. klasse med afslutning efter undervisningens ophør eller videre 
gennem 8. og 9. klasse, hvor afslutningsprøve kan tages efter begge klasser.

Da mellemskoleeksamen er bortfaldet, kan de også efter b-linjens 7ende- 
klasse få børnene optaget i gymnasieskolens 1. realklasse, hvis skolen ind
stiller børnene til det. Betingelse for optagelsen her er, at børnene skøn
nes egnede til at gennemføre undervisningen til realeksamen på 3 år.

Efter overflytning i gymnasieskolens realafdeling ledsages de indenbys 
elever stadig af kommunens tilskud, nu i form af betaling af skolepen
gene, således som det i de sidste 16 år er sket i gymnasiet. Også gymna
sieskolens realklasser er åbne for seminariets praktikøvelser i linjefagene, 
og dette er begrundelsen for, at kommunen følger børnene med skole
penge op gennem de 3 realklasser.
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Udenbys børn kan optages på alle trin af hovedskolen, for så vidt plad
sen tillader det; men for dem betaler Silkeborg kommune naturligvis 
ikke. Et særligt statstilskud til nedsættelse af skolepenge i private gymna
sieskoler muliggør, at vi fra 1. realkl. kan lette den økonomiske byrde 
for de udenbys forældre. Ansøgningsblanket til dette fås på skolen i maj 
og afleveres senest 1. juni. Af „Ungdommens Uddannelsesfond“ uddeles 
årligt en ret stor sum, dels til befordringsstipendier for gymnasieelever, 
som må rejse dagligt fra deres hjem for at kunne besøge skolen, dels til 
opholdsstipendier for gymnasieelever, som må have fast ophold i gymna- 
siebyen, hvad enten dette ophold er i en kostskole eller ordnes på anden 
måde. Ansøgningsblanket hertil uddeles i september.

I det kommende skoleår fortsætter gymnasieskolens nuværende klasser 
efter gammel lov; i sommeren 1961 begynder de første 1. realklasser efter 
den nye lov.

Vi gymnasielærere er ikke glade for at have mistet vores forbindelse 
med de egentlige børneklasser; men vi vil arbejde af al evne for at ud
nytte lovens muligheder. Vi ved endnu kun lidt om, hvorledes den nye 
ordning for hovedskolen vil virke som grund under gymnasieskolens fort
satte uddannelse. Der skal også være en rimelig mulighed for børn fra 
skolerne i oplandet til at søge ind i gymnasieskolens realafdeling, men 
det bliver næppe mange børn i hver årgang.

Kravene til den nye realeksamen kendes i den nylig udkomne betænk
ning. Den vil formentlig ikke komme til at afvige meget fra den nuvæ
rende, og hvis a-linjens meget forbedrede muligheder virker, som de 
skal, vil vi også kunne regne med en elevflok i realafdelingen, som er 
mere ensartet egnet for arbejdet her, og det vil forhåbentlig afbalancere 
forskellighederne i de afleverende skolers undervisning og bedømmelse.

Skolen her regner med normalt at have 2 parallelklasser på 1. og 2. 
realklassers trin og én eller to 3die realklasser, alt efter elevernes valg 
af fortsat uddannelse. Normalt efter udgangen af 2. realklasse, men også 
efter bestået realeksamen, sker overgangen til gymnasiet for de elever, der 
skønnes egnede. Atter på dette trin vil vor gymnasieskole stå overfor den 
opgave at skulle sammenarbejde klasser med børn fra mange forskellige 
skoler. Der er heri ikke noget nyt. Siden skolekommissionen i Silkeborg 
i 1944 henvendte sig til mig med anmodning om, at kommunen overtog 
skolepengebetalingen i gymnasiet, så at forældrene betalte det samme, 
som hvis skolen var statsskole — dette er siden blevet til fuld friplads 
-f- bøger — har den stigende tilgang fra de kommunale skoler fyldt vore 
gymnasieklasser med nye unge elever, som har fået en 3-årig læsetid 
hos os.

Vi plejer, som naturligt er, at lade vore egne mellemskolebørn både 
på nysproglig og matematisk linje rykke op sammen og beholde de lærere, 
der har haft dem fra mellemskolen, hvor dette er gørligt. Disse ret små 
grupper af vore egne gymnasieegnede børn har så fået de nye elever, 
ligeledes sammenholdt i grupper efter de skoler, de kom fra, ind, så 
længe der var plads. Det har vist sig at gå godt, og det kammeratlige 
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sammenhold har hyppigst været gnidningsløst, så at hverken lærere eller 
kammerater ret længe følte større forskel på gamle og nye.

Ved nyordningen af 1959 er den ordning bekræftet mellem Silkeborg 
kommune og mig som gymnasieskolens leder, at de elever, der af de kom
munale skoleinspektører betegnes som ubetinget egnede, og som har til
meldt sig i tide, er sikre på optagelse hos os på lige fod med dem, vi 
flytter op fra vor egen mellemskole, og forud for ansøgere udenfor kom
munen. Vor forretningsgang er den, at skolen i januar indhenter skoler
nes fortegnelse over de børn der ønsker optagelse i de kommende 1. g 
klasser, sammen med skolens udtalelse om egnethed. I februar behandler 
vi disse ansøgere sammen med vore egne ansøgere og de forespørgsler 
udefra, der foreligger. Herefter får hjemmene besked, om adgangen er 
sikker, om den må nægtes, eller om skolen vil holde en plads åben, men 
vente med afgørelsen, til resultatet af sommerens eksamen foreligger. Ved 
et nyt møde lige før sommerferien behandles så de tvivlsomme tilfælde, 
og klassens endelige sammensætning fastslås. Det er for så vidt uheldigt, 
at den første behandling må tages så tidligt. Men administrativt ligger 
afgørelsen, om vi kan oprette nye klasser, i bestyrelsens hånd, og dens 
budgetmøde ligger sidst i februar.

Når skolen har påtaget sig at skaffe plads i gymnasiet til alle de ube
tinget egnede fra byens skoler, kan dette naturligvis indebære en pligt 
til at øge klassetallet efter behovet, en pligt, vi erkender med den rime
lige modifikation, at en udvidelse ikke altid kan foretages uden varsel. 
Skolens mulighed for lokalemæssigt at tage en øget tilgang er afhængig 
af byggemyndighedernes tilladelser, men vil dog nogenlunde kunne følges 
op, når det kan dokumenteres, at gymnasiet er vokset. Og så stor en skole 
som vor kan nok klare en periodisk vækst gennem at udnytte lokalerne 
intensere. Vanskeligere er lærerspørgsmålet, som i disse år nærmer sig 
det katastrofale. Især i de matematiske fag er lærermangelen så stor, at 
en udvidelse er ugørlig. Følgelig kan konkurrencen også her blive skar
pere end før. Desto nødvendigere er det at fastholde den kurs, som er 
lagt, at ligeretten mellem vore egne elever og kommuneskolernes er ube
tinget, og at den strammere konkurrence vil ramme begge disse grupper 
lige; derfor vil optagelsen af elever uden for kommunen blive endnu 
mere vanskelig.

En gruppe af udenbys elever, som vi gerne prøver at skaffe plads til, 
er kosteleverne, både i det større skolehjem under min ledelse på skolen 
og i det mindre for drenge under forstander Aage Larsen på Drewsens- 
vej 66. En del af disse indmeldes allerede i hovedskolen og i realafde
lingens klasser — pigerne optages nødigt, før de er 14 år, drengene fra 
ca. 10 års alderen — og vokser naturligt op til at blive skolens egne 
gymnasieaspiranter. Parallelt hermed regner vi kommuneskolernes uden
bys gymnasieaspiranter lige med de indenbys fra samme skole. Hvis ikke 
kosteleverne kommer ind i gymnasiet på denne måde, må antallet af dem 
blive begrænset af tilgangen fra byen. På den anden side er behovet for 
at tage imod elever, som også må have ophold under betryggende for
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hold, stigende, og skolens traditioner er stærke på dette punkt. Derfor 
håber vi, at de relativt få pladser, der hvert år ønskes besat på denne 
mde, kan skaffes uden at krænke de andre forpligtelser.

Gymnasieskolen befinder sig således indenfor institutionens helhed som 
de halvvoksnes skole, byggende på en barneskole, hvis lærere for en stor 
del tidligere var den højere almenskoles. I virkeligheden er sammenhæn
gen mellem børnenes skole og gymnasieskolen ikke brudt. Alle lærere er 
ansat ved institutionen med deres arbejde helt ved én afdeling eller 
med arbejde ved to eller ved alle tre skoleafdelinger, således som deres 
eget ønske, deres uddannelsesart og skolernes behov gør det naturligt. 
Enkelte årlige begivenheder indtræffer, hvor institutionens afdelinger 
mødes i fælles oplevelser; lærerkredsene danner et fælles lærerkorps og 
har således let adgang til at drøfte de berøringspunkter, skolerne har; 
faglokaler udnyttes i fællesskab, og bygningerne samler sig både nu og 
efter de endnu ikke virkeliggjorte byggeplaner som en ring af skoler 
vendt mod den fælles, åbne skolegård. Men vigtigere end alle disse ting 
er, at det sigte, institutionen efter sin fundats stiler imod, er ens for alle 
afdelinger o: Vi ønsker at give vore elever en solid kundskabsmæssig 
ballast og et værdifuldt skoleliv med vid horisont. Uden pres af ensret
ning vil vi gerne give dem en orientering i kristen tro og liv, så de under 
deres senere liv kan stå rustet, ikke blot overfor samfundets krav til dem, 
men overfor deres medmenneskers krav om hensyntagen og fællesskab, 
og således at deres egen sjæls behov for tryghed og indre fred bliver

Karen Linderstrøm-Lang.



50 års jubilæet
I sommeren 1910 satte den første student fra Th. Langs Skole huen på 
sit hovede. Det var en ung pige, Kristine Koudahl, og hun udgjorde hele 
det første studenterhold.

Frk. Th. Lang havde sat ind umiddelbart efter tilblivelsen af almen
skoleloven af 1903 med mellemskoleundervisning; og da denne 1 m i 
1907 havde afsluttet mellemskoleeksamen, tilbød hun gymnasieundervis
ning, skønt godkendelse til at afholde studentereksamen ikke kunne fore
ligge, før undervisningsinspektionen havde kontrolleret arbejdets gang. 
Anerkendelsen kom 19. januar 1910! Omtrent samtidig faldt den ene af 
de to elever, som var begyndt i 1907, fra, og Kristine Koudahl gjorde sig 
færdig alene — som matematiker.

Denne for skolen og byen vigtige begivenhed, som dannede indledning 
til en frodig vækst af gymnasiet, fejrer vi i år sammen med årets dimis
sion af studenter og realister mandag den 20. juni kl. 10 ved en fest i 
Silkeborgsalen i Sønderport.

Foruden dimittenderne, deres forældre og institutionens lærerkreds 
venter vi repræsentanter for undervisningsministeriet, for skolemyndig
hederne i byen, for tidligere elever og for dem af skolens venner, som 
vil henvende sig om at få et adgangskort. Jubilarhold fra 1920, 1935 og 
1950 samles for at være med, og alle gymnasieskolens nuværende elever 
deltager.

Silkeborg Byorkester vil medvirke til at gøre formiddagen festlig, og 
vi håber at få lov at føle, at mange slutter op om skolen i dagens anled
ning.



Leklor, fru Ellen Leschly Kristensen
Siden 1916 har fru Leschly Kristensen været ansat ved Th. Langs Skole 
med fagene tysk og latin, i de senere år næsten udelukkende i gymnasiet. 
Hun går af med pension pr. 1. august 1960 efter 44 års tjeneste, men 
vil i det kommende skoleår læse nogle vikartimer, fordi hun vanskelig 
kan tænke sig tilværelsen uden kontakt med skolen.

Hendes lærergerning ved skolen er kendetegnet ved en uopslidelig flid, 
en stor loyalitet mod skolen og dens leder og en hjertelig varme i for
holdet til de unge elever. Få lærere er som hun omhyggelige i hver 
eneste times tilrettelægning, og ingen kan omfatte sit arbejde med større 
pligtfølelse. Hendes kærlighed til skolen er naturligvis delvis opstået gen
nem den tilhørighed, som familieskabet medfører, og hendes kærlighed 
til eleverne lever ud af hendes glæde over at have med ungdom at gøre.

Skolen skylder hende stor tak og ønsker hende et godt otium.

Lektor E. V. Rasmussen
Siden 1917 har lektor Rasmussen været ansat ved Th. Langs Skole med 
fagene fysik, kemi og matematik, udelukkende i gymnasiet. Han har 
været gymnasiets hovedlærer i disse fag, næsten siden dets start, længe 
dets eneste lektor og har betydet overordentlig meget for denne gren af 
skolens arbejde. Han går af med pension pr. 1. august 1960 efter 43 års 
tjeneste, men også han vil fortsætte med et antal vikartimer, dels fordi 
han nok gerne vil bevare kontakt med skolen, dels fordi hans afløser 
praktisk talt ikke er til at finde.

Hans arbejde har været gjort med et vidunderligt humør. Ingen har 
kunnet få andet indtryk, end at lektor Rasmussen har det dejligt, både 
når han underviser, og når han tilbringer eftermiddage alene mellem 
sine apparater. Hans kærlighed til stoffet har ikke kunnet undgå at 
smitte eleverne, og han har omfattet dem med megen varme.

Skolen skylder ham stor tak og ønsker ham et godt otium.



Pastor Gram
Siden 1923 har pastor Gram været knyttet til skolen, idet han har haft 
et par ugentlige religionstimer, som regel en 4 m og en realkL, indtil 
han standsede ved skoleårets slutning 1959. Det har ikke fyldt meget på 
skolens timeplan, men har til gengæld strakt sig over en lang årrække 
og har betydet en god og naturlig kontakt mellem skolen og en af byens 
præster, som vi har sat pris på, og hvem vi siger tak.

Skolen har haft held til at knytte en række lærerpersonligheder varigt 
til skolen. Men det er kun naturligt, at også en del yngre lærere yder 
medarbejderskab for en kortere periode på vej til andre opgaver. Siden 
sidste programs udsendelse har følgende lærere forladt skolen:

Adj. Børge Petersen — matematik og fysik i gymnasieskolen — fra 
aug. 1951 til aug. 1958.

Adj. fru Vibeke Bærentzen — dansk og fransk i gymnasieskolen — fra 
aug. 1953 til jul 1958.

Adj. Jørgen Lumby e — fysik i mellemklasserne — fra aug. 1955 til 
jul 1959.

Adj. fru Birgit Pedersen — engelsk og kristendomskundskab i gym
nasieskolen — fra aug. 1954 til jul 1959 med blot en fortsat klasse til 
sommerferien.

Skolen skylder dem alle tak for levende og interesseret deltagelse i 
skolens liv og ønsker dem en god fremtid.

Fru Ulla Kjærulf byder vi velkommen tilbage efter to års orlov.
Ved dette skoleårs slutning forlader endnu to lærere os:
Adj. frk. Anna Andersen, der blev antaget som vikar under fru Kjæ- 

rulfs orlov — eng. og fra. 1958-60.
Adj. Erik Hammeris, som har undervist fra aug. 1951 i engelsk og 

gymnastik og har gjort en stor indsats som sproglærer og sportsvejleder. 
Han har følt sig draget af den store verden og har taget imod et under
visningsarbejde i Ankara for 2 år. Vi håber, det store eventyr må falde 
godt ud.



Skolens lærere og lærerinder
Hr. S. Albjørk (Albj ), adjunkt, cand. mag.: Fysik. (Ved skolen siden 

1/2-1960).
Frk. Anna Andersen (AA), cand. mag.: Engelsk og fransk. (Ved skolen 

siden 1958).
Hr. Axel Brygmann (Bry), adjunkt, cand. mag.: Naturfag og fysik. (Ved 

skolen siden 1955).
Hr. Gunnar Christensen (GC), indvendig inspektor, lektor, cand. mag.: 

Dansk, tysk, religion (Ved skolen siden 1945).
Fru Jytte Fibæk, eks. forskolelærerinde, eks. gymnastiklærerinde: Gym

nastik, tegning. (Ved skolen siden 1958).
Hr. Erik Hammeris (Ham), adjunkt, cand. mag.: Engelsk, gymnastik, 

boginspektor. (Ved skolen siden 1951).
Fru M. L. Hauschildt (Hau), eks. lærerinde: Regning, matematik. (Ved 

skolen siden 1952).
Hr. R. Hemmingsen (RHcm), adjunkt, cand. mag.: Tysk, latin, fransk, 

historie. (Ved skolen siden 1958).
Fru Elga Holst, husholdningslærerinde: Køkkenskole. (Ved skolen siden 

1929).
Frk. Else Holst (EHo), exam. lærerinde, exam, gymnastiklærerinde: Reg

ning, matematik. (Ved skolen siden 1947).
Hr. E. Lindberg Jensen (LJ), organist, exam, musikpædagog: Sang. Ved 

skolen siden 1/1-1960).
Hr. N. Kjærulf (Kjæ), adjunkt, cand. mag.: Dansk, engelsk. (Ved skolen 

siden 1952).
Hr. Ernst Knudsen (Knu), exam, lærer: Gymnastik, sang, fysik. (Ved 

skolen siden 1959).
Fru E. Leschly Kristensen (ELK), lektor, exam, faglærerinde: Latin, 

tysk. (Ved skolen siden 1916).
Hr. E. Mondrup Kristiansen (Mon), exam, faglærer: Sløjd. (Ved skolen 

siden 1930).
Frk. K. Linderstrøm-Lang (KL-L), rektor, cand. mag. og exam, lærer

inde: Dansk, religion. (Ved skolen siden 1923).
Hr. Erik Lester (Le), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldt.k., tysk, latin 

(Ved skolen siden 1953).
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Fru Lis Lide guard Nielsen (Li), exam, forskolelærerinde og exam, gym
nastiklærerinde: Gymnastik. (Ved skolen siden 1959).

Hr. Bjarne Madsen (BjM), skriftlig inspektor, lektor, cand. mag.: Natur
fag, skrivning. (Ved skolen siden 1934).

Hr. Kjeld Madsen (KjM), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldt.k. geografi. 
(Ved skolen siden 1948).

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

Frk. K. Marcussen (Marc), exam, lærerinde, exam, gymnastiklærerinde: 
Regning, matematik, tegning. (Ved skolen siden 1956).

Fru Lis Mortensen (LMo), exam, lærerinde: Regning, matematik, dansk. 
(Ved skolen siden 1944).

Frk. I. Schou Møller (ISM), exam, forskolelærerinde: Håndgerning. (Ved 
skolen siden 1956).

Hr. Lorens Nordentojt (No), adjunkt, cand. mag.: Dansk, fransk, skriv
ning. Bibliotekar. (Ved skolen siden 1950).

Hr. Aksel Nyborg (Ny), adjunkt, cand. mag.: Historie, tysk, oldtids
kundskab, tegning, gymnastik. Udvendig inspektor. (Ved skolen siden 
1955).

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

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

Fru Karen Rasmussen (Ras), exam, lærerinde: Naturhistorie, historie, 
geografi. (Ved skolen siden 1947).

Hr. Einar Sørensen (Sø), exam, lærer: Dansk, tysk, religion, skrivning, 
sang. (Ved skolen siden 1952).

Frk. A. M. Lebech Sørensen (LS), cand. mag.: Engelsk. (Ved skolen 
siden 1959).

Frk. E. Toftbæk (ETo), exam, lærerinde: Dansk, religion, skrivning. 
(Ved skolen siden 1959).

Hr. Leo Toft (Toft), adjunkt, cand. mag.: Matematik, kemi. (Ved sko
len siden 1944).

Frk. M. IKorm (Wo), exam, lærerinde, exam, gymnastiklærerinde: Gym
nastik, geografi, naturhistorie. (Ved skolen siden 1928).

Hr. Orla Ørts (Ørts), exam, lærer: Matematik, fysik, kemi. (Ved skolen 
siden 1959).

Desuden har hr. Messeli arbejdet som vikar og hr. pastor M. Lomborg 
som timelærer.
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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.

Forældrerådets formand redegør nedenfor for jubilæumsfonden. Det 
største fremstød foregik ved en basar, afholdt den 11. december 1959, 
hvorved der indkom så meget, at overskudet herved var 8000 kr. Det 
overraskende gode resultat skyldtes et fortrinligt forberedelsesarbejde, 
væsentlig udført af adj. Nordentoft, adj. Hammeris og en talentfuld og 
energisk elevkomité med Elsebeth Hansen i III gmb som formand, som 
havde mobiliseret alle gymnasieeleverne til medvirken under en eller 
anden form. Skolens samlede lærerkreds, suppleret med forældrerådets 
medlemmer, sluttede kraftigt op om planernes udførelse, og forældrekred
sen sikrede succes’en ved at udgøre et talstærkt og offervilligt publikum. 
Også byens presse støttede arbejdet, og skolen takker til alle sider for 
god medhjælp til opgavens løsning.

Th. Langs Gymnasieskoles Jubilæumsfond 
af 1960

blev stiftet for tre år siden med det formål at skaffe mulighed for økono
misk støtte til dygtige studenter og realisters videreuddannelse. I den for
løbne tid har fonden haft den glæde at modtage bidrag fra adskillige af 
skolens venner, som vi hermed bringer vor bedste tak.

Pr. 1. april 1960 udgjorde disse bidrag sammen med bidrag fra sko
lens lærere og overskud fra den i decbr. 1959 afholdte basar kr. 14.509,04 
hvorfra går udgifter for de tre år til kuverter, porto, tryk
ning, stempel, kvitteringer m. m............................................... „ 509,04
således at fonden pr. ovenstående dato beløb sig til .... kr. 14.000,00 
hvilket er et meget fint resultat.
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Fondsbestyrelsen agter at uddele legater for første gang ved gymna
siets jubilæum til sommer ved dimissionsfesten 20. juni kl. 10.

Det er vort håb, at der også i de kommende år må kunne foretages en 
sådan legaluddeling til støtte og opmuntring for gymnasieskolens dyg
tige elever, og vi tillader os derfor at bede alle, der på den ene eller 
anden måde har tilknytning til skolen, om at betænke fonden med en 
gave. Fondens gironummer er 106442.

På fondsbestyrelsens vegne: sign. Hagn-Meincke,
overlæge, dr. med.

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 
vedligeholde 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 Åge Bertelsen, Aarhus.

På Th. Langs Skolers fødselsdag den 23. november 1959 uddeltes såle
des ialt ca. 1.500 kr., dels i boggaver, dels i penge.

Seminariets elever: Hugo Krogh, 4s. Knud Nørholm Nielsen, 3s. Svend 
Schultz, 2s. Kirsten Helgeby, Hisst. Inge Farmann Nielsen, Ilsst. Birgitte 
Randrup Hansen, 3sm.

Gymnasieskolens elever: Gertrid Hansen, 3ma. Finn Mathiasen, R. 
Allan Bøgedal, II gmb. Ingerlise Larsen, II gsa. Karen Marie Svendsen, 
III gsb. Kirsten Ingvartsen, III gsa. Jens Chr. Laursen, III gma.

Hovedskolens elever: Leif Lund, 5c. Birte Andersen, 6c. Hans Ole 
Jønsson, 5d. Hanne Nielsen, 6d. Vibeke Poulsen, 6e. Grete Nielsen, 8.

ih. Langs Skolers Legater
Uddelingen i indeværende skoleår har været foretaget på følg, måde:

Anna Høltzermanns Mindelegat
uddeles på stifterindens fødselsdag 13. december til en eller flere i Silke
borg fødte elever i Th. Langs Skole:

1. Elsebeth Hansen, Illgmb
2. Finn Jensen, Ilgma ...

100 kr.
75 „

3. Knud Søltoft-Pedersen, 2ma .... 75
Ialt 250 kr.
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Th. Langs Skolers Lærerlegat
uddeles på frk. Th. Langs fødselsdag 3. maj med gaver lil flittige elever 
i alle institutionens afdelinger.

Hovedskolen:
Inger Lise Hansen, 8. kl......................35 kr.
Bodil Kock, 7. kl................................ 35 „
Gymnasiet:
Kirsten Ingvartsen, lllgsa ............... 75 „
Finn Mathiasen, real ....................... 50 „
Seminariet:
Niels Voss Jensen, Hisst................... 75 „
Bente Søby Sørensen, 4s................... 75 „

lait 345 kr.

Th. Langs Mindelegat 
uddeles på frk. Th. Langs fødselsdag 3. maj med gaver lil elever i alle 
institutionens afdelinger.

Hovedskolen:
Jan Karnøe, 6e.................................... 35 kr.
Inge Damm Rasmussen, 6d............... 35 „
Ane Jette Bodholt, 6c ....................... 35 „
Gymnasieskolen :
Kai Josephsen, Ifgma ....................... 75 „
Kirsten Dam Sørensen, 4ma ........... 50 „
Seminariet:
Aksel Hørning, 4s................................ 125 „

Ialt 355 kr.

Et nyt legat er blevet skænket skolen siden udsendelsen af det sidste 
program. Også det omfatter to al skoleafdelingerne, nemlig seminariet og 
gymnasieskolen. Dets navn er:

Fru Theodora Dam, j. Madsens mindelegat 
for mindre bemidlede studerende, der er elever på Th. Langs Skoler, 
uddelt første gang 3. maj 1959 til:

Inge Lise Stadel Nielsen, dav. Ilgsa, 500 kr.
anden gang 3. maj 1960 til:

Max Rahbek, II s.st., 500 kr
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Legatets stifterinde, Theodora Madsen, tog i 1894 præliminæreksamen 
ved Th. Langs Skole, i 1903 lærereksamen ved Th. Langs Seminarium og 
blev derefter ansat som lærerinde ved skolen, indtil hun ca. 1910 blev gift 
med apoteker Dam, som udvandrede til Rosario i Argentina og drev et 
apotek, som fru Dam førte videre efter hans død. Hendes hengivenhed 
for frk. Lang og hendes trofasthed mod skolen var ubeskrivelig stor, og 
ved sin død 1958 testamenterede hun 20.000 kr. til en eller flere bemid
lede elever i Th. Langs Skoler, seminariet eller skolen; legatnyderne skal 
have udvist flid og duelighed. Legatet uddeles pa frk. Th. Langs fødsels
dag og skal udgøre 90 pct. af renten, mens 10 pct. lægges til kapitalen.

Fru Dams testamente forudsatte, at legatet kun skulle oprettes, hvis 
hendes to søstre, Ingeborg og Ida Madsen, var døde før hun selv. De 
overlevede hende begge, men har ønsket, at legatet alligevel skulle op
rettes og bære søsterens navn, skønt de var hendes universalarvinger og 
med fuld ret kunne have beholdt pengene selv. Gaven taler for sig selv 
og vil kunne bringe stor glæde i kommende år.

De to første uddelinger er kun omtrent halvt så store, som de senere 
vil blive. I 1959 skyldtes det, at forrentningen først begyndte et halvt år 
før den første uddeling. I år kommer det af, at kontantmidlerne ved 
overgangen til Bikubens forvaltningsafdeling omsattes i obligationer, hvis 
renter først falder senere. Men der var også god balance i, at den første 
skoleelev og den første seminarieelev fik lige meget. Og det indvindes i 
næste omgang.

Ved hver uddeling vil alle tre søstres uegennyttige gavmildhed frem
kalde taknemlighed hos os.

Flygtningehjælpen
Skoleindsamlingen i marts-april i gymnasieskolens klasser indbragte 

762,68 kr. Gymnasieelevernes underholdningsaften gav som overskud 
317,37 kr. Ved en husindsamling blandt kosteleverne, hvori mange af 
lærerne deltog, indkom 419,95 kr. Samlet kunne fra Th. Langs gymnasie
skole afleveres 1500 kr. For velvillig hjælp hertil takker jeg på skolens 
vegne.

Kvinder egensen
Th. Lang-værelset på Kvinderegensen blev pr. 1. maj i år tildelt Ka

trin Petersen, Færøerne, som blev student i 1958, og som nu studerer 
geografi og historie ved Københavns Universitet. Det er glædeligt for 
skolen, at denne kollegieplads nu omsider har fundet en beboer, som 
har hørt til her.



Optagelsesbetingelser
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 mellemskoleeksa

men 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 ajgør, 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: 
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 eksamen.

Til denne
Optagelsesprøve til 1. gymnasieklasse for elever, der ikke har 

taget mellemskoleeksamen,
er der ved kgl. anordning af 11. februar 1907 knyttet følg, bestemmelser:

„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
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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 olm. 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 omfang som Sundorphs Kemi for Mellemskolen. Til op
tagelse i 1. g. nysproglig kræves desuden optagelsesprøve i latin. Se 
side 16.

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

Når en elev ønskes optaget i 2den eller 3die gymnasieklasse, må sko
lens rektor indsende ansøgning til ministeriet om tilladelse til optagelse. 
En sådan tilladelse vil som regel kun blive givet, såfremt vedkommende 
tidligere har gået i en anden 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.



o
A rets arbejde
2. mellemskoleklasse:

Religion a (ETo) b (ETo): Bibelhistorie -f- Bibellæsning i Ny Testa
mente.

Dansk a (ESø) : Øvelser i læsning, genfortælling, tekstforståelse og op
læsning efter Clausen og Hansen: Læsebog II.
En ugentlig diktat, genfortælling eller stil.
Grammatik og analyse efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i 
dansk sproglære.
b (ETo) : Øvelser i læsning, tekstforståelse, genfortælling og oplæsning 
efter Clausen og Hansen: Læsebog IL
Grammatik efter Jensen og Noesgaards system.
Ordøvelser, diktater, genfortællinger og stile.

Engelsk a (AA): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemsko
len II med øvelseshefte.
Skriftlige opgaver efter øvelsesheftet.
b (Ham): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for M II med øvel
seshefte.
Enkelte sange lært udenad.

Tysk a (Hem): Nydal: Tysk I.
b (Sø): P. Nydahl: Frisch begonnen, halb gewonnen.

Historie a (Hem) : Buchreitz og Rosing: Historie for M. L: Fra middel
alder til opdagelserne.
b (Le) : Buchreitz og Rosing: Verdenshistorie I. Side 138-286.

Geografi a (Ras), b (Wo): Bruun og Bøcher I: Fra alperne og bogen 
ud. Side 79-ud.

Naturhistorie a (Ras) b (Wo): Lange og Leth: Zoologi I. Side 71 og 
bogen ud.
Balslev og Simonsen: Botanik II.

Regning og mat. a (EHo) : Christensen og Marcussen: Regning i 2. mel
lem.
Marcussen og Thøgersen: Aritmetik for mellemskolen, § 1—§ 72.
Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri for mellemskolen, § 12—§ 30.
b (Marc): Christensen og Marcussen: Regning.
Marcussen og Thøgersen: Aritmetik. Side 1-45.
Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri. Side 15-28.
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Fysik a (Albj) : H. Rasmussen og K. Simonsen: Fysik for mellemskolen I. 
b (Knu) : Magnetisme og elektricitet I. Side 54-82. (14. udg.) 
H. Rasmussen og K. Simonsen: Uorganisk kemi for mellemskolen. Side 
1-28. (21. udg.)

Håndgerning a b (ISM) : Underskørt i bredder.
Bogbind med korssting.

3. mellemskoleklasse:
Religion a (Lom) : Pauli rejser.

b (Sø) : Bibellæsning og salmegennemgang.
Dansk a (Kjæ) : Clausen og Hansen: Dansk læsebog III.

Martin A. Hansen i udv.
Jensen og Noesgaard: Grammatik og øvelsesslykker.
Fristile og genfortællinger.
b (Sø): Clausen og Hansen: Læsebog III (ca. halvdelen).
Gunnar Gunnarson : Edbrødre.
Svensk: Ca. 20 sider.
En ugentlig stil, genfortælling eller fristil.
Analyse og grammatik efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i 
dansk sproglære.

Engelsk a (Kjæ): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem
skolen III.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Øvelseshefte III.
Kindt Jensen: Stiløvelser for mellemskolen.
b (AA): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IH 
med øvelseshefte.
Skriftlige opgaver efter Kindt-Jensen : Engelske stiløvelser for mellem
skolen.

Tysk a (Hem): Nydal: Tysk II.
Skoleradio.
Kästner: Emil und die Detektive. Kun enkelte kap.
Stiløvelse: Houken og Stenbjerre (a-stykker).
b (Sø): P. Nydal: Übung macht den Meister.
Erich Kästner: Emil und die Detektive.

Historie a (Le), b (Ras) : Buchreiz og Rosing: Verdenshistorie II. Side 
1-146.

Geografi a (BjM), b (Bry) : Bruun og Bøcher: Geografi for mellemsko
len II. Side 1-82.

Naturhistorie a (BjM) b (Bry): Lange og Leth: Zoologi II. Side 1-66. 
Balslev og Simonsen: Botanik III.
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi.
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Regning og matematik a (Hau), b (Hau): Christensen og Marcussen:
Regning i 3. mellemsk.
Ebbesen, Hjelme og Klintø : Geometri. Side 23-46.
Marcussen og Thøgersen : Aritmetik for mellemsk. Side 49-83.

Fysik a (Albj ) b (Albj): Rasmussen og Simonsen. Fysik for mellemsko
len II til Elektricitet II.
Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi. Side 29 og bogen ud.
Rasmussen og Simonsen: Opgaver.

Håndgerning a-|-b (ISM) : Ole Lukøje-pyjamas.
Mellemlægsserviet med sammentræk.
Reparationer på strikket stof.

4. mellemskoleklasse:
Religion a (Lom), b (ETo) : Tolderlund Hansen: Kirken i dag.
Dansk a (rektor): Clausen og Hansen: Dansk Læsebog III.

Holberg: Jeppe på Bjerget.
H. C. Branner: De blå undulater.
Falbe Hansen og Keller: Svensk (50 sider).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i da. gram.
Oluf Hansen - P. Hjuler - Holger Skovmand: Tegnsætningstræning IL
En ugentlig genfortælling eller stil.
b (LMo) : Oehlenschläger: Aladdin.
Clausen og Hansen: Dansk læsebog III.
Enemærke og Højbjerg Petersen: 15 historier fra vor egen tid.
Falbe Hansen og Keller: Svensk (ca. 25 sider).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i dansk gramm.
En ugentlig genfortælling eller stil.

Engelsk a (BiP), b (Kjæ) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
mellemskolen IV.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Øvelseshæfte IV.
Kindt Jensen: Stiløvelser for mellemskolen.

Tysk a (Mal): P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s! Tysk 111.
Hele bogen er læst undtagen følgende stykker: Stk. 5, 9, 22, 29, 33, 37.
41, 42, 45, 50, 52, 54, 59.
Desuden ekstemporal efter Erich Kästner: Emil und die Detektive.
Grammatik og stiløvelse, samtale på tysk.
b (Ny) : P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s. Tysk IH.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Ekstemporaltekster.

Latin a (ELK), b (ELK) : Otto Foss: Elementa Latina -r stk. 46 til og 
med stk. XX.

Historie a (Ny), b (Le): Buchreitz og Rossing: Verdenshistorien II. 
Side 146-360.
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Geografi a (Bry), b (BjM): Andersen og Vahl: Geografi for mellem
skolen II. Side 80 og bogen ud.

Naturhistorie a (Bry) b (BjM): Lange og Leih: Zoologi II. Side 67 og 
ud 4- tillæg.
Balslev og Simonsen: Botanik IV.

Regning og matematik a (Marc) : Christensen og Marcussen : Regning.
Marcussen og Thøgersen: Aritmetik. Side 85-136.
Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri. Side 46-78.
b (LMo): Christensen og Marcussen: Regning i 4. mellem.
Ebbesen, Hjelme og Klintø: Geometri for mellemsk. Side 46-77.
Marcusssen og Thøgersen: Aritmetik for mellemsk. Side 69-112. 
Marcussen og Thøgersen: Eksamensopgaver.

Fysik a (Bry): Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen. Side 
30 og ud.
b (Bry) : Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemsk. Side 60 og ud.
Rasmussen og Simonsen: Uorg. kemi for mellemskolen. Side 29 og ud.

Realklassen:
Religion (ETo): Tolderlund Hansen: Kirken i dag.
Dansk (LMo): Holberg: Jeppe på bjerget.

Kaj Munk : Ordet.
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen.
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl.
1 stil hver 14. dag.

Engelsk (Ham): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realkl.
Kindt-Jensen: Stiløvelse for realkl. 1 ugentlig oversættelse mundtligt.
1 ugentlig genfortælling skriftligt på klassen.
Ekstemporal efter engelsk for realkl.

Tysk (Sø) : P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan.
Ekstemporal efter samme bog.
Grammatik og stiløvelse efter Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser 
for realklassen.

Fransk (Hem) : Bruun m. fl. : Fransk for realklassen. Side 1-111.
Historie (Ny): A. Strehle: Tre imperier.

Kierkegaard m. fl.: Danmark af i dag.
Naturhistorie (Bry): Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
Geografi (KjM): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Regning og matematik (EHo) : Marcussen og Thøgersen: Aritmetik for 

realklassen. Side 7-70.
C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for 
realklassen: Afsnittet regning.
Marcussen og Thøgersen: Opgaver for realklassen.

Fysik (Ørts) : K. W. Norbøll: Varmelære for realklassen.
K. W. Norbøll: Elektricitetslære for realklassen.
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1. gymnasieklasse:
Religion Sa (Lom) Ma (Lom): Erik W. Nielsen: De store verdensreli

gioner.
Gennemgået salmer.
Sb (GC) : Lindeskog: Bibelkundskab.
Mb (GC) : Lindeskog: Bibelkundskab.

Dansk: Sa (No): Ordet (st.), Folkeviser (st.), Kirks Fiskerne (k.), Gun- 
laugs saga (k.), Den lange rejse (k). løvrigt fra oldtid til romantik 
samt en del svensk og grammatik. Elevopgaver i de statariske hoved
værker.
Sb (KL-L)
Ma (Kjæ): Hovedv. : Erasmus Montanus, Anna Sophie Hedvig, Gun- 
laugs saga.
Fra oldtiden til Grundtvig. Ottar Jensens grammatik og 50 sider svensk 
efter Ferlov, Møller og Tolderlund Hanséns bog.
Stil hver 14 dag.
Mb (GC) : Fra folkeviser til Oehlenschläger. Hovedværker: Gunlaug 
Ormstunges saga. Holberg: Ulysses fra Ithaca. Kaj Munk: Ordet. Ottar 
Jensen: Dansk grammatik: Morfologi og analyse.
Ferlov, Møller, Tolderlund Hansen : Svensk. 25 sider.
Stil hver 14. dag.

Engelsk Sa (Ham), Sb (Ham): A Modern English Omnibus. Dickens 
Reader 3-50. Kindt-Jensen: Eng. stiløvelse for r. og 1. g.
1 ugentlig oversættelse og enkelte genfortællinger.
Ma (Kjæ), mb (LS) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for gym
nasiet II og Nevil Shute: Pastoral.

Tysk Sa (Le): Gad: Moderne tyske noveller. Gerhard Kirchhoff: Deut
sche Gegenwart. Sigtryggson og Rossen: Deutsche Kultur und Charak
terbilder. Samme: Stiløvelse og Grammatik. En ugentlig stil.
Sb (Ny): Gad: Moderne tyske noveller.
Kirchhoff: Deutsche Gegenwart.
Sigtryggson og Rossen: Kultur- und Charakterbilder.
Samme: Grammatik og stiløvelse.
Oversættelsesstil og genfortælling hver uge.
Ma Mb (GC) : Lebendige deutsche Dichtung I.

Fransk Sa (AA), Sb (AA), Ma (AA) : Blinkenberg og Svanholt: Fransk 
begynderbog.
Steen og Hyllested: Fransk grammatik.
Mb (Hem) : Blinkenberg og Svanholt. Side 1 til 86.

Latin Sa (ELK), Sb (ELK): Saxild og Ostergaard: Cajus Julius Cæsar. 
Bog I. H, HL IV 4-
III bog, kap. VII til og med XVI.

Oldtidskundskab Sa (Le) Ma (Le) : Iliaden I, VI, IX, XXII, XXIV. 
Odysseen: IX, XI.
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Sb (Ny) Mb (Ny) : Iliaden I, III. VI. VII.
Odysseen I, V, VI, VII, IX, X, XI.
Kragelunds kunsthistorie - Hjortøs mytologi.

Historie Sa (Le), Ma (Le): P. Munck: Verdenshistorie I og IL
Ilsøe: Nordens historie til reformationen.
Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede.
Piesner: Middelalderlige historieskrivere.
Bundgaard: Biliedhefte I. Danmarks historie i billeder.
Sb (Ny) Mb (Ny): P. Munk: Verdenshistorie I og 11.
Ilsøe: Nordens historie I (til reformationen).
Bundgård: Biliedhefte I. Danmarks historie i billeder.

Naturjag Sa (Bry) Sb (Bry) : W. F. Hellner: Geografi for sproglige 
gymnasium. Side 1-34 og 51-108.
Ma (BjM) Mb (Bry): W. F. Hellner: Fysisk geografi, 4. udg. 
Side 1-167.

Fysik Ma (Ørts) Mb (Ørts): Sundorph: Varmelære. Sundorph: Lyslære. 
Side 1-56. Barmwater: Astronomi. Side 1-51. Elevøvelser.

Kemi Ma (Ørts) Mb (Ørts): Østergaard Nielsen: Kemi for gymn. Side 
1-63 og 97-116.

Matematik Ma (Ørts) Mb (Ørts): Andersen og Mogensen: Matematik I, 
kap. I-X.
2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

2. gymnasieklasse:
Religion: Sa (KL-L) : Lindeskog: Bibelkundskab.

Sb-j-Mb (KL-L) Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Ma (Lom) : Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

Dansk Sa (GC) Sb (GC) Mb (GC) : Oehlenschläger - realismen. 
Hovedværker: En dansk students eventyr - En landsbydegns dagbog - 
Kongens fald - Nu opgiver han.
Svensk: 25 sider. Analyse.
Stil hver 3. uge. - Elevopgaver.
Ma (No): Efter at der i 1. g. (ved Vibeke Bærentzen og J. Randrup) 
var læst litteratur fra det moderne gennembrud til nutiden, er der i 
år, efter oversigtlig repetiton af dette, læst fra oldtid til romantik, for
uden noget grammatik og en del svensk. Pelle Erobreren (k.), Jørgen 
Stein (k), Sandalmagernes gade (k.), Nu opgiver han (k.)

Engelsk Sa (Ham): Af Two Centuries of English Poetry: 5-47.
Af 100 English Poems: 8, 17, 20, 21, 26, 64, 66, 74, 125, 132. 
Arms and the Man.
Af Aspects of British Life and Thought: 9-54.
Af Essays: 1, 8, 36, 68, 71.
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Af The Merchant of Venice: Acts I, II, III, IV.
Oversættelser og referatstile.
Sb (Kjæ) : Two Centuries of English Poetry. S. 30-109.
Shaw: Arms and the Man.
Aspects of British Life and Thought. S. 9-54.
Dickens Reader: S. 50-58.
Oversættelser og referatstile.
Ma (AA) Mb (AA): O. Friis Hansen: Engelsk for gymnasiet 111 
(America through its literature).

Tysk: Sa (Hem): 1. Stefan Zweig: Phantastische Nacht (78 ns).
2. E. Schultz: Deutschland heute: Zweischen Elbe und Oder (45 ns).
3. Schiller: Maria Stuart (35 ns).
4. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II: Geschichte und Kultur. Perio

den fra middelalder til Goethe-tiden (40 ns).
I tilknytning hertil:

5. Urbanek: Deutsche Lyrik, a. Minnesang, b. Volkslieder, c. Barock. 
(13 ns).

6. Ostergaard: Tyske digte. Klopstock og Goethe.
7. Åarets tyskudsendelser i skoleradion. Skriftlige arbejder: 1 ugentlig 
tysk stil eller genfortælling. Begge dele oftest på klassen. Grammatik 
efter Houken og Stenbjerre.

Lessing: Minna von Barnhelm I, II, III, IV. Ingerslev og Vibæk: 
Deutschland II. Das Niebelungenlied. Goethe in Weimar. Ostergaards 
digtsamling. Goethes digte. Uddrag af Goethes Faust: Gretchentrage- 
dien.
Ma (Ny) Mb (Ny): Borch Madsen o. a.: Stimmen unserer Zeit. Dür
renmatt: Der Verdacht. Stefan Zweig: Schachnovelle..

Fransk Sa (AA) Sb (No) Mb (No) Ma (No) : Svanholt: Franske tekster. 
Henriques og Willemoës: Fransk litteratur. Hyllested og Steen: Fransk 
grammatik med stiløvelse.

Latin Sa (Hem) : Foss, Frisch og Høeg. Lat. hefter.
Cicero: 1) de oratore § 1-23 og § 2, 130-142.
2) pro Sex. Roscio § 15-29 og § 37-73
3) epistulae ad Atticum et ad familiares om livet på landet og i byen 
og forholdet til Atticus.
Ialt ca. 45 n. s.
Syntax givet mundtligt.
Sb (Le): Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog: Cicero: in Catilinam I. 
III. Sallust: Catilina. Sueton: Divus Julius: 81-85. Ciceros breve.

Oldtidskundskab Sa (Ny): A. Kragelund: Græske historikere. Aischylos: 
Orestien. Sophokles: Antigone
Sb (Le) Mb (Le): A. Kragelund: Græske historikere.
Ma (KjM) : Aischylos: Orestien. Kragelund: Kunsthistorie. Bruhn og 
Hjortsø: Klassisk kunst.



25

Historie Sa (Ny) : 1) Ilsøe: Nordens historie fra reformationen til 1814. 
2) P. Munch: Verdenshistorie III og IV til 1815. 3) E. Bach: Ludvig 
XIV. 4) Fussing og Knudsen: Landbruget og bonden. 5) Bundgaard: 
Biliedhefte II. 6) Andrup m. fl. : Danmarkshistorie i billeder.
Sa (Le) Mb (Le) Ma (KjM) : Ilsøe: Danmarks historie 1523-1814. 
P. Munch: Verdenshistorie 1500-1815. E. Bach: Ludvig 14. Bund
gaard: Biliedhefte II. Danmarks historie i billeder.

Naturfag Sa (Bry) Sb (BjM) : Hellner: Geografi for sproglige gymna
sium. Side 35-50 og 109-bogen ud. Verdensvare: Sa: Bomuld: Sb: 
Hvede.
Ma (Bry) Mb (Bry) : Hellner: Fysisk geografi, 3. udg. Side 135 og ud. 
Humlum : Erhvervsgeografi.
Verdensvarer: Ma: Hvede, majs, ris, husdyr 4- silkeavl.
Mb: Fiskeri, kul, jern, jernindustri.

Fysik Ma (EVR): Th. Sundorph: Mek. fysik. Side 1-72. Th. Sundorph: 
Elektricitet og magn. Side 1-56. Barmwater: Astronomi. Side 21-100. 
Mb (Ørts) : Sundorph: Mekanisk fysik (9. udg.) Side 1-86.
Sundorph: Elektricitet og magnetisme. Side 1-56.
Barmwater: Astronomi. Side 20-93.

Kemi Ma (EVR) Mb (Ørts): Østergaard: Kemi for gymn. Side 63-80, 
116-150, 165-191.
Ma (EVR) : Andersen og Mogensen: Matem. I.
Mb (Toft): Andersen og Mogensen: Matematik, 1. kap., 1 og 11, 2. 
kap. 1-5 og 3. kap. 1-3.
do.: Matern. II.
do.: Matem. III. Side 1-46.

3. gymnasieklasse:

Religion Sa (KL-L) Ma (KL-L) Tolderlund-Hansen : Kirken i dag. 
Sb (GC) Mb (GC) : Fremmede religioner. Søren Kierkegaard.

Dansk Sa (Kjæ) : Falkenstjerne: Fra Herman Bang til Poul la Cour. 
Norrilds litteraturhistorie. Hovedv.: Bang: Ved vejen. Martin A. Han
sen: Løgneren. Kursorisk læst: Pontoppidan: Lykke-Per. Paludan: 
Jørgen Stein. Desuden elevopgaver i Pontoppidan, Paludan, Jacob 
Knudsen, Ibsen og Martin A. Hansen.
Svensk og norsk efter Ferlovs og Monrad Hansens udv. (ca. 35 sider). 
Da. gramm. i kort repetition. Stil hver måned.
Sb (GC) Mb (GC) : H. C. Andersen - Martin A. Hansen. Hovedvær
ker: Mogens - Vildanden - Markerne modnes - Cant - Nu opgiver han 
- Løgneren. Elevopgaver i Niels Lyhne - Fru Marie Grubbe - Lykke- 
Per. Digtoplæsning og kort kommentar en gang om ugen. Analyse - 
dialekter ■ det danske sprogområde. Svensk og norsk. Stil en gang om 
måneden.
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Ma (No): Fra 4O’erne til nutiden. Pelle Erobreren (k.), Jørgen Stein 
(k.), Nu opgiver han (k), Et dukkehjem (k). Noget svensk; alt ny
norsk.

Engelsk Sa (Kjæ): Shakespeare: The merchant of Venice I-IV.
Two Centuries of English Poetry: 105-110, 131-142, 143-152, 153-155, 
160-161, 162-163.
Engl. Essays II (4. udg.) : 1-20, 36-44, 53-56, 68-73.
Contemporay Reader: 223-230, 230-238.
Kindt Jensens stiløv. Overs, og referatstile.
Selvstændig læst: Steinbeck: Tortilla Flat.

Engelsk Sb: Af Contemporary Reader: 178-187.
The Merchant of Venice (læst før jul).
Efter jul: (Ham).
Af Contemporary Reader: 113-122, 134-138.
Af Rebecca Sharp: 3-26.
Af 100 English Poems: 23, 27-28, 38-40, 53-55, 55-56, 74-75, 115-120, 
130-132, 132-137.
Af Essays: 36-44, 68-73.
Oversættelser og referatstile.

Tysk Sa (GC) Sb (GC) : Ostergaard: Digte. Faust - Maria Stuart - 
Aus dem Leben eines Taugenichts (hver 14. dag). Skiftevis referat- og 
oversættelsesstile.

Fransk Sa (AA): Henriques og Willemoës: Fransk litteratur. Bruël: Mo
derne franske skribenter IV. Historikere IL N. Chr. Nielsen: Fransk 
skolegrammatik med tilhørende stiløvelse. Pierre Daninos: Tout Sonia. 
Ma (No) Sb (No) Mb (No) : Henriques og Willemoës: Fransk littera
tur. Hyllested og Steen: Fransk grammatik.

Latin Sa (ELK) Sb (ELK) : Foss, Frichs og Høeg: Latinske teksthefter. 
Cicero III. 1. tale mod Catilina. 3. tale mod Catilina. Cortsens læse
bog H. Verres IV kap. 1, 2, 3, 13, 14, 18, 19. Ciceros breve i uddrag.

Oldtidskundskab Sa (KjM) Ma (KjM) Sv (Le) : Sophohles: Antigone. 
Platon: Symposion. Kragelund: Græske kunstværker. Bruhn og Hjort- 
søe: Klassisk kunst.

Historie Sa (KjM) Ma (KjM) Sb (Le) Mb (Le): Ilsøe: Nordens histo
rie: Fra 1814 og ud.
P. Munch: Verdenshistorie: Fra 1848 og ud.
Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie: Czeko- 
slovakiet og Polen.
Kierkegaard m. fl. : Danmark i dag. Danmarks historie i billeder.

Naturfag: Sa (Bry) Sb (BjM) Ma (Bry) Mb (Bry) : E. Wesenberg 
Lund: Biologi for gymnasiet.
Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi.
Noget beredere behandlet: Sa: Hormoner.
Ma og Mb: Fordøjelsen. Sb: Stofskiftet.
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Fysik Ma (EVR) Mb (EVR) : Th. Sundorph: Mekanisk fysik, 9. udg.
Side 71. Bogen ud.
Th. Sundorph: Lyslære, 8. udg. Side 48. Bogen ud.
Th. Sundorph: Elektricitet og magn. 8. udg. Side 41. Bogen ud.

Kemi Ma (Toft): Østergaard: Kemi. Kap. 16-18 og 27-30.
Repetition af eksamensstof (kap. 7-12 og 21-26 samt delvis 29 og 30).
Mb (EVR) Ring: Kemi for gymnasiet, 7. udg. Metallerne.

Matematik Ma (EVR) Mb (EVR): Andersen og Mogensen: Matem. III. 
Ellipse og hyp. Do.: Matem. IV. Do.: Matern. V.

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

modtage meddelelse herom.
b) Elever, der har haft en smitsom sygdom, må ikke modtages på skolen 

uden lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede smitte.



Ordensbeslem melser
1. Eleverne skal indfinde sig i skolen tidsnok til, at de kan være på 

deres plads, når klokken ringer. Tidligere end 10 minutter før må 
ingen indenbys børn møde. Togbørn 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. 1 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 være mærket 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.

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



Skolebetalingen er:
Mellemskolen:

3. klasse i
4. klasse / 

Realklassen: 

Gymnasiet:
1. klasse |
2. klasse 5
3. klasse j

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. Præmien vil evt. blive forhøjet.

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 skolpengene sker kvartalsvis forud, første gang ved 
skoleårets begyndelse, dernæst i 1. uge af november, februar og maj. 
Forældre, som foretrækker månedsvis betaling, kan aftale det med kas
sereren; skolebetalingen kan gå igennem eleverne, eller den kan sendes 
til skolens girokonto nr. 63400. Om ønskes, kan blanketter til giroindbe
taling fås hos kassereren.

Statstilskud
Skolen modtager et statstilskud til moderation af skolepengene i hele 

gymnasieskolen (3. m.—III g) og til boghjælp i realklassen og gymnasiet. 
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.
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Bogleje
Skolen tilbyder at udleje skolebøger til alle, der ønsker det, fra 3. ml. 

til realklassen.
Bogafgiften er:

For realklassen ............... 50 kr. årlig
For mellemskolen ...........................  35 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 ske med 2 måneders varsel; der betales altså 

for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende. Den 
samme regel for betalingen følges med hensyn til forsømmelser på grund 
af sygdom; der betales altså for den måned, i hvilken sygdommen begyn
der, samt for 2 måneder til. Udmeldelse for sommerferien og til 1. juli 
modtages ikke.

Undertegnede træffes daglig (undtagen lørdag) fridage og eksamens
dage dog undtagne, fra kl. 12,15-13. - Telf. 235.

Silkeborg, i maj 1960. 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, telf. 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 dag
lige 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 måne
den i de 10 måneder (september-juni) ; egentlig privatundervisning er 
ikke indbefattet heri. Årlig radio- og fjernsynsafgift: 10 kr.

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 skolehjemmet 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 og 
servietring eller -pose. Herudover må intet medbringes uden efter særlig 
aftale. Sagerne bedes mærket med tydeligt navn og sendt så tidligt, at de 
kan være her, før eleven selv skal møde ved undervisningens begyndelse.

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

Sundhedsattest må ligeledes medbringes.
Angående undervisningspenge se side 29.
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