Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

TH.LANGS SKOLER
SILKEBORG

1962

TH.LANGS SKOLER
SILKEBORG

1962

Meddelelser
fra

Th. Langs Skoler
Gymnasieskolen,

Den selvejende institution

„Th. Langs Skoler”
ledes, ifølge den af undervisningsministeriet godkendte fundats, af en be
styrelse, 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. 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 indstiller dertil. 8. og
9.klasserne slutter med afgangsprøver. Forstander: Georg Enemærke.

B: Th. Langs Gymnasieskole, 3-årig realafdeling, der slutter med realeks
amen, gymnasium med nysproglig og matematisk linje, der begge gen
nem 3 klasser fører til studentereksamen. Rektor: K. Linderstrøm-Lang.
C: Th. Langs Seminarium Fireårig linje med præparandklasse. Treårig
studenterlinje. 21^-årig uddannelse med tilsluttende præparandklasse
for småbørnslærerinder. Seminarierektor: Knud Gro-Nielsen.

Alle 3 skoleafdelinger er private; alle undtagen småbørnslærerinde-semina
riet har fællesundervisning.

Gymnasieskolen
er en - ■ i pædagogisk henseende selvstændig — del af Den selvejende
institution „Th. Langs Skoler“, hvis første start ligger 80 år tilbage i
tiden. Institutionens sammenhæng viser sig — efter dens tilpasning til de
nye skolelove — således, at „Th. Langs Hovedskole“ modtager børnene
ved skolepligtig alder og fører dem i to helt paralelle spor gennem de første
5 år. Derefter deles de i a-linje og b-linje og føres igennem 6.-7. kl. til
undervisningspligtens ophør. A-linjebørnene kan fortsætte frivilligt gennem
8. og 9. klasse og kan få afgangsbevis, hvad enten de standser efter 8. eller
9. klasse. B-linjebørnene indstilles af skolens leder, forstander Enemærke,
og dennes lærere til optagelse i gymnasieskolens 1. realklasse, hvis de efter
7. klasse skønnes egnede dertil. Også fra 8. klasse kan optagelse ske. „Th.
Langs Hovedskole“ er „Th. Langs Seminarium“s øvelsesskole og har Sil
keborg Kommunes støtte i et sådant omfang, at der ikke betales skolepenge
af indenbys forældre, og såvel bøger som undervisningsmateriel bekostes af
skolen. Ved overflytning til Th. Langs gymnasieskole bevarer børnene disse
goder, som tidligere kun blev givet indenbys elever i gymnasieklasserne,
bl. a. fordi også realafdelingens klasser anvendes til praktik for seminarie
eleverne. Børnene kan således gå hele skoleløbet igennem fra 1. kl. til stu
dentereksamen uden udgift for indenbys hjem.
Optagelse i 1. realklasse af børn fra andre skoler end „Th. Langs Hoved
skole“ kan ske i det omfang, pladsen tillader; men det er ikke mange
hvert år, da der kun optages to 1. realklasser, og de er næsten fyldt fra de
to 7.-klasser.
Skolebetalingen for alle udenbys elever omtales side 25. Fra skoleåret
1962/63 betales bøger og undervisningsmateriel i alle gymnasieskolens
klasser af skolen, også for udenbys børn, idet statstilskuddet nu er beregnet
til at dække denne udgift.
På 1. gs trin har vi for tiden 4 klasser, to nysproglige og to matematiske.
Vi plejer at lade vore egne børn, som fra realafdelingen ønsker optagelse
i gymnasiet, forblive sammen med deres kammerater og så vidt muligt
fortsætte med de samme lærere. Derefter fordeles de udefra kommende
gymnasieaspiranter således, at de også i videst muligt omfang holdes sam
men i grupper, som kender hinanden fra før.
Siden 1944 har Silkeborg Kommune betalt for indenbys elevers under
visning i gymnasiet. Ved nyordningen i 1959 videreførtes de gamle aftaler,
idet de elever, der af de kommunale skoleinspektører betegnes som ube
tinget egnede, er sikre på optagelse på lige fod med dem, vi flytter op fra
vor egen realafdeling. Indmeldelse må ske til lederen af den skole, barnet
går, i januar; skoleinspektørerne sender mig da lister over aspiranterne.
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Både vi selv og de kommunale skoler har ved denne tid et antal „måske
egnede“. Også disse ansøgere reserverer skolen plads til, men afgørelsen
opsættes, til resultatet af sommerens eksamen foreligger, så den afleveren
des skoles skøn kan blive så sikkert som muligt.
For så vidt der udover disse aspiranter er plads til flere i de 4 l.-gere,
vil vi naturligvis gerne optage unge, som af deres tidligere skole skønnes
egnede. Det er ikke mange pladser, der er til rådighed; men det bliver
altid nogle stykker af det nærmeste oplands børn, som ingen andre gymnasiemuligheder har, nogle stykker, som på grund af familiemæssige for
hold behøver et kostskoleophold, og nogle stykker, som er børn af udlands
danskere. Disse sidste er for tiden talrigere end før på grund af Danmarks
store kontingent af kvalificerede medarbejdere i internationale opgaver. I
omsorgen for disse børn har skolen ifølge sin tradition en særlig opgave,
og kostskoleafdelingerne søger at komme dem i møde så langt som over
hovedet muligt.
De to kostskoleafdelinger har plads til henholdsvis 40 piger og 17 dren
ge. Pigeafdelingen er på selve skolen under min overledelse og med et par
dygtige kostlærerinder som daglige ledere. Vi tager ikke unge piger under
14 år. Drengeafdelingen ligger Drewsensvej 66 og fik i fjor nye ledere.
Disse er øvelsesskolelærer Ernst Knudsen og hans frue; deres telefon er
335, og de optager gerne nogle drenge under 14 år.
Sidste sommer standsede forstander Aage Larsen og hans hustru som
ledere af drengekostskolen. Den er startet af dem i samarbejde med skolen
fra en meget beskeden begyndelse i 1942. De havde da i en 6-værelsers
beboelseslejlighed 7 drenge foruden sig selv. I 1947 overtog institutionen
ejendommen Drewsensvej 66 og ombyggede den til formålet. I de 19 år,
forstander Larsens varetog denne opgave, har de vist stor omhu for de
drenge, som blev dem betroet, og har oparbejdet megen tillid til deres
varmhjertede og forstandige opdragelse. Skolen skylder dem tak for godt
samarbejde.
Efter denne første vinter kan vi se, at det nye lederpar tager godt på de
res opgave. Børnene gør indtryk af at befinde sig godt, og skolen kan med
tryghed henvise forældre med ønske om kostskoleophold til hr. og fru
Knudsen.
Betaling for begge kostafdelinger omtales side 27.
Gymnasiet står i fremtiden overfor en stigende tilgang. Der tales over
ordentlig meget om Danmarks behov for veluddannet skoleungdom, spe
cielt studenter, på grund af de mange tekniske fremtidsopgaver, og det
offentlige giver økonomisk hjælp der, hvor det behøves. I længden vil
derfor de 4 spor i gymnasiet ikke forslå. Institutionen har i erkendelse
heraf gjort, hvad der fra vor side var muligt for at forberede en udvidelse.
Allerede i begyndelsen af skoleåret 1962/63 står et stort byggeforetagende
færdigt til indflytning. Bygningen mod Hostrupsgade, som var under tag
kort før jul, indeholder dels en udvidelse af hovedskolen, dels rigelige og
store faglokaler for hele institutionen i fagene fysik og kemi, geografi og
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Det tekniske hus i Hostrupsgade

naturhistorie, sløjd og skolekøkken. Det er et teknisk hus og fremtræder
i sit ydre tydeligt som et sådant. Når det tages i brug, frigøres en række
af de lokaler i Estrupsgadefløjen, som nu er faglokaler. Dette giver en
foreløbig lindring i pladsbehovet i gymnasieskolen. Men netop nu i foråret
er planer for en stor ombygning og et helt nybyggeri for gymnasieskolen
alene indleveret til myndighederne. Vi håber på en så velvillig behandling,
at vi kan komme i gang med dette store byggeafsnit i efterårets løb, når
lejemålene udløber i de ejendomme mod Estrupsgade, hvor det nye hus
skal ligge. Der er meget, der skal ordnes forinden med tilladelser og støtte
og lån, men når dette hus om et par år er færdigt, er der også skabt en
smuk og stor ramme om et gymnasium med 5 å 6 spor på hvert af gymna
siets tre trin.
Forhåbentlig vil i takt hermed også lærertilgangen stige, således at gym
nasiets arbejde kan blive udført i fuldt omfang.
Hjælp fra det offentlige til de hjem, som lader deres børn fortsætte
skolegangen i gymnasieskolen, gives som hidtil i form af statstilskud til
nedsættelse af skolepenge. Blanket til ansøgning fås på skolen og afleveres
inden 1. juni.
En meget værdifuld forøgelse af den økonomiske støtte til gymnasie
elevernes hjem er givet med „Ungdommens Uddannelsesfond“. Der er i
år bevilget 4 millioner kr. i alt til landets gymnasier; de er ikke længere
beregnet til dækning af udgifter til ophold uden for hjemmet og til befor
dring, men som et tilskud til hjem, der har små indtægter. Cirkulæret
fastslår som den første betingelse for at opnå stipendier, at eleven er studie-
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egnet o: at han eller hun kan gøre uddannelsen færdig på tilfredsstillende
måde og på normal tid. Forældre, hvis skattepligtige indtægt lå over 15.000
kr., kunne ikke komme med i år, bl. a. fordi man forlanger, at de summer,
der uddeles, skal være så store, at det kan mærkes. Hvis eleven selv har
formue, forudsættes det, at denne bruges først, og et stipendium vil så
kunne tildeles evtl. året efter. Afgørelsen af fordelingen af de 68.900 kr.,
som tilfaldt „Th. Langs Skole“ i år, ligger hos et stipendienævn, valgt
blandt gymnasiets lærere, i samarbejde med et centralnævn i København.
Da det hele er så nyt, har ekspeditionen trukket længe ud; men når det
hele har fundet sin form, vil afgørelsen være klar tidligere i skoleåret. An
søgningsskemaer uddeles på skolen.
Også enkelte elever i realafdelingen kan i fremtiden få stipendium gen
nem „Ungdommens Uddannelsesfond“. Afgørelsen træffes af kommunen
efter indstilling fra skolen.
Gymnasieskolen befinder sig endnu i overgangen mellem gammelt og
nyt. I det kommende skoleår får vi 1. og 2. realklasse efter ny lov, resten
efter gammel. Men med næste skoleår igen — altså 1963/64 — skal der
første gang undervises i gymnasiet efter ny lov. Der bliver meget endnu
at tilrettelægge, og det er vort håb, at de nye strømninger skal vise sig at
bringe friskhed og menneskelighed med sig. Ingen af os venter, at kravene
til os selv eller til de unge bliver mindre — tværtimod! Men det er stær
kere aktivitet og mere modnende arbejdsmetoder, der tilstræbes, og lykkes
det, vil det sikkert også bringe større tilfredshed med sig.
Midt i hverdagens travlhed har vi efter evne stræbt at udnytte vore ar
bejdsmuligheder fuldt ud. Vi har ønsket at lade gymnasieskolens elever en
og anden gang mærke, at deres skole er led i en større institution; vi har
prøvet at forene kundskabskravene med en åben horisont mod det sam
fund, de unge skal ud i, mod et nordisk fællesskab og mod en verden, der
kræver langt større forståelse for andre livsformer end før. Vi har også
forsøgt at holde en linje af enhed, midt i mangfoldigheden, at vise hen til
Kristus som den, der kan gøre menneskelivet helt, frelse det fra tomhed og
meningsløshed, give det et mål.
Min egen andel i skolens liv er forbi, når skoleåret 1962/63 går til ende,
hvis jeg får lov at gennemføre det, jeg gerne ønsker. Så har jeg arbejdet
ved skolen i 40 år, deraf i 36 som skolens rektor. Og selv om jeg kun
akkurat kan nå at følge skolen frem til den nye gymnasieordnings start og
kun kan nå at se begyndelsen til det store nye gymnasiehus, så kan jeg se
tilbage over et langt og rigt skoleliv, som jeg skylder tak for til alle sider.
Det vil altid være mit ønske, at skolen må kunne leve, også i forandrede
forhold — og der bliver store ydre og indre forandringer — som en god
skole med en dygtig lærerstab, der kan lide deres arbejde og holder det
højt i ære, med en ledelse, som kan bevare kursen klar. Alt, hvad vi men
nesker gør, er mangelfuldt. Men en opdragergerning som vor kræver så
meget af sine udøvere, at det er livsnødvendigt at kunne hente hjælp hos
Gud og lægge gerningens udfald i Hans hånd.

Kunst i skolen
Vi har i år fået en uventet og stor gave til skolen. Kunstmaler Axel P. Jen
sen tilbød os et stort maleri, som han gerne ville skille sig ved, men kun
til en institution, som brød sig om det. Det er en Rembrandt-kopi, men
malet ejter et besøg i Dresden, hvor originalen hænger, og farverne er
Axel P. Jensens egne. Det gengiver en scene fra dommernes bog og hedder
Manoas offer. Samsons forældre, som længe har været barnløse, har fået
englebesøg og ofrer i taknemlighed til Herren for det gode budskab om, at
de skal få en søn, som de skal indvi til Herren, og hvis fremtidsopgave
skal være at frelse sit folk. De centrale, knælende skikkelser har et stærkt
lys over sig, og deres tilbedende holdning viser en intens indre samling.
Farverne, især hustruens røde dragt, står smukt og klart; vi synes, det vir
ker stærkt og smukt, hvor det hænger nu.
Vi havde en del overvejelser om, hvor vi kunne skaffe det en god plads,
men det er lykkedes, egentlig over forventning. Der var lidt at ordne ved
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væggen og belysningen i den lange stengang i Estrupsgadebygningen, men
lørdag den 24. februar kom kunstmaler Axel P. Jensen selv herover og
afslørede billedet. Det gode ved placeringen er, at gangens længde mulig
gør, at man får det i stor afstand og lyset falder rigtigt og rigeligt fra vin
duerne.
Det er værd at sige tak for, at en kendt og anset kunstner har villet
skænke os en gave, som ligger i så højt et plan.

Maleren Axel P. Jensen overdrager sit billede til skolen

Skolens lærere og lærerinder
Torben Berg (Be), adjunkt, cand, mag.: Engelsk og kristendomskund
skab (I960).

Axel Brygmann (Bry), adjunkt, cand, mag.: Naturhistorie, geografi og
fysik (1955).

Gunnar Christensen (GC), lektor, cand, mag: Dansk, tysk og kristen
domskundskab. Indvendig inspektor (1945).

Richard Damm (Da), cand, theol.: Kristendomskundskab (1947).
Aase Detlefsen (De), adjunkt, cand, mag.: Fransk og engelsk (1960).

Jytte Fibæk Laursen (JF), eks. forskolelærerinde: Gymnastik og hånd
gerning (1958).

Finn Hansen (FH), stud, mag.: Sang og musik (1961).
Marie-Louise Hauschildt (Hau), eks. lærerinde: Regning og matematik
samt lysk (1952).

Reimer Hemmingsen (RH), adjunkt, cand. mag.: Latin og tysk (1958).

Else Holst (EHo), eks. lærerinde: Regning og matematik (1947).
Lilly Ingomar-Petersen (I-P), cand. mag.: Sang, musik og engelsk
(1961).

Karen Margrethe Jensen (KMJ), eks. lærerinde: Dansk og historie
(1961).

Nils Kjærulf (Kjæ), adjunkt, cand. mag.: Dansk og engelsk (1952).

Ulla Kjærulf (UKjæ), adjunkt, cand. mag.: Fransk (1949).
Ernst Knudsen (Knu), eks. lærer: Gymnastik og fysik (1959).
Kirsten Kornum (KKor), eks. lærerinde: Gymnastik og dansk (1958).

Viggo Kornum (VKor), eks. lærer: Korsang (1958).
Ellen Leschly Kristensen (ELK), pens, lektor: Latin (1916).

Karen Linderstrøm-Lang (KL-L), rektor, cand. mag.: Dansk og kristen
domskundskab (1923).
Erik Lester (Le), adjunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab, tysk
og latin (1953).

Erik Lindberg (Li), eks. organist: Sang (1960).
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Martin Lomborg (Lo), cand, theol.: Kristendomskundskab (1960).
Bjarne Madsen (BM), lektor, cand, mag.: Naturhistorie og geografi,
skriftlig inspektor (1934).

Kjeld Madsen (KM), adjunkt, cand, mag.: Historie, oldtidskundskab
(1948).
Kirsten Marcussen (Marc), eks. lærerinde: Regning og matematik
(1956).
Erik Messeil (Me), pens, seminarielærer: Sang.

Kristian P. Moesgaard (Moes), stud, scient: Fysik, kemi og matematik
(1961).
Ejvind Mondrup Kristiansen (EMK), eks. lærer: Sløjd (1930).

Finn Morsbøl (FM), adjunkt, cand. mag.: Gymnastik og engelsk
(1960).
Lis Mortensen (Mo), eks. lærerinde: Dansk, regning og matematik
(1944).

Inga Schou-Møller (IS-M), eks. forskolelærerinde: Håndgerning
(1956).
Lis Nielsen (Ni), eks. forskolelærerinde: Gymnastik (1959).

Lorens Nordentojt (No), adjunkt, cand. mag: Dansk og fransk. (1950).

Aksel Nyborg (Ny), adunkt, cand. mag.: Historie, oldtidskundskab,
tysk og gymnastik (1955).

Max Rahbeck (Rahb), eks. lærer: Gymnastik (1961).
Esben Viggo Rasmussen (EVR), pens, lektor: Matematik, fysik og
kemi (1917).

Folmer Rasmussen (FR), eks. lærer: Formning (1947).

Karen Bang Rasmussen (KRas), eks. lærerinde: Naturhistorie, geografi
og historie (1947).
Knud Sand Lauridsen (KS-L), provisor: Kemi (1960).
Einar Sørensen (Sø), eks. lærer: Dansk og tysk (1952).
Hans L. Thuesen (Thu), eks. lærer: Sang (1960).

Leo Toft (Toft), lektor, cand. mag.: Matematik (1944).

Elly Toftbæk (ETo), eks. lærerinde: Dansk, engelsk og kristendoms
kundskab (1959).
Margrethe Worm (Wo), eks. lærerinde: Gymnastik (1928).

Ruth Zeuthen (Z), cand. mag.: Fransk (1961).

Orla Ørts (0), adjunkt: Matematik, fysik og kemi (1959).
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Skolens regnskabskontor

er åbent daglig 11-12,15, undtagen lørdag. Regnskabsføreren, hr. J. C.
Ravn, træffes i reglen mandag, tirsdag, onsdag kl. 11-12,15. Kontorassi
stenten, fru Mathiassen, er der altid i kontortiden.

Th. Langs Skoles forældreråd
fungerer i overensstemmelse med den vedtægt og forretningsorden, som
blev fastlagt i efteråret 1936. Dets medlemmer er for tiden: Lrs. Jon Gudmundsen (formand), fru Østergaard Christensen og fru Klan, Bryrup. 1 de
fire årlige møder deltager skolens rektor og en repræsentant for lærerne,
valgt af og blandt disse. Lærernes repræsentant er for tiden adj. E. Lester.
Forældredådets formand redegør nedenfor for den af forældrerådet i
1960 oprettede jubilæumsfond.

Th. Langs Gymnasieskoles Jubilæumsfond af 1960
har siden sidste udsendelse af meddelelser i 1960 begyndt uddelingen af
legater. Antallet af kvalificerede ansøgere har bekræftet begrundelsen for
stiftelsen, at der især i det første år efter afsluttet eksamen er et udtalt be
hov for støtte af denne art.
Foruden at tage hensyn til evner, flid og økonomiske forhold har fondsbestyrelen også skelet til uddannelsens varighed og mulighederne for ind
tjening under uddannelsen. Legaterne har været uddelt enten som et eengangsbeløb eller som en fast månedlig ydelse i 10 måneder ud fra den be
tragtning, at formålet — en effektiv støtte — bedst nås på denne måde.
Ved dimissionsfesten i 1961 uddeltes følgende legater:

Hans Erik L. Madsen
Ingrid Tougaard
Per Østergaard Nielsen
Gunnar Søby

kr.
kr.
kr.
kr.

200,00 i 10 mdr.
150,00 i 10 mdr.
150,00 i 10 mdr.
500,00

kr.
kr.
kr.
kr.

150,00 i 10 mdr.
200,00 i 10 mdr.
500,00
500,00

Ialt kr. 5.500,00

og i 1961:
Kai Josephsen
Thomas Ebbesen
Inge Birgit Thisted
Margit Ebbesen

Ialt kr. 4.500,00.
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Fondsbestyrelsen har fortsat kunnet glæde sig over en vedvarende strøm
af bidrag og takker ved denne lejlighed for enhver støtte. På nuværende
tidspunkt, hvor indsamlingen sker med lærerkollegiets og gymnasieelever
nes velvillige bistand, andrager fonden kr. 12.530,09.
Vi står overfor uddelingen af årets legater, og selv om det aldrig har
været hensigten at samle en større legatformue, er de forhåndenværende
midler, behovet taget i betragtning, ikke større, end at vi vil appellere til
alle om at betænke fonden eventuelt gennem giro nr. 106442.
Silkeborg, i maj 1962.
På fondsbestyrelsens vegne:
Jon Gudmundsen.

Th. Langs Skolers Samfund
er en forening, dannet af tidligere elever fra institutionens forskellige afde
linger 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 1961 uddeltes således
ialt ca. 1000 kr., dels i boggaver, dels i penge.

Seminariets elever:
Andreas Holm Jensen, 3sst, Hanne Rydahl Kristensen, 3sst, Knud
Rasmussen, 3s, Rita Jensen, 4s, Birthe Mortensen, 4s, Marie Søholmer,
3sm, Annelise Hedegaard, 3sm.
Gymnasieskolens elever:
Hans Jørgen Gundersen, 3g, Birtha Jensen, 3g, Terkel Nielsen, 2g,
Hanne Storgaard Madsen, 2g, Ivan Jacobsen, 2g, Poul Munk Jørgen
sen, 4m, Ingrid Lage Hansen, 4m.
Hovedskolens elever:
Aase Richter Larsen, 7c, Helle Hauschildt, 7d, Inge Dorthe Pedersen,
7e, Torben Andersen, 8c, Jens Ove Munch, 8d.

Th. Langs Skolers Legater
Uddelingen har været foretaget på følgende måde:

Anna Høltzermann s mindelegat
uddeltes i 1961 på stifterindens fødselsdag 13. december til en eller flere
i Silkeborg fødte elever i Th. Langs Skole:
1. Birgit Runebøll, 3gsa ......... 135 kr.
2. Ove Hørning, 2gsa ............. 130 „

Ialt 265 kr.

Th. Langs Skolers Lærerlegat
uddeltes på frk.Th. Langs fødselsdag 3. maj 1961 med gaver til flittige
elever i alle institutionens afdelinger.
Hovedskolen:
1. Bente Dalsgaard, 7c ............. 50 kr.
2. Steen Søgaard, 7d................. 50 „
3. Hans Hors, 7e ..................... 50 „
Gymnasieskolen:
1. Erik Møller, 2gsa ................. 75 kr.
2. Erik Rytter, 2gmb................. 75 „

Seminariet:
1. Inge Marie Kristensen, 3sst . . 75 kr.
2. Liss Noigaard, 2sm................. 75 „

Ialt 450 kr.

Fru Theodora Dam, f. Madsen’s Mindelegat 1961
for mindre bemidlede studerende, der er elever på Th. Langs Skole:

Jens Tolstrup, Igsb

1000 kr.
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Th. Langs Mindelegat
uddeltes på frk. Th. Langs fødselsdag 3. maj 1961 med gaver til elever
i alle institutionens afdelinger:

Hovedskolen:
1. Kiss Nellemann Petersen, 6c . . 35 kr.
2. Lykke Rasmussen, 6b............. 35 „
3. Klaus Drivsholm, 6e ............. 35 „
Gymnasieskolen:
1. Anders Qvortrup, Ra............. 50 kr.
2. Margit Ebbesen, 3gsb............. 75 „

Seminariet:
1. Henry Drejer, 4S .................... 125 „

Ialt 355 kr.

Th. Langs Skolers lærerlegat 1962

Seminariet:

Ove Larsen realb

Gymnasieskolen:

Bodil Mørk 3gsb
Ingrid Salomonsen 2gsa

Hovedskolen:

Sejr Krogh 8d
Lis Pedersen 8d
Jan Hoffmann 8c

Ialt uddelt 600 kr.

Th. Langs mindelegat 1962

Seminariet:

Søren Skov 3sst

Gymnasieskolen:

Lis Slottved 3gsa
Jens Mogensen reala

Hovedskolen:

Jytte Frederiksen 7c
Bjørn Knudsen 7d
Ole Langballe Pedersen 7e
Ialt uddelt 485 kr.

Theodora Dam’s mindelegat 1962 (kr. 1086,86):
Seminariet:

Thomma Nielsen 1 sm

Anonym gave:

Vibeke Andersen 2gma.

Årets arbejde
1. realklasse:

Religion a (KL-L): Tekstlæsning efter gi. og ny testamente, om trosbeken
delsens led.
b (Be): Kirke- og missionshistorie givet mundtligt; stoffet fastholdt ved
hjælp af arbejdsbøger og for enkelte punkters vedkommende suppleret
af Tolderlund Hansen: Kirken i dag.
Dansk a (Mo): Dansk 1. real a: Enemærke, Fr. Nielsen og Søjberg Peder
sen: Da. litteraturudvalg for realskolen I (Da bogen er forsinket fra for
laget er i stedet brugt Clausen og Hansen: Dansk læsebog for misk. III).
Desuden er læst:
Aakjær i udvalg og Heiberg: Aprilsnarrene.
Grammatik- og analyseøvelser.
1
stil eller diktat om ugen.
b (KK) : Som ra. Dog læst Martin A. Hansen fortæller, samt norske og
svenske børnebøger.
Engelsk a (Kjæ): Brier og Young: The Tortoise III.
Brier og Young: Grammatik.
Forrester: Flying Colours.
b (FM) : Ring Hansen og F. T. Mouridsen: English of Today Hl
(stk. 1-40).

Tysk a (Ny): Rud. Lave: Tysk II.
Tyske stiløvelser (Houken og Stenbjerre) f. mellemskolen.
b (Hau): Deutsch für die Jugend 2.
Læsebog og sprogøvelse.
Historie a (KMJ) b (KR) : Buchreitz og Rosing: Historie for real
klasserne I.
Geografi a (BM) b (Bry) : W. F. Hellner: Jorden og mennesket.
Geografi f. realafd. I.

Naturhistorie a (BM) b (Bry): Lange og Leth: Biologi f. realafd. 1:
Skoven.
Regning og matematik a (Mo) b (Marc): C. C. Andersen, S. A. Bo, Niel
sen og Damgaard Sørensen: Realsk. regn, og mat. Side 1-150.
Damgaard Sørensen: Realsk., geometri, s. 1-51.

Fysik a og b (KPM): Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 1.-2. real:
side 13-28, 53-58, 68-93 og 109-150.
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Håndgerning a (IS-M), b (IF): Kimono. Broderi efter gamle danske hånd
arbejdsmønstre. Reparation på maskine.

4. mellemskoleklasse:
Religion a (Da): Bienker og Lang: Bibelhistorie med kirkehistorie.
Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
b (To): Tolderlund Hansen: Kirken i dag.
Dansk a (KMJ) : Clausen og Hansen: Dansk læsebog III.
Pontoppidan: Isbjørnen.
Martin A. Hansen fortæller
Falbe Hansen og Keller: Svensk læsebog (ca. 25 sider).
Jensen og Noesgard: Skriftlig dansk samt øvelsesstykker i dansk sprog
lære.
En ugentlig stil eller genfortælling.
b (To): Clausen og Hansen: Dansk læsebog III.
H. Pontoppidan: Fra hytterne.
Falbe Hansen og Keller: Ca. 25 sider svensk.
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i dansk gramm.
En ugentlig genfortælling eller stil.

Engelsk a (To), b (Be): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mel
lemskolen IV.
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Øvelseshefte IV.
Kindt Jensen: Stiløvelser for mellemskolen.
Tysk a (Sø), b (Sø): P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s! Tysk III.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Desuden læst kursorisk: Kellermann: Der Tunnel (Easy Reader udg.)
Latin a (ELK), b (ELK): Otto Foss: Elementa Latina -t- stk. 46 til og
med stk. xx.

Historie a (Le), b (L): Buchreitz og Rosing: Verdenshistorien II.
S. 146-360.
Geograji a (KR), b (BM) : Bruun og Bøcher: Geografi for mellemsk. II.
Side 83-193.

Naturhistorie a (KR), b (Bry): Lange og Leth: Zoologi II. Side 67 og
bogen ud
tillæg.
Balslev og Simonsen: Botanik IV.
Regning a (EH), b (Marc): Regning: Christensen og Marcussen: Regning
i 4. mellem.
Aritmetik: Marcussen og Thø gersen: Aritmetik for mellemskolen.
§ 83-132.
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Geometri: N. Ebbesen, H. Hjelme og F. Klintø: Geometri for mellemsko
len. § 64 og bogen ud.
Fysik a (Knu), b (Knu): Rasmussen og Simonsen. Fysik for mellemskolen.
Side 30 og bogen ud.

Realklassen:
Religion a (Be), b (Be): Frikirker og sekter efter Tolderlund Hansen:
Kirken i dag.
Fremmede religioner efter Søren Holm: Religionerne.
Arbejdsbog er anvendt.
Dansk a (KMJ): Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen.
Karen Blixen: Babettes gæstebud.
Abell: Anna Sophie Hedvig.
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realklassen.
1 stil hver 14. dag.
b (Sø): Johs. V. Jensen: Bræen.
Kaj Munk: Ordet.
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen.
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realklassen.
Stil hveranden uge.

Engelsk a (De): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen.
Kindt Jensen: Stiløvelse for realklassen.
1 ugentlig genfortælling.
b (Be): Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen.
Kindt Jensen: Stiløvelse for realklassen.
1 ugentlig genfortælling skriftligt på klassen.
Extemporal efter Engelsk for realklassen.
Tysk a (RH): P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan.
Skoleradioens tyskhefte 61/62.
Ekstemporal efter de samme bøger.
Grammatik og stiløvelse efter Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser
for realklassen.
b (Sø): P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan.
Extemporal efter samme bog.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for realklassen.
Fransk a (De), b (No) : Bruun m. fk: Elementært fransk.

Historie a (KM): Aksel Strehle: Tre imperier.
b (KR): Poul Kierkegaard m. fl.: Borger og samfund.
Naturhistorie a (BM), b (Bry): Mogens Lund: Biologibog for realklassen.

Geografi a (BM) b (Bry): Hellner og Humlum: Ehvervsgeografi for real
klassen.
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Regning og matematik a (Hau), b (Hau): C. C. Andersen og J. Damgaard
Sørensen: Regning og aritmetik for realklassen. Siderne 1-87.
C. C. Andersen og J. Damgaard Sørensen: Praktisk regning for piger.
Marcussen og Thøgersen: Aritmetik for realklassen. Siderne 1-70.
A. K. Erlang: Firecifrede logaritmetavler.
Poul Marcussen og P. Th. Thøgersen: Opgaver fra realeksamen i regning
og matematik.

Fysik a (0), b (Bry) : K. W. Norbøll: Varmelære for realklassen.
K. W. Norbøll: Elektricitetslære for realklassen.

1. gymnasieklasse:
Religion: Sa (Da): Læst af Det gamle og nye testamente. Bøger: Bibelen,
salmebogen, Gösta Lindeskog: Bibelkundskab, Fritz Pullich: Religions
historie.
Ma (Be): Lindeskog: Bibelkundskab. Primitiv religion, muhamedanisme
og parsisme efter Fritz Pullich: Religionshistorie.
Sb (KL-L), Mb (KL-L): Lindeskog: Bibelkundskab.

Dansk: Ma Sb (GC): Fra folkeviser til Oehlenschläger. Hovedværker:
Gunlaug Ormstunges saga. Holberg: Ulysses von Ithacia. Kaj Munk:
Ordet. Ottar Jensen: Dansk grammatik: Morfologi og analyse.
Ferlov, Møller, Tolderlund Hansen: Svensk. 25 sider.
Stil hver 14. dag.
Mb (No): Fra oldtid til romantik. Gunlaugs saga. Folkeviser. Den stundesløse. Hakon Jarl. Bræen. Fiskerne. Nu opgiver han. Tekstprøver efter
Falkenstjerne. Hele Ottar Jensens grammatik. 25 sider svensk efter Ferlov
m. fl. 14 stile.
Sa (Kjæ): Erasmus Montanus. Anna Sophie Hedvig. Gunlaugs saga,
løvrigt fra oldtid til romantik samt en del svensk og grammatik.

Engelsk: Sa (Kjæ), Sb (Kjæ): A Modern English Omnibus. Four Modern
Writers. Eng. stiløvelse for gymnasiet.
1
ugentlig oversættelse og enkelte genfortællinger.
Ma (Be) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk I for gymnasiet.
Alan Sillitoe: The Loneliness of the Long-distance Runner.
Mb (I-P) : Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk I for gymnasiet.

Tysk Sa (RH) : Gerhard Kirchhoff: Deutsche Gegenwart. Side 1-76;
89-100.
Ingerslev og Vibæk: Deutschland II, stk. 1, 5, 16.
Tyske digte ved Ostergaard: Uhland og Heine.
Skoleradioen: Romeo und Julie in Berlin.
Skoleradioen: Geheimnis der Störche.
Sb (Ny) : Gad: Moderne tyske noveller.
Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker.
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Sigtrygsson og Rossen: Kultur- und Charakterbilder.
Samme: Grammatik og stiløvelse. — En ugentlig stil.
Ma Mb (GC): Stimmen unserer Zeit.
E. Kästner: Die verschwundene Miniatur.
Fransk-. Sa (De), Sb (Z), Ma (Z): Blinkenberg og Svanholt: Fransk be
gynderbog.
Mb (No): Atke og Hyllested: Fransk begynderbog.
Latin Sa (Le): Cornelius Nepos, Hannibal.
Saxild og Østergård: C. Julius Caesar: Commentarii de bello Gallico
I, II, III.
Sueton: Divus Julius: XL, XLIV, LXXII, LXV.
Sb (RH): Cornelius Nepos: Miltiades Themistocles og Aristides
(Svenska Klassikerförb.)
Cæsar (ved Saxild og Østergaard) : Bellum Gallicum I.
Bellum civile I og III, 6 Cæsarbreve og Svetons biografi af Cæsar
(471/2 ns).
Formlære og syntax efter Kragelund: Latinsk sproglære.
Historie: Sa og Ma (Le): P. Munch: Verdenshistorie I-II.
Ilsøe: Nordens historie til reformationen.
Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede.
Bundgaard: Biliedhefte I.
Sb (Ny) Mb (KM): Som Sa og Ma. Dog for sb tillige: Olrik: Øm klo
sterkrønike.

Oldtidskundskab Sa (Le), Ma (Le): Iliaden I, III, VI, XXII.
Odysseen XIII, XIV, XVI, XIX.
Sb (Ny): Iliaden I, III, VI, VIL
Odysseen I, V, VI, VII, IX, X, XI.
Hjortsø: Mytologi.
Mb (KM): Iliaden I, VI, IX, XXII, XXIV.
Kragelund: Græske historikere.
Naturfag Sa (BM), Sb (Bry): Hellner: Geografi for det sproglige gym
nasium. 4. udg. Side 1-37, 55-114.
Ma (BM), Mb (Bry) : Hellner: Fysisk geografi. 4. udg. Side 1-167.
Matematik Ma (EVR), Mb (KPM): Andersen og Mogensen: Matematik I.
Kap. I-X. ■— 2 sæt hjemmeopgaver om ugen.

Fysik Ma (KPM), Mb (KPM): Sundorph: Varmelære. Sundorph: Lys
lære. Side 1-69. Barmwater: Astronomi. Side 1-26 og 31-50.
22 elevøvelser.

Kemi Ma (EVR), Mb (KPM) : A. Østergaard: Kemi for gymnasiet. Side
9-54 og 101-120.
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2. gymnasieklasse:
Religion Sa (KL-L): Lindeskog: Bibelkundskab afsluttet samt Kirken i
dag.
Sb (GC): Tolderlund Hansen: Kirken i dag. Verdensreligioner.
Ma (Da): Læst af Det gamle Testamente samt kirkehistorie. Bøger:
Bibelen, salmebogen, Sv. Aa. Bay: Den romersk-katolske kirke, Sv. Aa.
Bay: Den evangelisk-lutherske kirke (de to sidstnævnte klassesæt).
Mb (Be): Den kristne etik givet mundtligt og behandlet i gruppearbejde.
Sv. Aage Bay og Busch: Den romersk-katolske kirke. — Elevforedrag.
Dansk Sa (Kjæ): Hovedværker: Grundtvig - Drachmann. En landsby
degns dagbog. Artikler i „Selvsyn“. Rytteren. Möte ved milepælen.
Svensk 25 sider. Analyse. Stil hver 3. uge.
Sb (GC): Oehlenschläger - realismen. Hovedværker: En dansk students
eventyr - En landsbydegns dagbog - Agerhønen ■ Selvsyn.
Svensk: 25 sider. Analyse. — Stil hver 3. uge. •— Elevopgaver.
Ma (No): Fra romantik til naturalisme - Pelle Erobreren - Fugle om
kring Fyret - Jørgen Stein • Om lidt er vi borte. En række større selv
stændige elevopgaver. Ottar Jensens grammatik. Lidt svensk efter Ferlov
m. fl. — 12 stile.
Mb (Kjæ): Samme pensum som Sa (med undtagelse af „Selvsyn“).

Engelsk Sa (FM): The Dickens Reader: pg. 3-88.
Bernard Shaw: Arms and the Man.
Aspects of British Life and Thought: pg. 9-68.
Two Centuries of English Poetry: pg. 5-11, 14-16, 22-53, 56-74.
English Essays II: pg. 1-20.
Mundtlige stiløvelser efter Jørgen Brier: Engelske stiløvelser for gymna
siet.
1
ugl. oversættelse eller referatstil.
Sb (Be): Af Two Centuries of English Poetry: Pg. 5-12, 15-19, 22-37,
40-48, 56-58. Bernard Shaw: Arms and the Man. Aspects of British Life
and Thought: Pg. 9-54. The Dickens Reader: Pg. 50-68. English Essays
Vol. II: Pg. 1-8, 12-20. Alan Sillitoe: Saturday Night and Sunday Mor
ning. Stiløvelse efter Jørgen N. Brier: Eng. stiløvelser. — Oversættelser
og referatstile.
Ma (FM): O. Friis Hansen: America through its Literature (pg. 5-81).
Evelyn Waugh: Decline and Fall.
Mb (Be): Friis Hansen og Chr. Nielsen: America through its Literature.
Stk 1, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 27, og Aldous Huxley: Ape and
Essence.
Tysk: Sa
Sb (GC) : Stefan Zweig: Phantatische Nacht (78 ns).
Schiller: Maria Stuart.
Ostergaard: Tyske digte. Goethe, Schiller, Heine.
Deutsche Kultur- und Charakterbilder.
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Oversættelsesstil hver uge. — Ref. hver måned.
Ma -|- Mb (Ny): Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker.
Stefan Zweig: Schachnovelle.
Th. Mann: Buddenbrooks udv. ved H. Winkler.
Fransk Sa (De): Troensegaard og Svanholt: Textes frangais.
Hyllested og Sten: Fransk grammatik og stiløvelse.
Emmertsen og Nissen: Fransk læsning I.
Anouilh: Antigone.
Sb (Z): Svanholt: Franske tekster.
Kap. af Emmertsen og Nissen: Fransk læsning I.
Kursorisk. Jean Anouilh: Antigone .
N. Chr. Nielsen: Fransk grammatik.

Latin Sa -p Sb (RH): Graecia Capta.
Foss, Frisch Høeg, lat. hæfter V: Livet på landet. — Livet i byen.
Foss, Frisch Høeg, lat. hæfter II: De oratore 1, 1-23.
Pro Sex Roscio, 15-29.
Latinsk grammatik v. Vald. Nielsen.
Historie Sa, Sb, Ma (KM), Mb (Le): Ilsøe: Danmarks historie 1523-1814.
P. Munch: Verdenshistorie 1500-1815. E. Bach: Ludvig 14. Bundgaard:
Biliedhefte II. Danmarks historie i billeder.

Oldtidskundskab Sa, Sb, Ma (KM): Homer: Odysseen V, VI, IX, XI.
Aischylos: Orestien. — Kragelund: Kunsthistorie. — Klassisk kunst.
Mb (Le): Kragelund: Græske historikere.
Aischylos: Orestien, Sophokles: Antigone.

Naturfag Sa (Bry) Sb (BM): Hellner: Geografi for det sproglige gymna
sium.
4 . udg. S. 38-54 og 115 og bogen ud. Verdensvare: Sa: Kul og jern.
Sb: Hvede.
Ma (Bry) Mb (BM): Hellner: Fysisk Geografi. 4. udg. S. 168 og ud.
Humlum: Erhvervsgeografi, 4. udg.
Verdensvarer Ma: Textilråstoffer og textilindustri. Mb: Energikilder.
Matematik Ma (0), Mb (Toft): Andersen og Mogensen: Matematik I,
kap. 1 og 11.
Matematik II, kap. 1-5 (b-klassen hele bogen).
Matematik III, kap. 1-3.
Fysik Ma (KPM): Sundorph: Elektricitet og magnetisme. Side 1-65.
Sundorph: Mekanisk fysik. Side 3-117.
Barmwater: Astronomi. Side 31-87. — 12 elevøvelser.
Mb (EVR): Th. Sundorph: Mek. fysik. Side 1-104. Th. Sundorph:
Elektricitet og magn. Side 1-65. Barmwater: Astronomi. Side 31-87.

Kemi (KS-L): Østergaard: Kemi for gymn. Side 63-80, 116-150, 165-191.
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3. gymnasieklasse:
Religion Sa (Da): Læst kirkekundskab og religionshistorie. Bøger: G.
Tolderlund Hansen: Kirken i dag. Erik W. Nielsen: De store verdens
religioner. Sv. Fenger: Religionshistoriske tekster i dansk oversættelse.
Sb (KL-L) : Erik W. Nielsen: De store Verdensreligioner.
Søren Kirkegaard.
Ma (Lo) : Fremmede religioner. Den romersk-katolske kirke.
Den luthersk-evangeliske kirke.
Mb (Be): Frikirker og sekter givet mundtligt. Sv. Aage Bay og J.
Busch: Den romersk-katolske kirke. Østens religioner med tekstlæsning
efter Svend Fenger: Religionshistoriske tekster. — Elevopgaver.
Dansk Sa (No): Fra 1840’erne til 1960. Tekster efter Falkenstjerne. (3
statariske hovedværker samt al grammatik (efter Buchreitz og Lindgaard) og det meste svensk (efter Ferlov m. fl) og norsk læst før Ill g.
Kursorisk: En idealist - Hærværk - Om lidt er vi borte - Løgneren Ingen kender natten. Klasseabonnement på „Selvsyn“. — 9 stile.
Sb (KL-L): Falkenstjerne: Fra Brandes og ud. Jensenius’ litteraturhi
storie. Hovedværker: Mogens - Anna Sophie Hedvig. Et dukkehjem.
Svensk og norsk efter Ferlov og Monrad Hansens udvalg. Buchreitz og
Lindgaard: Dansk grammatik fra Syntaks og ud. — Stil hver måned.

Engelsk Sa (Be): The Merchant of Venice Act I-V.
Two Centuries of English Poetry: Pg. 6-7, 10-12, 18-22, 32-36, 48-55,
59-64, 77-81, 87-104, 110-120, 131-147.
English Essays II: Pg. 8-11, 49-56.
Aspects of British Life and Thought: Pg. 55-135.
The Dickens Reader: Pg. 78-88.
Kindt Jensens stiløvelse. — Oversættelser og referatstile.
Sb (FM): Shakespeare: The Merchant of Venice.
Aspects of British Life and Thought. Pg. 55-135.
English Essays II: Pg. 8-11, 16-20, 53-56, 68-71.
Two Centuries of English Poetry: Pg. 32-36, 59-70, 75, 79-94, 101-112,
124-142, 153-155.
MdL stiløvelser efter
F. Kindt Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
John Braine: Room at the Top.
1 ugentlig oversættelse, referatstil eller litterær opgave.
Tysk Sa (Le): Schiller: Kabale und Liebe. Der Handschuh.
Die Bürgschaft. Die Kraniche des Ibykus. An die Freude.
Deutsche Kultur- und Charakterbilder: 4.27.
Freies Deutschtum: 10.12.33. — Friedrich Huch: Pitt und Fox.
Stil hver uge.
Sb (Ny): Ostergaard: Digte. Kabale und Liebe.
Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker. Zweigs Schachnovelle.
Skiftevis referat- og oversættelsesstile.
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Fransk Sa (No): Emmertsen og Nissen: Fransk læsning I.
Henriques og Willemoes: Fransk litteratur.
Heurlin: Pour comprendre la France.
Radioens teksthefter.
Steen og Hyllested: Fransk grammatik.
Sb (UKjæ): Henriques og Willemoes: Fransk litteratur. Brüel: Moderne
franske skribenter IV. Historikere II. Steen og Hyllested: Fransk gram
matik. Pierre Daninos: Tout Sonia.
Sb (No) : Henriques og Willemoes: Fransk litteratur. Hyllested og Steen :
Fransk grammatik.
Ma (De) Mb (De) : Henriques og Willemoes: Fransk litteratur. Brüel:
Moderne franske skribenter IV. Historikere II. Hyllested og Steen:
Fransk stiløvelse. Hyllested og Steen: Fransk grammatik. N. Chr. Niel
sen: Fransk skolegrammatik.

Latin Sa (RH), Sb (RH) : Latinske læsehefter II. Fra kejsertiden.
Seneca, Plinius Suetonius.
Romersk Poesi v. Krarup: Catullus 1, 2, 3. Vergilius 2. Horats 11.
Ovidius 4.
Foss, Frisch, Høeg: Lat. teksthefter III. Politik, teori 1 (de republica).
Praksis 8 (1. tale mod Catilina).
Sa. dog alle digte af Catullus.
Historie Sa (Le), Ma (Le) : P. Munch: Verdenshistorie 1815 og ud.
P. Ilsøe: Nordens historie 1814 og ud. Bøgebjerg og Elmelund: Kilder
til mellemkrigstidens historie. Danmarks historie i billeder. Kirkegaard,
Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag.
Sb (Ny), Mb (Ny): Ilsøe: Nordens historie 1814 og ud. P. Munch:
Verdenshistorie. Fra 1848 og ud. Historiske kilder til Danmarkshisto
rien IV. Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie.
Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag. Danmarkshistorie i billeder.

Oldtidskundskab Sa (Le), Ma (Le) : Platon: Symposion. Kragelund: Græ
ske kunstværker. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.
Sb (Ny), Mb (Ny) : Kragelund: Kunsthistorie. Fljortsø: Klassisk kunst.
Platon: Apologien.
Naturjag Sa (Bry), Sb (Bry), Mb (Bry), Ma (BM) : E. Wesenberg-Lund:
Biologi for gymnasiet. Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi.
Noget bredere behandlet:
Sa og Ma: Hormoner, Sb: Vitaminer, Mb: Stofskiftet.
Matematik Ma (0), Mb (0) : Andersen og Mogensen, Matematik III, kap.
4-5. Matematik IV. Matematik V.
Fysik Ma (0), Mb (0): Th. Sundorph: Mekanisk fysik (9. udg.) Side
104-181. Th. Sundorph: Lyslære (9. udg.) Side 56-92. Th. Sundorph:
Elektr. og magn. (9. udg.) Side 66-211.
Kemi Ma (0), Mb (0) : Østergaard: Kemi, kap. 15-18 og kap. 27-29.

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. 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. Bøgerne
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 ar
bejder.
6. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen. I frokostpau
sen 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 udækkede
stativer.
Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.
10. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller materiel
vil blive forlangt erstattet.

Smitsom sygdom
Børn med smitsomme sygdomme må ikke møde til undervisning på
skolen. Skolens ledelse har ret til at kræve lægeattestation for smittefrihed
hos en elev.
Skolelæge er dr. Gustav Dickmeiss.

Skolebetalingen er:
Realafd.:
Gymnasiet:
1. klasse
2. klasse
3. klasse

årligt
480 kr.

kvartalsvis
120 kr.

720 kr.

180 kr.

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

Statstilskud
Skolen modtager et statstilskud til moderation af skolepengene i hele
gymnasieskolen. Disse penge skal „fordeles efter skolens skøn over hjem
menes behov“. Skema til ansøgning herom fås på skolen og indleveres i
udfyldt stand senest 1. juni hvert år.

Silkeborg Kommunes støtte til indenbys elever
Alle indenbys elever i gymnasieskolen har gratis skolegang gennem
kommunens tilskud. 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.
Om støtte af „Ungdommens Uddannelsesfond“ se indledningen.
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Bøger
leveres gratis til alle elever i gymnasieskolen. Bøgerne er skolens ejendom,
og skolen må forbeholde sig ret til erstatningskrav overfor mishandling af
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 be
talingen følges med hensyn til langvarig forsømmelse på grund af sygdom.
Udmeldelse for sommerferien og til 1. juli modtages ikke.
Undertegnede træffes daglig (undtagen lørdag) — fridage og ferier dog
undtagne — fra kl. 12,15-13. Telf. 235.

Silkeborg, i maj 1962.

Karen Linderstrøm-Lang.

Skolehj emmene
Skolens kvindelige elever kan, så vidt, pladsen tillader det, bo på selve
skolen under rektors ledelse; mandlige elever kan optages i skolehjemmet
på Drewsensvej 66, tlf. 335, som ledes af hr. og fru forstander E. Knud
sen. Vi ønsker at skabe gode arbejdsbetingelser for de unge og 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 1962:
Der betales for værelse, fuld kost, lys og brændsel, men ikke vask, 3200
kr. årlig, når man deler værelse med en anden. For eneværelse betales 3600
kr. Betalingen erlægges forud kvartalsvis i slutningen af august, 1. novem
ber, 1. februar og 1. maj. Realafdelingens elever i 1. og 2. realkl. og hoved
skolens elever betaler for dagligt lektietilsyn i eftermiddagstimerne 15 kr.
om måneden i de 10 måneder (september-juni); egentlig privatundervis
ning er ikke indbefattet heri. Årlig radio- og fjernsynsafgift: 10 Kr. Der
som fordyrelsen af alle levnedsmidler, lønninger etc. fortsat vil vedvare, må
vi forbeholde os ret til i skoleårets løb at regulere opholdsbetalingen.
Indmeldelse til at bo i skolehjemmene gælder for et år. I pigeafdelingen
optager vi kun elever over 14 år. Vi har plads til 40 pigebørn. Drengeafde
lingen har plads til 18 drenge; en del af dem er yngre end 14 år.
Nærmere detaljer om medbragt udstyr, om husets orden etc. sendes til
de hjem, som ønsker kostskoleophold for deres børn.
Angående undervisningspenge, se side 25.

