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KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM

TARM

1948 * 1949



BERETNING
FOR SKOLEAARET 1948-49

VED

REKTOR A. ARNDAL



KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM

TARM

Oprettet 1938 som selvejende institution med statens 
og 20 oplandskommuners garanti, repræsenteret af en 
bestyrelse, hvis medlemmer er:

P. B. Gadegaard, 
provst, r. dbg.. Tarm, 

formand.

H. Gravesen, 
købmand, l'ann, 

mvstformand.

A. Højberg Christensen, 
undervisningsinspektør, dr. pliil., k. dbg., dbm. p. p.

Laurits Christensen, 
gårdejer. Hemmet.

A. Kar ber g, 
amtmand, dr. jur., k. i. dbg., dbm.

J. P. Siggaard, 
sogneradsformand, Skjern.

Rektor træffes sikrest personligt eller gennem telefon 
(Tarm 27) hver skoledag kl. 13—14 og 17,30—18,30 

(lørdag undtagen) samt efter aftale.

Kostafdelingens telefon er: Tarm 102.

Kasserer:
Økonomiinspektør, cand, theol. E. Søndergaard. 

Postgiro 53404.



KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

er en fuldstændig højere almenskole, oprettet 1938, med 
mellemskole, realklasse og gymnasium med nysproglig og 
matematisk-naturvidenskabelig linie.

Efter bestået mellemskoleeksamen kan eleverne ga over 
enten i realklassen, der efter et ars skolegang afsluttes 
med realeksamen, eller i gymnasieklasserne (nysproglig 
eller matematisk-naturvidenskabelig retning), der efter 3 
års skolegang fører til studentereksamen.

OPTAGELSE
Skolen optager elever fortrinsvis i 1. mellem og I gym

nasieklasse. Til optagelse på den nysproglige linie kræves 
bestået latinprøve.

Søger elever optagelse i andre klasser end de nævnte, 
f. eks. 2. og 3. mellem, må de godtgøre, at de er på højde 
med klassens øvrige elever. Skolen er gerne behjælpelig 
med tilrettelæggelse af forberedelsen til optagelse.



S K O L E P E N G E
For undervisningen betales for et år:

300 kr.1. mellem 192 kr. I g
2. mellem 216 kr. n g 336 kr.
3. mellem 240 kr. IH g 360 kr.
4. mellem 264 kr.
Realklasse 300 kr.

Hertil kommer brændselspenge. Til ubemidlede, dygtige 
og flittige elever kan der gives delvis, halv eller hel fri
plads (ansøgsningsskema tilsendes efter ønske). Kostelever 
har samme adgang til nedsættelse i betaling for undervis
ning som de skolesøgende elever.

Skolepenge opkræves kvartalsvis forud 15. aug., 1. nov., 
1. febr. og 1. maj.

Udmeldelse må ske med en fuld måneds varsel; der be
tales altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og 
for den følgende. Der modtages ikke udmeldelse til 1. juli. 
På kostafdelingen må udmeldelse ske med 3 måneders var
sel og modtages ikke til 1. juli.

En elev, der på grund af sygdom forsømmer skolen i 
længere tid, betaler skolepenge for den måned, i hvilken 
sygdommen er begyndt, og for den følgende. Samme be
stemmelse gælder, hvis eleven på grund af smitsom syg
dom må holdes borte fra skole. Skulde skolen blive lukket 
under en epidemi eller andre forhold, som man ikke er 
herre over, betales skolepenge for dette tidsrum.

Opholdsafgiften på kostafdelingen er 1000 kr. (Eleverne 
har så vidt muligt eneværelse) -|- 40 '/l midlertidigt dyr
tidstillæg (for mellemskoleelever dog kun 30 %). Betydelig 
moderation kan ydes til dygtige elever, hvis forsørgeres 
okønomiske vilkår gør det rimeligt. Enkelte dygtige elever 
kan få halv friplads på kostafdelingen og fri undervisning. 
For leje af inventar betales ved indmeldelsen 25 kr. og der
næst 10 kr. ved hvert følgende skoleårs begyndelse. Op
holdsafgiften opkræves kvartalsvis forud (15. aug., 1. nov., 
1. febr. og 1. maj). Skema til ansøgning om moderation fås 
ved henvendelse til rektor.
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LEGATER OG BOGPRÆMIER
Forstander Strunges mindelegat tildeltes for 1947—48 

Morten Laursen Vig, Hins, lektor frk. Nielsens legat Harry 
Knudsen, Illmn b, skolekomedielegatet Chr. Thomsen, 
Illmn b, kostlegatet Børge Claussen, limn b, 5. maj-legatet 
Bertel Hansen, 4. ml., elevforeningens legat Søren Brogaard; 
Illmn b, boggaver, skænket af skolens venner, tildeltes som 
flids- og opmuntringspræmier: Esther Pedersen, Illmn b, 
Peder Elkjær, II mn a, Morten Vad Sørensen, Hmn a, Aksel 
Kjær, Hmn a, Poul Linde Nielsen, Imn b, Hans Aksel Bøjle
sen, real, Selma Mortensen, 4. ml., og Henny Simmelsgaard, 
1. ml.

EKSAMINER 1948
Ved de afsluttende eksaminer i Hig, Hg, realklassen og 

4. ml. beskikkedes i skr. dansk rektorerne Berthelsen og 
Randrup (III), rektor Christensen og inspektør Jeppesen 
(real) og adjunkt Vestergaard (4. ml.). Skr. engelsk: ad
junkt Mouridsen og lekor Oscar Nielsen (III), lærerinde, 
frk. Glud og lektor, frk. Valentiner (real). Tysk: lektorerne 
frk. Alma Christensen cg Arndt (III). Matematik: lekto
rerne Hainau Christensen og Juul (III), skolebestyrer Johs. 
Pedersen og lektor H. C. Sørensen (real) og lektor Chri
stoffersen (4. ml.).

Censorer ved mundtlig eksamen: matematik: lektor Ben- 
nedsen (III, lins, 4. ml. a-f-b). Naturhistorie: lektor Brems 
(real). Fysik: adjunkt Kofoed (Illmn). Dansk: adjunkt Lier 
(Illmn). Engelsk: lektor Askgaard (Hins, Hmn). Fransk: 
lektor Skov (Ulmn-j-s). Tysk: adjunkt E. Westerkjær (Ills). 
Oldtidskundskab: lektor, frk. Barüel (Illmn). Historie: ad
junkt Jensen (His).



S T II I) E IN T E 8? E K S A M E N
III ns.

Buch, Ragnhild (14-11-28, købmand. Tistrup) ........... 13,50 mg4-
Gade, Gertrud Kirstine (30-9-29, handeism., Skjern) 13,64 mg-? 
Jensen, Svend Ejnar (29-1-30, stationsforst., Tistrup) 14,10 mg 
Kappelskov, Gunnar Petersen (7-7-29, førstel., Henne) 14,30 mg+ 
Larsen, Gerda Bank (24-11-29. vognmand, Skjern) ... 13,81 mg 
Pedersen, Aage (5-12-29, gårdejer, Tarm) ................... 14,00 mg
Petersen, Helga Birgitte (10-3-29, sognepræst, Ølgod) 13,67 mg 
Vig, Morten Laursen (6-5-30, provst, Hodde) ........... 14,03 mg

III mn. a.
Andreasen, Henning Møller (26-5-29, fabrikant, 

Ringkøbing) ................................................... 13,49 mg-?
Beck, Frode (13-10-30, lærer, Sdr. Vium) ................... 13,99 mg
Damgaard, Erik Kristensen (10-7-30, gårdejer, Sdr.

Vium) .......................................................................... 13,63 mg-j-
Flygaard, Ole (25-4-29, overtrafikassist., Ringkøbing) 13,70 mg 
Fritze, Henning (30-4-29, smed, Skjern) ....................... 14,09 mg
Hansen, Svend Aa. Krohn (9-2-29, installatør, Ølgod) 13,19 mg-? 
Jensen, Ivan Lundmark (17-5-28, købm., Ringkøbing) 13,87 mg 
Jæger, Inge (14-4-29, frue, Skjern) .............................. 13,23 mg-?
Kaiser, Olaf Alexander (4-1-28, distriktsmontør, Es

bjerg) .......................................................................... 13,34 mg-r
Knudsen, Niels Aage (2-3-29, lokomotivfører, Skjern) 13,36 mg-? 
Larsen, Astrid Albæk (16-10-30, stationsm., Sædding) 13,28 mg : 
Mortensen, Frejlif (4-12-27, lærer, Vesterbæk) ........... 13,42 mg4-
Petersen, Niels Thorpe (16-10-28, købmand, Skjern) 13,11 mg<- 
Rudolph, Eva Marie (12-11-29, arbejdsmand, Skjern) 13,19 mg-r 
Sand, Lizzie Marie (3-8-28, gårdejer, Stauning) ....... 13,54 mg-r
Skarregaard, Peter (10-2-28, konsulent, Rindum,

Ringkøbing) ............................................................... 14,22 mg-|-
Sørensen, Bent Damgaard, (17-9-29, biografdirektør, 

Tarm) .............................................................. 13,62 mg4-

III mn. b.
Birch, Mogens Christian (21-3-29, gårdejer, Tørring, 

Lemvig) .......................................................... 13,19 mg4-
Brogaard, Søren (27-3-28, husmand, Tim) ................... 14,47 mgf
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Christensen. Niels Bech (1-7-28, gårdejer, Ullits) ....... 13,60 mg-?
Jensen, Frede Søgaard (21-9-28. gårdejer. Jebjerg) ... 13,37 mg-? 
Knudsen, Harry (10-2-28, gårdejer, Durup) .............. 14.57 ug :
Nielsen, Poul Nord (26-11-27, frue, Fredericia) ....... 13,97 mg
Ottesen, Jacob Jørgen (1-12-29, ingeniør, Gentofte) 13 33 mg : 
Pedersen, Esther (11-3-28, gårdejer, Kvong) .............. 14,27 mg-(-
Svenningsen, Niels (24-8-28, gårdejer, Junget) ........... 13,62 mg-?
Sørensen, Gudmund Busk (13-6-29, valgmenigheds

præst, Lemvig) ........................................................ 12,85 g-f-
Thomsen, Christian (16-7-28, gårdejer, Lyby) ........... 14,09 mg

K E A L E K S A M E N
Boj lesen, Hans Aksel (24-8-30, tømrer, Vostrup) ....... 13,94 mg
Fischbæk, Per (11-5-32, frue, Tarm) .............................. 13,61 mg-^
Høj, Christian (2-12-31, gårdejer, Vostrup) ................... 13,50 mg-r
Jacobsen, Ole (23-11-31, provst. Borris) ....................... 13,73 mg
Larsen, Karen Margrethe (27-2-31, lærerinde, Borris) 13,95 mg 
Nielsen, Gerda (2-1-32, gårdejer, Vostrup) ................... 13,66 mg-?
Nielsen, Gertrud Elisab. (29-10-31, slagter, Lønborg) 13,55 mg-r
Olesen, Bente (15-4-32, bankdirektør, Tarm) ............... 13,04 mg-?
Raabye, Jørgen Henrik (6-5-31, oberstinde, Købenn.) 13,31 mg : 
Ravnholdt, Agnete Bindesbøl (22-1-31, frue, Tarm)... 13,40 mg-? 
Rosenstand, Jørgen (24-4-26, landsretssagf, Åbenrå) 13,50 mg-? 
Sørensen, Svend Erik Vater (24-11-31, distriktsleder.

Skjern) ........................................................................ 13,19 mg-?
Vogensen, Kirsten Johanne (11-1-32, kobm.. Tistrup) 13,34 mg-?

1 1 L M E L L E M S K O L E E K S A M E N
indstilledes 37 elever, hvoraf 3 bestod med ug-?, 4 med mg-|-, 
15 med mg, 10 med mg-? og 5 med g-|-.

Elevfortegneise. Skoleåret 1948—49.
* = kostelev.

IH ns.
Christiansen, Ole Wilhelm (2-10-30, sognepræst, Tim).
Holm, Kristen (25-11-29, gårdejer, Herborg).

*Iversen, Aage Vilhelm (12-9-29, læge, Vejrup).
Jacobsen, Bodil (14-10-30, provst, Borris).

*Jensen, Jens Marius (4-11-29, arbejdsmand, Floulev).
*Justesen, Bent Skov (14-5-29, mejeribestyrer, Bredal).
Kornø, Alice Hove (6-12-30, bankkasserer, Rindum, Ringkøbing).

*Saustrup, Anders Schou (7-2-30, frue, Holstebro).
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III mn. a.
Andersen, Bjarke (26-6-31, læge, Ringkøbing).
Andersen, Inger-Lise (5-1-31, bogholder Lund, Skjern).
Christensen, Bent Victoi' (22-8-31, købmand, Skjern).
Cour, Johannes la (7-12-30, amtsi'uldm., Rindum, Ringkøbing).
Elkjær, Peder Plougsgaard (20-12-27, sognerådsfm., Holmsland).
Jacobsen, Herluf Indulis Donald (23-10-28, censor, Hamborg).
Jensen, Jørgen Nørling (1-7-30, cykle- og træhdl., Ølgod).
Kistrup, Orla (6-5-30, maskinbygger, Spjald).
Kjær, Aksel (7-6-30, kreditforeningsfuldm., Rindum, Ringkøb.).
Linding, Frode (2-6-30, mejeribestyrer, Ølgod).
Skovbjerg, Thomas (17-10-29, dyrlæge, Ølgod).
Søndergaard, Knud Aage (28-5-30, inspektør, Skjern).
Sørensen, Morten Vad (17-1-30, mælkehandler, Nr. Nebel).

*Sørensen, Ruth Irena Clausen (21-3-30, murer, Skjern).

III mn. b.
*Christensen, Bernt Rishøj (14-8-29, landmand, Sevel).
*Christiansen, Jørgen (14-8-29, repræsentant, Vejle).
*Claussen, Børge Christian (10-5-29, sognepræst, Dronninglund).
*Glavind, Søren (23-10-28, dyrlæge, Østbirk).
*Gravesen, Niels Chr. (16-4-31, automobilhdl., Dronninglund).
*Jacobsen, Bertel Høxbroe (5-11-28, restauratør, Padborg).
^Johansen, Aage (15-6-30, stationsforstander, Agersted).
°Lynbech, Ebbe (9-2-30, tandlæge, Hobro).
*Lønstrup, Knud Gregersen (27-3-30, fisker, Skagen).
*Mattrup, Niels (28-1-28, gårdejer, Lomborg).
*Nielsen, Henry Johannes (3-12-30, renseriejer, Grindsted).
*Olesen, Oluf Høgh (1-2-30, afd. elektromekaniker, Esbjerg).
*Pedersen, Jens Erik Østergaard (26-2-31. frue, Hjerm).

II ns.
*Beuck, Theodor (30-10-27, sognepræst, Åbenrå).
Ebbesen. Børge (10-11-29, gartner, Skjern).
Gjelstrup. Aksel (26-3-29, gårdejer, Rom).

’’•'Haastrup, Erik Callø (22-1-32, landsretssagfører, Toftlund).
Sigaard, Margit Lina Jensen (20-5-31, førstelærer, Lønborg).
Vedsted, Ingrid (5-12-27, bagermester, Ansager).
Vig. Karen Laursen (3-11-31, provst. Hodde).

II mn. a.
Andersen, Bodil Elisabeth (23-8-31, lektor, Tarm).
Christensen, J. Raunholdt Folkenborg (30-6-31, slagterid., Skjern).
Dalgaard-Knudsen, Knud (30-3-32, landsretssagf., Ringkøbing).
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Kjærgaard Olav (4-7-33, kontorist, Ringkøbing).
Møller, Niels Peder Hald (3-2-31, arbejdsmand, Skjern).
Nielsen, Tove (24-8-29, landmand, Hodde).
Olesen, Viggo (15-6-31, postmester, Ølgod).
Rejkjær, Ove (7-8-30, manufakturhandler, Videbæk).
Riis, Frederik (7-5-30, købmand, Ølgod).
Skovbjerg, Niels (21-4-31, dyrlæge, Ølgod).
Vesterbye, Svend Aage (26-9-30, møller, Ådum).
Wiese, Conrad Frederik (8-11-31, elektroinstallatør, Ringkøbing).

II mn. b.
’Borrisholt, Ole (6-3-31, mejeribestyrer, Brovst).
’Christensen, Daniel Højgaard (1-9-30, frue, Sahl).
’Jensen, Anders Preben Bach (21-12-30, automobilhandler, Sæby).
’Jensen, Kristian Grønkjær (3-5-31, landmand, Ejsing).
’Jensen, Rasmus Hegaard (21-9-30, arrestforvarer, Nyk. Mors).
’Jensen, Roald Boe (18-1-30, værkfører, Skagen).
’Jørgensen, Christian Thomsen (24-7-31, gårdejer, Bonderup).
’Mølgaard, Bjørn Ole Nielsen (14-6-28, grosserer, Odense).
’Nielsen, Poul Linde (26-2-29, smedemester, Holstebro).
’Nielsen. Svend Søndergaard (10-2-31, restauratør, Holstebro).
’Olesen. Bjarne (14-3-31, fabrikant, Hornslet).
’Olsen, Ole Norstrøm (1-11-31, barber, Ørsted).
’Ostermann Ib (18-6-31, apoteker, Dronninglund).
’Pedersen, Svend Raun (18-1-30, lærer, Orten, Varde).
’Skjødt, Kaj Moestrup (22-5-31, bogholder, Vejen).
*Skou, Kristen (13-11-30, gårdejer, Seide).
’Søgaard-Jensen, Johannes Preben (10-9-29, tandlæge. Horsens).

I ns.
Brink, Ellen (9-11-31. slagter, Lem).
Christensen, Rita Merete (7-5-32, repræsentant, Ringkøbing).
Gadegaard, Christian Borg (17-12-31, provst, Tarm).
Iversen, Bodil (25-9-31, frue, Ringkøbing).
Ladefoged, Knud Frederik (7-12-32, kommunelærer, Ringkøbing).
Larsen, Karen Vibeke (1-3-34, lektor, Tarm).

’Olesen, Hans (25-3-32, bankbestyrer, Brande).
Rahbek, Helga (1-8-31, frue, Tarm).
Riss, Inge Elisabeth (4-12-30, dommer, Grenå).
Risdal, Tove (13-12-31, kreditforeningsfuldmægtig, Ringkøbing).
Søm, Bente (14-6-32, fiskeeksportør, Ringkøbing).

I mn. a.
Albrektsen, Per Ingemann (30-8-31, maskinhandler, Gjesten).
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Andersen, Karen Birte (15-4-33, lektor, Tarm).
Christensen, Edel Tove (17-5-31, landmand, Alstrup, Ullits).
Frøsig, Eleonora (11-5-32, manufakturhandler, Lem).
Grønlund, Karen Margrethe (16-3-33, skotøjshandler. Skjern).
Hansen, Bertel (27-3-32, frue, Tistrup).
Hansen. Søren Feldager (15-12-30, landmand. Holmsland).
Jensen, Svend Aage (17-7-31, landmand, Obling, Sdr. Bork).
Korsholm. Inger (2-10-32, gårdejer, Rcfstrup, Lem).
Kristensen, Kaj Krongaard (20-7-31, sognefoged, Mølby).
Kruse, Kristen Fabricius Krarup (30-5-29, gårdejer, Tistrup).
Larsen, Grete (15-1-32, overassistent. Ringkøbing).
Laustrup, Else Marie (7-6-32, lærer, Tarm).
Lyngø, Henning Christen Gejl (10-1-32, cyklehandler, Skovlund).
Löye, Hanne (19-11-32, apoteker, Tarm).
Mikkelsen, Ruth (3-8-32, bankbogholder, Ringkøbing).
Mortensen. Selma (25-7-32, smedemester, Tistrup).
Nedergaard, Signe Nielsen (13-2-30. fyrmester, Lyngvig fyr).
Nielsen, Henning (16-5-31, smed, Holmsland).
Nielsen. Kamma (10-4-32, handelsmand, Lem).
Nielsen, Kr. Gynther (8-2-31, forstander, Brejninggard, Spjald).
Pedersen. Poul Bogetoft (8-4-32. restauratør, Skjern).
Pedersen, Thorkild Mygind (18-3-33, malermester, Sædding).
Petersen, Erling (23-3-32, bagersvend, Nr. Nebel).
Sørensen, Helge (29-4-32, jernbanedirektør, Ringkøbing).

I vin. b.
’Borre, Ole Preben Baumgarten (23-9-32, frue, Hasseris).
’Bruun, Niels Madsen (23-8-31, gårdejer, Vittrup, Brørup).
’Eriksen, Ove (6-6-32, slagtermester, Brande).
’Jensen, Søren Elung (26-3-30. proprietær. Klejtrup, Hobro).
’Kristensen, Anders (31-7-32, husmand, Tim).
’Nielsen, Walter Erik (21-4-31, smed, Kvong).
’Norup, Willy (28-7-33, installatør, Horne).
’Nørregaard, Lars Rasmussen (7-11-30, gårdejer. Mygind. Assens).
’Pedersen, Knud Erik (21-5-31, mekaniker, Balling).
’Raabye, Jørgen-Henrik (6-5-31, oberstinde. København).
’Smidt, Torben Otto (26-10-31, direktør. Arhus).
’Østerby, Henrik (5-8-32, tandlæge, Grindsted).

Realklassen.
Astrup, Peder Aksel (12-7-30, tømrer, Dejbjerg).
Balleby, Sonja (7-4-32, slagtermester, Spjald).
Bang, Frank Alexander (8-7-33, arbejdsmand, Videbæk).
Bonde, Grete Nielsen (18-2-33, gårdejer, Foersum).
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■”Christensen, Svend (25-2-31, købmand, Nederby, Fur).
■”Christiansen, Bent Bendix (3-7-32, frue, Skanderborg).
Hame, Vibeke Broch (8-8-32, kredslæge, Skjern).

■”Heilmann, Peter Utke (1-6-33, overklitfoged, Skagen).
Jespersen, Rigmor (29-1-33, husmand, Herborg).
Jørgensen, Bodil Kirstine (29-11-31, hjælpearbejder, Tarm).
Ladefoged, Hans Frederik Pilgaard (30-9-32, lærer. Gårde).
Mikkelsen, Bente Caroline (2-3-32, boghandler, Borris).
Nim, Aage (24-4-32, gårdejer, Hemmet).

■”Olesen, Erik (27-4-32, landmand, Thyregod).
Pedersen, Max Ove Vestergaard (3-4-30, gårdejer, Lifstrup).

■”Pedersen, Ole Hede (24-11-31, købmand, Herning).
Petersen. Jørgen Lykke (16-12-33), dyrlæge, Spjald).

’”Poulsen, Per Boye (2-5-31, frue, Esbjerg).
Poulsen. Poul Erik Najbjerg (4-10-31, maskinarbejder, Tarm).

4. ml. a.
Andersen, Dora Smedegaard (15-8-34, sadelmager, Spjald).
Buch, Henning (26-7-32, købmand, Tistrup).
Børsting, Inger (15-8-33, førstelærer, Stauning).
Christensen, Poul Erling (9-8-33, gårdejer, Frisvad Mølle).
Hansen, Anna Haahr (16-2-34, landmand, Tistrup).
Hansen, Birgit Marie (26-5-33, frugthandler, Ringkøbing).
Hansen, Knud Erik (19-6-33, ejendomsmægler, Ringkøbing).

■”Hansen, Niels Johan (3-12-32, kaptajn, Esbjerg).
Jensen, Jens Erik Gammelby (20-10-33, lærer, Mejis).
Jensen. Vagn Broe (13-12-33, kriminalbetjent, Ringkøbing).
Jespersen. Else Birgithe (30-5-33, tømrermester, Houen).
Kjærgaard, Karen Anina (6-3-32, smedemester, Houen).
Kristensen, Birte (13-1-35, gårdejer, Spjald).
Larsen, Allan Hebert (7-3-34, købmand, Bech Jørgensen. Dejbj.) 
Lykkeberg, Grethe (17-3-34, arbejdsmand, Tistrup).

*Moesgaard, Niels Peter (23-2-33, arkitekt, Gram).
Nielsen, Anna Katrine Linding (23-11-33, landmand, Tistrup).
Nielsen, Egon Brogaard (10-5-33, rutebilejer, Spjald).
Nielsen, Ivan (30-12-33, vejmand, Spjald).

■”Nielsen, Kaj (22-1-32, gårdejer, Ørnhøj).
Nielsen, Per Thestrup (15-1-34, driftsleder, Karlsgårde, Sig).
Pedersen, Agnes Plauborg (25-10-31, gårdejer. Houen).
Pedersen, Vagn (21-2-34, gårdejer, Tarm).

■”Rasmussen, Keld Karmark (8-2-33, frue, Esbjerg).
Rich, Tove (18-9-33, husmand, Houen).
Thomsen, Minna Grøhn (25-11-33, vognmand, Tistrup). 

’”Winther, Torben (24-9-33, dyrlæge, Haverslev).
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4. ml. b.
Christensen, Karl Erik (19-1-34, husmand, Finderup).
Damgaard, Inger Kristensen (27-3-34, gårdejer, Sdr. Vium).
Delfs, Frida Anna (7-9-33, maler. Tarm).
Frederiksen, Helge (5-8-33, sognepræst, Stadil).
Jacobsen, Birthe (28-5-33, provst, Borris).

‘"Jacobsen, Kirsten Høxbroe (28-7-33, restauratør, Padborg).
Jakobsen, Vita (14-8-33, smed, Lønborg).
Jensen, Axel Øllgaard (25-7-34, fabrikant. Lem).
Jensen, Grethe Kirkegaard (27-4-34, uddeler, Lem).
Jensen, Jens Vagn (21-3-33, gårdejer, Dejbjerg).
Johansen, Agete Riise (30-9-33. teglværksejer, Alkjærsig).

*Kjær, Kaj (17-12-33, frue, Nørresundby).
Klitgaard, Jørgen (27-3-34, forsøgsleder. Borris).
Kristensen, Preben Johannes (24-6-33, mejeribestyrer, Sdr. Vium).
Larsen, Hans Konrad (11-10-33, lærerinde, Borris).
Lauridsen, Leo Skat (17-12-32, husmand, Lønborg).
Mejner, Christian Egon (28-7-34, tømrer, Hemmet).
Mortensen, Per Lambæk (26-9-33, kommunelærer, Ringkøbing)
Møller, Anna Marie (19-2-33, husejer, Lønborg).
Nielsen. Anna Lise Vestkær (22-5-34. landmand. Skjern).
Nissen, Inger (19-7-33, bankdirektør, Ringkøbing).
Petersen, Bendt Kirkegaard (2-5-33, lærer, Borris).
Sigaard, Arne Jensen (30-3-34, lærer, Lønborg).
Simonsen, Erik Rosendal (2-9-33. dommer, Ringkøbing).
Skibsted, Oda Marie Hansen (9-7-33, mejerist, Tarm).
Sønderby, Jørgen (31-12-32, arrestforvarer, Ringkøbing).
Thygesen, Kaj (27-1-33, overtrafikassistent, Ringkøbing).

3 ml.
Andersen, Robert Henning (27-10-33, vognmand, Sig). 

^Christensen Jørgen Elliot (9-11-33, grosserer, København).
Ellegaard, Eivind (1-8-33, arbejdsmand, Tarm).
Friis-Jensen, Holger (19-10-35, førstelærer, Brejning, Spjald).
Hame, Ejler (16-12-34, kredslæge, Skjern).

*Hansen, Bent (19-3-34, ingeniør, Ålborg).
Hansen, Bent Eli (9-3-34, tømrermester, Videbæk).
Hansen, Max Jørgen (15-6-35, møbelsnedker, Tarm).
Hansen, Tage (22-3-33, gårdejer, Ådum).
Jacobsen, Bent (23-7-33, repræsentant, Århus).
Jacobsen, Erik (14-8-34, provst, Borris).
Jensen, Henning Hyrup (18-4-35, banenæstformand, Tistrup).

Jensen, Jens Erik (3-12-34, lærer, Sædding).
Jensen, Peder Egon (3-12-34, lærer, Sædding).



Ladefoged, Anders Mikael (30-12-34, lærer. Gårde).
Nielsen, Helga (15-9-33. vognmand, Tarm).
Nielsen, Ruth (2-8-34, slagtermester, Lønborg).
Nygaard, Tove (22-11-34, repræsentant, Tarm).

”Nymann, Stephen Juul (30-6-34, frue, Abyhøj).
Pedersen, Kaj Gerner Gotfred (3-12-33, guldsmed, Videbæk).
Pedersen, Mads Gregers (11-6-35, arbejdsmand, Dejbjerg).

”Rothmann, Oluf (24-1-34. ekspedient, Viborg).
Schützack, Erik William Schultz (26-7-34, sognepræst. Stauning).
Sillesen, Knud (13-9-34, repræsentant, Tarm).
Sørensen, Anna Elisabeth (18-3-34, fabrikant, Tarm).

*Thaarup. Helle Vibeke (3-12-33, klitdirektør. Vejers).
Valeur, Jørgen (15-1-34, kreditforeningsdirektør, Ringkøbing).

2. ml. a.
Agerbo, Anna Birte (30-4-35, maskinarbejder, Lem).
Andersen. Kristian Smedegaard (22-4-36, sadelmager, Spjald).
Christensen. Anna Katrine (30-10-34. gårdejer. Tistrup).
Hansen, Annalise (3-10-34, maler, Ådum).
Hansen, Birgit (18-11-34, maler, Ådum).
Henningsen, Niels Eigil Stampe (30-5-34. tømmerhdlr., Videbæk).
Jacobsen. Kjeld (6-8-35, gårdejer, Ådum).
Jensen, Anny Margrethe Boie (2-9-34, rutebilejer, Tistrup).
Jensen, William Volder (20-1-35, landmand. Nr. Nebel).
Lauenborg, Tage (12-2-35, gårdejer, Videbæk).
Lauridsen. Kaj Erling (18-3-35, vognmand, Tistrup).
Madsen, Edith Bollerup (2-8-35, mejerist. Spjald).
Madsen, Jørgen Frede (12-8-34, arbejdsmand. Sig).
Meyer, Egon (29-1-36, fiskemester. Sig).
Nedergaard, Svend Aage (2-3-36, gårdejer, Borris).
Nielsen, Bent Mølhede (7-7-35, købmand, Herborg).
Nielsen. Marie (27-3-35, gårdejer, Dejbjerg).
Olesen, Poul (25-2-36, gårdejer, Spjald).
Olesen. Svenning (11-7-36. førstelærer, Thorstrup).
Pedersen. Knud Morten Raunkjær (30-6-36, gårdejer. Sig).
Petersen, Janne Christine (14-9-35, lærer, Borris).
Petersen, Knud Lykke (18-9-36. dyrlæge, Spjald).
Sørensen, Helge Pilgaard (8-9-35, billedskærer, Videbæk).
Thomsen, Ellen Filskov (14-2-35, fabrikant, Borris).
Vestergaard, Peder (15-9-35, arbejdsmand, Borris).

2. ml.b.
*Allesen-Vernø, Søren (11-12-35, fabrikant. Vanløse).
Bundgaard. Kristian Birkebæk (23-3-35, købmand, Skarrild).
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Christensen, Jens Ole (10-4-35, landmand. Blåkilde).
Christensen, Jens Ole (26-6-34, murer, Tarm).

*Gjerulff, Thorsten (17-2-35, proprietær, Erritsø).
Henriksen, Karen Margrethe (5-5-36, adjunkt. Tarm).

"Humle, Benny (11-7-35, servitrice, Århus).
Jensen, Anne Marie (31-1-35, fabrikant. Tarm).
Kjærgaard, Randi (18-10-36, disponent, Tarm).
Knudsen, Kirsten Rahbek (23-11-36. bogholder, Tarm).
Melballe, Ejner Jensen (14-10-34, urmager, Tarm).
Mogensen, Elva Holm (7-12-35, gårdejer, Tarm).
Nielsen, Anne Kirstine (23-11-35, skomager, Tarm).
Nielsen, Børge Bundgaard (19-10-35, gårdejer, Tarm).

*Nielsen, Petei’ Brask (20-6-35, prokurist, Skive).
Petersen, Bent Frede (5-4-36, pastor emer., Tarm).
Rindom, Knud Egon (6-1-35, arbejdsmand, Lem).
Simmelsgaard, Henny Olea (19-4-36. vejmand, Tarm).
Sønderby, Annagrete (25-4-35, fabrikant, Tarm).
Sørensen, Karen Margrethe Damgaard (20-6-36, biografdirektør, 

Tarm).
*Thaarup, Ida Marianne Siegumfeldt (31-12-34, klitdir., Vejers).
"Thaarup, Ingeborg Merete Siegumfeldt (31-12-34, klitdir., Vejens).
Thøgersen, Niels Jørgen Hays (9-11-35, installatør. Tarm).
Thøgersen, Peder Hays (16-8-34, installatør, Tarm).

*Uhre, Hans (25-12-34, gårdejer, Lyhne).

1. ml. a.
Balleby, Leo (11-8-36, slagtermester, Spjald).
Christensen, Villy Rosendahl (8-5-37, gårdejer, Ådum).
Gravesen, Aase Gunhild (19-7-35, gårdejer, Hesselbo, Gårde).
Hamburger, Svend Ove Vilhelm (11-7-36, maskinist, Lem).
Hansen, Anni Grete (24-5-36, driftsleder, Lem).
Jensen, Ingrid Bjerg (28-4-36, gårdejer, Houen).
Jespersen, Margit Viftrup (15-3-36, installatør, Videbæk).
Jørgensen, Anna Grethe (23-10-35, centralbestyrer, Gårde).
Knudsen, Iver Rye (6-4-37, forretningsbestyrer, Spjald).
Knudsen, Ruth Kirsten Toustrup (18-11-35, driftsleder, Videbæk).
Kristensen, Betty Margit Hedegaard (20-6-36, cyklehandler, 

Videbæk).
Nielsen, Inger Kirstine Vestkær (29-1-37, gårdejer. Skjern).
Pedersen, Eva Kjærgaard (22-6-36, uddeler, Ørbæk. Houen).
Pedersen. Georg Egholm (22-7-36, urmager, Videbæk).
Rich, Robert (16-9-35, landmand, Ørbæk, Houen).
Skuldbøl, Kurt Lyster (12-9-36, tømrermester, Videbæk).
Stampe, Inger Amalie (18-3-35, tømrer, Videbæk).
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Stranddorf, Inger Marie Weis (4-3-36, manufakturhdlr., Videbæk).
Sørensen, Bent Marup (30-5-36, elektricitetsværksbest., Videbæk).
Sørensen, Elin (10-11-36, gårdejer, Finderup).
Thomsen, Jens Lund (2-9-36, bogholder, Videbæk).
Thomsen, Knud Filskov (14-3-37, fabrikant, Borris).
Thomsen, Per (25-3-37, skomager, Herborg).
Voigt, Jens Michael (20-5-37, forstander, Løvstrupgård, Lem).

1. ml. b.
Allerslev, Frede (31-3-37, afholdsvært, Sdr. Vium).
Christensen, Mette-Marie (1-8-36, landmand, Kyvling, Tarm).
Clausen, Karen Severine (25-7-36, gårdmand, Sdr. Vium).

*Filskov, Niels Henrik (12-6-36, bankfuldmægtig, Silkeborg).
Hansen, Erik Lindegaard (24-11-34, snedker, Tarm).
Hansen, Inger Bülow (15-9-36, inspektør, Lønborg).
Hansen, Kristine Margrethe Bork (17-9-36, sognepræst, Lønborg).

^Jacobsen, Georg Leschly (28-2-35, assistent, Sønderborg).
Jessen, Egon Søren (5-10-35, tømrermester. Tarm).
Jørgensen, Hanne (8-5-37, landbrugslærer, Borris).
Jørgensen, Poul Egon (30-9-36, husmand, Hemmet).
Kristensen, Børge (7-5-36, tobakshandler, Tarm).
Larsen, Carl Fjerbæk (22-2-37, gårdejer, Foersum).

*Mikkelsen, Niels Henrik (12-12-35, købmand, Skarrild).
Mortensen, Ulla (21-5-36, husbestyrerinde, Ädum.
Jensen, Kirsten Møller, (19-7-36, malermester, Tarm).
Nielsen, Ellen (20-2-36, slagter, Lønborg).
Nielsen, Peter Bundgaard (11-4-36, købmand, Brædstrup).
Olesen, Oda Elisabeth (30-10-35, gårdmand, Sdr. Vium).
Olsen, Finn Bjerregaard (20-5-36, bogholder. Esbjerg).
Poulsen, Tage Najbjerg (1-6-36, maskinarbejder, Tarm).
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nørre Bork).
Sigaard, Henning Jensen (2-6-37, lærer, Lønborg).
Vestergaard. Inger Marie (17-6-36, gårdmand, Hemmet).



liN I)ER VISN I NGEN
Skolen har i årets løb måttet tage afsked med to meget 

afholdte lærere, idet adjunkt E. F. Rebben har modtaget po
sten som dansk kul
turgesandt i Lyon og 
som følge deraf har 
fået orlov fra 1. jan. 
49. — Skolen giver hr. 
Rehben de bedste øn
sker med på vejen for 
den betydningsfulde 
gerning, han går ind 
til. På grund af sin 
mands forflyttelse til 
Sjælland måtte fru I. 
Bølling Andersen søge 
sin afsked fra 7. febr. 
Skolen skylder fruen 
tak for dygtigt arbej
de. 1. febr. ansattes 
cand. mag. Børge Jen
sen som timelærer.

Kidturgesandt i Lyon 
Adj. E. F. Rehben

I årets løb har skolen haft besøg af undervisningsinspek
tør dr. Højberg Christensen og undervisningsinspektørens 
faglige medhjælpere i historie (lektor dr. phil. Fussing) og 
naturhistorie og geografi (lektor Reumert).

Inspektor: adjunkt A. H. Holm. Skriftlig inspektion: ad
junkt A. Henriksen. Rektors sekretær: adjunkt H. Buhl 
Nielsen. Bibliotekar: adjunkt B. M. Jensen. Kostinspektører: 
lektor L. Holst, adjunkt G. Hanghøj, faglærer Aa. Bendtsen, 
timelærer E. Bækgaard. Særligt tilsyn med mindre elever: 
lærerinde fru Ellen Bendtsen.

Undervisningen har været fordelt således:
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Rektor: religion III s-f-mn b, III mn a, I s^mn b, I mn a, 
1 a, 1 b, dansk II s+mn b.

Lektor G. Andersen: historie III s + mn b, III mn a, Ils 
4-mn b, II mn a, I s+mn b, I mn a, fransk II s-|-mn b, II mn 
a, oltidskundskab I s-j-mn b, I mn a, latin 4 b.

Lektor C. E. Larsen: engelsk I s, II mn a, I mn b, religion 
II s-|-mn b, II mn a, historie real, 4 a, 4 b, 3, 2 a, 2 b, 1 a, 1 b.

Lektor L. Holst: matematik III mn a, III mn b, real, geo
metri, real, fysik II mn b, 3.

Adjunkt A. Henriksen: fysik Is, naturhistorie Hl s-f-mn 
b, III mn a, geografi 11 s, II mn a, II mn b, I mn a, I mn b, 
real, 2 b, 1 a, 1 b.

Adjunkt Børge Rasmussen: dansk I mn a, engelsk Ils, 3, 
2 a, 2 b, tegning 4, 3, 2 a, 2 b, 1 a, 1 b, sløjd 3, 2, 1.

Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk III s-J-mn b, III mn a, 
1 a,l b, engelsk III s, II mn b, real.

Adjunkt E. F. Rehben: fransk Ills -j- mn b, HI mn a, real, 
tysk III s, II s, dansk I s + mn b. Ved adjunkt Rehbens bort
rejse 1. jan. 49 fordeltes hans timer på skolens øvrige lærere 
således: rektor: dansk Is -|- mn b, lektor C. E. Larsen: tysk 
III s, adjunkt B. M. Jensen: tysk 3, adjunkt Th. A. Olesen: 
fransk III s -|- mn b, III mn a, real, timelærerinde, cand. 
mag. frk. M. Liitken: tysk Ils. Til gengæld afgav adjunkt 
Olesen skrivning i 3, 2 a, 2 b, 1 a, 1 b, der overtoges af time- 
lærerinde, fru Ellen Bendtsen.

Adjunkt B. M. Jensen: dansk II mn a, oldtidskundskab 
III s 4- mn b, III mn a, II s + mn b, II mn a, latin III s, 
II s, I s, 4 a, tysk 2 a, 2 b.
Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk 4 a, 4 b, la, fransk I s -j- 

mn b, I mn a, skrivning 3, 2 a, 2 b, la, lb.
Adjunkt A. Hofmann Holm: matematik: II mn a, II mn b, 

fysik III mn b, I mn a, I mn b, real.
Adjunkt G. Hanghøj: fysik III mn a, matematik I mn a, 

I mn b, 3, 1 a, 1 b.
Adjunkt på prøve E. Munk Nielsen: matematik II s, I s, 

4 a, 4 b, fysik II mn a, 4 a, 4 b, 2 a, 2 b, 1 a, 1 b.
Mellemskolelærerinde, frk. Ellen M. Pedersen: religion
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4 a, 4 b, 3, 2 a, 2 b, dansk 4 a, 4 b, naturhistorie real, 4 a, 4 b, 
2a, 2b, la, 1 b.

Mellemskolelærer Aage G. Bendtsen: sang III s + mn b, 
III mn a, II s 4- mn b, II mn a, I s + mn b, I mn a, 4, 2, 1, sam
mensang, gymnastik III s + mn a, HI mn b, I mn a + b.

Timelærerinde, fru I. Bølling Andersen: geografi 4 a, 4 b, 
3, 2 a, håndarbejde 3, gymnastik III s -j- mn a, II s -J- mn a, 
I s mn a, real, 1. Ved fru Bølling Andersens fratræden 
og hr. cand. mag. Børge Jensens ansættelse som timelærer 
skete følgende ændringer: timelærer, cand. mag. Børge 
Jensen fik: geografi 4 a, 4 b, 3, 2 a, naturhistorie real, 3, 1 a, 
1 b, opgaveregning med ikke-latinere i 4, skrivning 2 a, 1 a, 
Mellemskolelærerinde, frk. Pedersen afgav naturhistorie 
real, 3, 1 a, 1 b og overtog håndarbejde 3, 2, skrivning 3, 2 b. 
Timelærerinde, fru Bendtsen afgav naturhistorie 3, hånd
arbejde 2, skrivning 3, 2 a, 2 b, 1 a, 1 b og overtog timelærer
inde, fru Bølling Andersens timer i pigegymnastik.

Timelærerinde, cand. mag., frk. M. Liitken: dansk real, 
engelsk I mn a, 1 b, tysk I s, real, 4 a, 4 b.

Timelærer E. Bækgaard: gymnastik II s mn a, II mn b, 
I s + mn a, + real, I mn b, 4, 3, 2, dansk 2 a, 2 b.

Timelærerinde, fru Ellen Bendtsen: gymnastik 4, 3, 2, 
naturhistorie 3, håndarbejde 4, 2, 1, skrivning 4.

Vakancelærerinde, fru Gudrun Holst: matematik 2 a, 2 b.

ÅRETS PENSA

Religion.
1 .—4. ml. Hertz bibelhistorie. Lærebog, salmegennemgang. Thom

sen. Kirkehistorie.
I, II, III, G. Urkristendom, Jesu virksomhed på baggrund af sam

tidens religiøse, politiske og sociale forhold. Gudsbegrebets vækst 
i gamle testamente. Kristendom og humanisme. Grundtvig og 
Kierkegaard. Samtaler om kirkelige spørgsmål.

Dansk.
1 .—4. ml. Dansk læsebog ved Clausen og Hansen I—III. Holberg: 

Jeppe på bjerget. Blicher: Røverstuen. Andersen Nexø: Barndoms- 
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Den nye skolefløj

erindringer. Grammatik. P. Christensen: Svensk læsebog for mel
lem- og realskolen.

4 . ml. opgiver til eksamen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog 
for mellemskolen III (9. udg.): 39—49, 128—142, 167—216, 270— 
280, 287—290. Holberg: Jeppe på bjerget. Andersen Nexø: Barn
domserindringer (Udg. Fri læsning ved A. Arndal). Svensk: P. 
Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen 13—17, 38—39, 47— 
64, 107—111.

Realklassen: Holberg: Den politiske kandestøber. H. C. Andersen: 
Lykke-Peer. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen: 
(3—8), 8—33, 37—43, (43—49), 57—70. (71), 72—83. (85—91). 91— 
111, (112—116), 116—121, (122—128), (134—143), 172—174, (174— 
177), 177—186, (186—193), 197—211. Tallene i parentes henviser til 
tekster, der ikke opgives. 15 stile.

I, II, III læser efter Falkenstjernes handbog I—III. Modersmåls
kundskab efter Oxenvad: Vort sprog. Litteraturhistorie efter Aksel 
Jørgensen. Svensk efter Agerskov og Nørregaard: Svensk læsebog. 
I har skrevet 15 stile, II 12 stile og III 9 stile.

III ns 4- mn opgiver til eksamen: Oehlenschläger: Hakon Jarl, 
Blicher: En landsbydegns dagbog, Jacob Knudsen: Den gamle 
præst. Litteraturprøver: Falkenstjerne I, 6, 5—8, 53—55 (Gunlaugs 
saga 6), 58—60 (Gunlaugs saga 9), 94—96, 104—107, 156—159, 
168—72, 189—190, 218—220 øverst, 230—231, 276—278, 343—345, 369.
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(Oplysning), 372—375. Falkenstjerne II. 5: 14—15, 45—47, 55—59. 
132—134, 199—203, 231—235. Falkenstjerne III,5: 11—15, 19—22, 
40—41, 90—95, 110—112, 118—121, 188—192, 233—241, 312—314. 
327—328.

Engelsk.
1 .—4. ml.: Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for misk. I—IV. 

4. ml. opgiver til eksamen: Engelsk for misk. IV: Stk. 3, 4, 6, 7. 
8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27.

Realklassen: Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for real
klassen. 1 ugentlig realeksamensoversættelse.

Realklassen opgivei’ til eksamen: Nr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17.
I, II, III ns læser efter Rosenmeier: A Modern English Omnibus. 

Rosenmeier: A Contemporary Reader. Stigaard: Dickens Reader. 
Andersen: Rebecca Sharp and the Crawleys. Helweg-Møller. Eng
lish Essays II. V. Østerberg: English Poems. Shakespeare: The Mer
chant of Venice. Selvstændigt læste værker: Graham Green: The 
Power and the Glory. Bernard Shaw: Pygmalion. James Hilton: 
Random Harvest. James Hilton: Lost Horizon. Jørgen Briers: 
Grammatik og stiløvelse. Engelske studentereksamensstile. 1 ugent
lig stil.

III ns opgiver til eksamen: Merchant of Venice act III. English 
Poems 59—64, 73—77, 88—97. A. Contemporary Reader: 54—59. 
69—80. English Essays II: 45—56, Rebecca Sharp 3—16, The Di
ckens Reader: 68—88.

I mn a, I mn b, II mn a, II mn b læser efter Rosenmeier: A Mo
dern English Omnibus. Ring Hansen og Mouridsen: On England 
and the English. James Hilton: Lost Horizon. The Pocket History 
of the Second World War.

Tysk.
2. —4. ml.: Kirsten og Sigtrygsson: Tysk for mlsk.
4. ml. opgiver til eksamen: Kirsten og Sigtrygsson: Tysk for 4. 

ml.: Stk. 2, 3, 5, 7, 9. 11, 13, 14, 15, 17, 24. 26, 27. 33 og 34.
Realklassen: Ingerslev og Vibæk: Tysk for realklassen (5. udg.). 

Stiløvelser efter øveheftet. Gad: Kortfattet tysk grammatik.
Realklassen opgiver til eksamen: Ingerslev og Vibæk: Tysk for 

realklassen (5. udg.): Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 18.
I, II, III ns læser efter Ingerslev og Vibæk: Deutschland II. Mann: 

Buddenbrooks. Schiller: Marie Stuart. Gad: 100 tyske digte. Goe
the: Faust (v. Østergaard). Carossa: Aus Kindheit, Jugend und aus 
dem Kriege (v. H. Winkler). Gad: Moderne tyske noveller. Gram
matik efter Carl Gad: Kortfattet tysk grammatik. Gad og Moe: 
Tyske stiløvelser. 1 ugentlig stil.

III ns opgivei’ til eksamen: Maria Stuart: I 6, II 3, III 4, 6, IV 

20



9—10. Faust V 354—G05, 808—940, 1530—1711, 2605—2728, Trüber 
Tag. Digte: 9—12, 21—22, 33—39, 41—44. 74—86. Deutschland 11,5: 
2, 3, 6.

i 'ransk.
Realklassen: Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for begyndere. 

Til eksamen opgives: 51—68, 75—86, 88—92.
I, II, III læser efter Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for be

gyndere. Tage Brüel: Moderne franske skribenter IV. Henriques 
og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. Repolissez votre frangais. 
Biographies d’Hommes Celebres. N. Chr. Nielsen: Fransk skole
grammatik.

Latin.
4. ml., I. II, III ns læser efter Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for 

mellemskolen. Cortsen: Latinsk læsebog for gymnasiet II. Cæsar: 
De bello Gallico (Hertz’s udg.). Grammatik efter Valdemar Niel
sen: Latinsk grammatik.

4. ml. opgiver til eksamen: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for 
mellemskolen, 12. udg., anden afdeling I—XXXIII.

III ns opgiver til eksamen: Cortsen: Latinsk læsebog II, 5.: 1—17 
(Pro Sexto Roscio), 41—51 (Af talerne mod Verres), 62—68 (brev 
1. 2, 3, 4, 5). Cæsar: De bello Gallico IV. kap. 1—9. 11—15, 20—29. 
Per Krarup: Romersk poesi, 1938: Catul nr. 1, 2, 3, 5, 6 7. Horats 
nr. 3, 8.

Historie.
1 .—4. ml.: Ludvig Schmidt: Historie for misk. I og II.
4. ml. opgiver til eksamen: Ludvig Schmidt: Historie for mel

lemskolen II v. O. Jensen (17. oplag): Fra Norden i revolutions
og napoleonstiden og bogen ud (undtagen det med småt trykte).

Realklassen: H. L. Møller: Danmarks historie fra 1848 til nu
tiden. »Borger og samfund« v. Poul Kierkegaard, Johs. Lomholt- 
Thomsen og Kjeld Winding.

Til eksamen opgives: Det læste undtagen det med småt trykte.
I, II, III læser efter Munch og Müller: Lærebog i verdenshistorie 

I og II. Ilsøe: Nordens historie. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Dan
marks historie i billeder. Rosenberg: Udvalg af den yngre Plinius’ 
brevveksling. Kilder til Danmarks historie V (Landbruget og bon
den i det 18. årh.). Kilder til Danmarks historie IV (1864—1920). 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund: 37, 
145—152, 203, 230—231, 233—236, 248, 251. 284, 305—310. Munch og 
Müller IV: Boldhuseden, Marats død.

Verdenshistorie 476—1500, 1789—1815, 1871—1914.
Danmark til 1241, Norden 1848—1920.
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Samfundslære kap. I, VI, VIII.
Kilder: V: 3, 4, 7, 13, 27, 28, 34. IV: side 41—47, 68—81.

Oldtidskundskab.
I. II, III læser efter Iliaden v. Østergaard I, VI. XXII. Odysseen 

v. Østergaard VI, VII, XII. Herodot: Kong Kroisos v. Chr. Thom
sen. Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Euripides: Medeia v. Mül
ler og Thomsen. Holten-Bechtolsheim: Mytologi. I. A. Bundgaard: 
Den græske kunsts historie. Sokrates’s forsvarstale, Kriton og Fai- 
don. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.

III opgiver til eksamen: Iliaden v. Østergaard: I. VI 440—502. 
Odysseen v. Østergaard: VI. Hcrodot: Kong Kroisos v. Chr. Thom
sen kap. 26—56 (side 12—31), kap. 77—91 (side 37—51). Sokrates’s 
forsvarstale (Gertz’s udgave). Sofokles’s Antigone v. Niels Møl
ler. Kunsthistorie efter Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst: Apol
lon fra Tenea, vognstyreren fra Delfi, diskoskasteren, atlasmetopen, 
Doryforos, Hermes med Dionysosbarnet, skraberen. Demosthenes, 
reliefplader fra pergamonaltrets østside (Klassisk kunst III 9 a— 
b), Laokoongruppen, Delfi, Olympia, Akropolis (tempelbygnin
ger), teatret.

Geografi.
1 .—4. ml. Andersen og Vahl: Geografi for misk. I—II.
4. ml. opgiver til eksamen: Andersen og Vahl: Geografi for misk. 

II. 10. udg., 85—171.
Realklassen: Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi, 3. udg., der 

opgives til eksamen.
I og II mn. læser efter Andersen og Vahl: Geologi (8. udg.). Kli

ma og plantebælter (7. udg.), erhvervsgeografi (3. udg.).
II mn opgiver til eksamen: Andersen og Vahl: Geologi 1—69, 

81—ud. Erhvervsgeografi: 1—52, 60—63, 67—71.
II ns læser efter Andersen og Vahl: Geografisk lærebog (3. udg.). 

desuden i kemi: Petersson og Ring: Fysik og kemi for det sproglige 
gymnasium (2. udg.).

II ns opgiver til eksamen: Geografisk lærebog (3. udg.): 1—34, 
38—70. Fysik og kemi: 1—50.

Naturhistorie.
1 .—2. ml. læser efter Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellem

skolen I—II. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I—II.
3 .—4. ml. læser efter Balslev og Andersen: Zoologi for mellem

skolen II. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet III. Balslev 
og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV.

4 . ml. opgivei' til eksamen: Balslev og Andersen: Zoologi for 



mellemskolen II, fra muslinger — bogen ud. Balslev og Simonsen: 
Botanik IV.

Realklassen: Jørgensen og Andersen: Biologi for realklassen, der 
opgives til eksamen.

III læser efter Krogh: Fysiologi (10. udg.). Simonsen (v. Lund): 
Biologi (8. udg.).

III opgiver til eksamen: Fysiologi side 1—98, 114—118, 120—128. 
Biologi: side 1—59, 67 — og bogen ud.

Regning og matematik.
1 .—4. ml. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 

aritmetik for mellemskolen I—IV. H. J. Pihl: Geometriske øvelser 
I—II.

4 . ml. opgiver til eksamen: Regning: C. C. Andersen og Damgaard 
Sørensen IV. Geometri: Pihl: Geometriske øvelser II: 72—86, 94— 
105. Det læste opgives.

Realklassen: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 
aritmetik for realklassen. Regning for piger: samme: Praktisk reg
ning for piger. Geometri: Juul og Rønnau: Geometri for realklas
sen. Til eksamen opgives de læste bøger.

I, II, III mn. læser efter Juul og Rønnau: Lærebog i matematik 
I—III for gymnasiets mat.-nat. linjer (2. udg.) Erlang: Firecifrede 
logaritmetavler (udg. C).

III mn. opgiver til eksamen: Juul og Rønnau lærebog i matematik 
I—III. Erlangs logaritmetavler C. I: 27—68, 121—134, 141, 145—196. 
II: 22—25, 28—41, 43—52, 57—63, 71—98, 127—130, 132—138, 148— 
173. III: 12—19, 20—26, 58—67, 97—120. 132—137.

I, II ns. læser efter Jacob Jensen: Matematik for de sproglige 
gymnasielinjer.

II ns. opgiver til eksamen: Side 7—16, 30—49, 56—71.

Fysik og kemi.
1 .—4. ml. J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen I—II. Kofoed: 

Uorganisk kemi for mellemskolen (læst i 2. og 3. ml.).
4 . ml. opgiver til eksamen: J. K. Eriksen: Fysik for mellemsko

len II: mekanisk fysik III. Lyslære. Arbejde og energi. Kemi: 
Kofoed: Uorganisk kemi for mellemskolen: fra »Syrer og salte« og 
bogen ud.

Realklassen: J. K. Eriksen: Fysik for realklassen I og II.
Til eksamen opgives det læste undtagen I 34—37 og II 55—60.
I ns. læser efter Petersson og Ring: Fysik og kemi for det sprog

lige gymnasium.
I, II, III mn læser efter Sundorph: Varmelære. Samme: Lyslære. 



Samme: Elektricitet og magnetisme. Samme: Mekanisk fysik. Erik
sen og Pedersen: Astronomi. L. J. Ring: Kemi for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Varmelære (7. udg.) 14—27, 30—32, 38— 
43, 49—52. Lyslære (7. udg.) 22—32, 36—45, 50—57. Elektricitets
lære (7. udg.) 1—11, 20—47, 49—53, 87—92, 161—169. Mekanik (7. 
udg.) 11—18, 24—27, 35—51, 55—72. Astronomi (3. udg.) 9—15, 21— 
24, 47—63, 75—82.

Kemi: L. J. Ring: Kemi for gymnasiet: 30—61. 90—98, 118—133, 
151—166, 172—176, 179—181, 183—185.

Fysiske øvelser: III mn. a.: Metallers varmefylde. Isens smelte
varme. Vædskers udvidelseskoefficient. Faste stoffers længdeud
videlseskoefficient. Joules lov. Stemmegaflens svingningstal. — 
Wheatstones bro. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Kulsy
rens relative vægtfylde. Selvinduktion og impedans i en spole. 
Eudiometerforsøg. Faradays elektrolytiske love. Kompensations- 
metoden. Kundts rør. Treelektroderørets karakteristik. III mn. b.: 
Faste stoffers varmefylde. Vands fordampningsvarme. Is-smclte- 
varme. Petroleums rumudvidelseskoefficient (pyknometermeto- 
den). Længdeudvidelseskoefficienten. Mættede dampes tryk. Luft- 
termometer. Goniometer. Westphals vægt. Wheatstones bro. Var
meenhedens mekaniske ækvivalent. Kompensationsmetoden. Fara
days elektrolytiske love. Gauss hovedstilling og tangensboussolen. 
Audionlampens karakteristik.

Skrivning.
1 .—4. ml. Herman Larsens system.

'tegning.
1 .—4. ml. a) elementære øvelser i tegneteknik forbundet med 

»skabende« opgaver: illustrationstegninger og friere opgaver, b) 
iagttagelses-tegning: perspektivøvelser, tegning efter papirhuse, 
firkantede og runde modeller, c) fantasi og komposition: mønstre 
o. lign, d) skitser i fri luft. Farvekridt og vandfarve benyttet. Des
uden i 3. ml. tegninger til et hus (plan, eksteriør og interiør) og i 
2. ml. for enkelte grupper dekoration af klassens møbler med olie
farve.

Lei'sløjd.
1 .—3. ml. drenge: Øvelser i rulning, formning, glatning, fasthøft- 

ning o.s.v. gennem foreskrevne og frie opgaver. Modellering i ler, 
farvning (m. vand- og oliefarve) og lakering af de tørrede og 
brændte ting. Hovedtyper: »karret« (askebægre, skåle, krukker, 
kander) — »huset« (modeller af huse, gårde, kirker o. lign.) — 
»hunden« (dyr, også fantasidyr og mennesker). I 3. ml. desuden: 
»Det danske hus’s historie«.

24



Håndgerning.
1. ml. Ankelsokker, serviet m. forskellige hulsømme, begyndel

sesgrundene i maskinsyning.
2. ml. Spencermodel, vanter med mønsterstrikning.
3. ml. Stranddragt, en bluse. Øvelse i stopning.
4. ml. Strikning: Hæl- og tåteknik. Syning: Indøvelse af hjørner 

og forskellige hulsømme. Et større arbejde efter eget valg.

Sang.
1. —3. ml. En- og tostemmige danske sange og salmer. Stemme

dannelse. Hørelære.
I—III: En- og tostemmige danske og udenlandske sange. Kor

sang. Musikhistorie med grammofondemonstrationer.

Gymnastik.
Pigerne: 1.—2. ml.: Gymnastik, langbold og fri idræt til idræts

mærket. 3.—4. ml.: Gymnastik, håndbold og fri idræt til idræts
mærket. Real + I—III: Gymnastik, håndbold, fri idræt.

Drengene har dannet 10 hold fordelt med G på gymnasium og 
realklasse og 4 på mellemskolen, som alle har haft tre timer ugent
lig. I vinterhalvåret dyrkes gymnastik og håndbold med hoved
vægten lagt pa gymnastikken (håndbold V2 time ugentlig).

Desuden har der været lejlighed til for særlig interesserede 
gymnasiaster og realister at mødes uden for skoletiden en efter
middag om ugen, hvor især spring og behændighedsøvelser var 
genstand for interessen. Uden for skoletiden desuden badminton 
i gymnastiksalen.

Forår og efterår spilles fodbold og dyrkes atletik i alle klasser. 
I 1948 bestod 52 elever prøverne til skoleidrætsmærkets forskellige 
grader, fordelt således: Gymnasium og realklasse: 7 guld. 15 sølv 
og 2 bronce. Mellemskolen: 0 guld. 11 sølv og 17 bronce.

Uden for skoletiden fodbold og atletik to eftermiddage om ugen.

SÆ K L 1 (i E M EDI) E L E LS E R
Eleverne kan ikke få lov at blive inde i frikvarteret uden 

skriftlig anmodning fra hjemmet. Ingen elev må forlade 
skolen i skoletiden uden rektors tilladelse.

Al forvoldt beskadigelse af skolens inventar erstattes af 
vedkommende elev.

Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig 



stand, mærket med tydeligt navn. Bøgerne må være for
synet med omslag. Elevens tøj skal være mærket med tyde
ligt navn.

Når en elev har forsømt skolen på grund af sygdom, skal 
han, når han igen møder på skolen, medbringe en meddelelse 
fra hjemmet med angivelse af, hvor længe han har været 
fraværende og hvorfor. Ved alle forsømmelser, der ikke 
skyldes sygdom, må skolens tilladelse forud indhentes.

Hvis der i et hjem forefalder tilfælde af skarlagensfeber, 
difteritis eller anden farlig smitsom sygdom, må elever fra 
dette hjem ikke søge skolen, førend de medbringer læge
attest for, at de ikke kan antages at udbrede smitte.

Ifølge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må ingen elev 
fritages for at deltage i gymnastikundervisningen (helt eller 
delvis) eller i de derhen hørende øvelser udover en uge, 
uden at nødvendigheden heraf er godtgjort ved en attest 
fra en læge. Denne attest skal udstedes på en særlig blanket, 
der udleveres af gymnastiklæreren, opbevares på skolen og 
ved skoleårets slutning tilstilles ministeriet. Fritagelse for 
en enkelt gymnastiktime indrømmes efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet. Elever, der fritages for gymnastik, skal 
dog være tilstede i gymnastiktimen og overvære undervis
ningen.

Hjemmene anmodes om — såvidt det overhovedet er mu
ligt — at henlægge konfirmation til 3. mel. Skolens skema 
lægges således, at konfirmationsforberedelse generer skole
arbejdet mindst muligt, når præstegangen foregår i 3. ml.

1 BA DET FORLØBNE Ä R
25. maj. Forældremøde og generalforsamling for »VGT’s Ven

ner«, elevkoncert: gymnasiekor, mellemskolekor, jazband, violin
solo af Johs. Nielsen. II g, violin og klaver ved Johs. Nielsen og 
Ebbe Lynbech, II g.

22. juni. Skoleåret slutter, translokation og middag for dimitten
der og lærerkollegium med damer.

10. august. Det nye skoleår begynder.
18. august. Den nye skolebygning tages i brug.
23. —30. august. 4. ml. på lejrskole i Hillerød, 3. ml. i Kollund
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Frokoststuen i den nye floj

7. september. Skolens fødselsdag. Middag på kostafdelingen, oplæs
ning ved viceskoleinspektør Malling, Varde.

20. —27. september. II g på lejrskole i København.
11. november. Mortensfest pa kostafdelingen.
20. —21. november. Basar til fordel for VGT’s venner, der giver 

3500 kr. til week-end hytte i Klegod.
24. november. Digteren Jørgen Nash holder foredrag om mo

derne litteratur for gymnasiet.
4. december. Kostfest.
9. december. Forældremøde. Foredrag af biskop dr. theol. Skat 

Hoffmeyer. Århus.
21. december. Juleafslutning på kostafdelingen.
20. januar. Blicher-oplæsning ved gårdejer Finderup Jacobsen.
12. februar. Gymnasiebal.
9. marts. Frk. E. Nordentoft taler om »Een verden« for gymnasiet.
10. marts. 3. ml.s fest.
19 . marts. Hindborg-kvartetten fra Herning.
26 .—28. marts. I og II g besøger Wiener-udstillingen.

GAVEK TIL SKOLEN
Til biblioteket har overklitfoged Heilmann, Skagen, skænket 

værket Danmarks kultur ved ar 1940.
Fra elever har skolen til sine samlinger modtaget følgende gaver: 



Erik Lindegaard: samling af fugleæg, N. IL Filskov: en hugorm. 
Børge Christensen: muslingeskaller, klosakse af hummer, Kristine 
Bork Hansen: et egern, Henning Sigaard, muslingeskaller, Sven
ning Olesen: kranium af sumpbæver, Bent Nielsen: udstoppede 
fugle (tårnfalk, høg), Niels Eigil Henningsen: fire guldfisk, Georg 
Pedersen: fugleskelet, Per Thomsen, Jens Thomsen, Inger Nielsen 
Anna Grete Jørgensen: muslingeskaller, Max Ove Pedersen: egern, 
fasan, Chr. Birkebæk Bundgaard: to vættelys, Søren Allesen Vernø: 
skaller af søpindsvin, Knud Lykke Pedersen: muslingeskaller og 
sneglehuse. Tage Lauenborg: en flinteøkse. Henning Buch: en fem- 
benet frø.

På 10-årsdagen modtog skolen 200 kr. fra Tarm handelsforening 
og Tarm håndværkerforening.

Skolen bringer herved sin bedste tak for gaverne.

KOSTAFDELINGEN
Kostafdelingen, der har til huse i 3 fløje: den gamle elev

fløj (i hovedbygningen), den nye elevfløj (taget i brug 1943) 
og kavalerfløjen, hvis alumner har særlige pligter og ret
tigheder, har plads til 65 kostelever.

1 værelset forefindes soveottoman, arbejdsbord, stol, skab, 
med reol og lille komode. Der medbringes divantæppe, sen
getøj, lagner, håndklæder o. I., bordlampe, papirkurv, sko
grejer, servietpose. Alt tøj, der medbringes, og alt bohave 
må være mærket med tydeligt navn. Ved ankomsten med
bringes flyttebevis, sygekassebog, helbredsattest samt ra
tioneringsmærker (-|- syltesukker).

Kostafdelingens dag.
7,00: Der vækkes — 

Styrtebad.
7,30: Morgenbord.
8,00: Skolegang.

12,00: Middag. 
Skolegang.

15,20: Eftermiddagsmad.

15,30—17,30: Udetid.
17,30—18,30: 1. Læsetid.
18,30: Aften bord. 
19,00—21,00: 2. Læsetid. 
21.00—22,00: Fri.
22,00: Natberedskab.
22,00—23,00: Stille time

I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller tele
fonopringninger. Ønsker eleverne at modtage indbydelser 
e. 1. udover den aim. fritid, kan tilladelse evt. fås hos rek- 



tor. Anmodning om week-end rettes til kostinspektøren se
nest fredag kl. 18,30.

Kostafdelingen er lukket i sommer-, efterårs-, jule-, vin
ter- og påskeferien.

Det daglige liv på kostafdelingen ledes af 4 kostinspek
tører, der i alle forhold vejleder og hjælper eleverne og 
fører tilsyn. Måltiderne indtages sammen med kostinspek
tørerne.

I henhold til kostafdelingens reglement skal eleverne 
være tilbage på skolen inden kl. 22, dagen før skolen be
gynder efter en ferie eller week-end. Skulle hjemmet af 
særlige grunde ønske anden afrejse fra hjemmet, må sko
lens tilladelse indhentes forud.

Skulle sygdom hindre tilbagerejsen til skolen, anmodes 
hjemmet indtrængende om at give skolen meddelelse herom 
inden det tidspunkt, på hvilket eleven skulle have været 
på skolen. Skolen anmoder også om at få karakterbøgerne 
tilbagesendt så hurtigt som muligt.

Sporten på skolen.
6. —8. maj. Skolen deltager med 45 elever i »Gymnasieskolernes 

14. gymnastik -og idrætsstævne« i Århus. Dette vellykkede stævne 
blev for alle, der var med, en uforglemmelig oplevelse.

4. september. Første fodboldturneringskamp om den af Tarm 
håndværker- og industriforening, Tarm borger- og grundejerfor
ening og Tarm handelsstandsforening samt VGT’s venner udsatte 
vandrepokal mellem Herning gymnasium og VGT på stadion i 
Tarm.

11. september. Skolen deltager i første amtsskoleidrætsstævne 
i Herning med 60 elever. Stævnet fik et smukt forløb og blev en 
strålende oplevelse for deltagerne.

14. september. Kvalifikationskamp i fodbold til stævnet i Esbjerg 
den 18. september mellem Esbjerg statsskole og VGT på Tarm 
stadion.

18. september. Skolen deltager i det 2. vestjyske skoleidræts
stævne, som i år var dygtigt arrangeret af Esbjerg statsskole, med 
ca. 50 elever.

2. oktober. 2 kampe i pokalturneringen: Nykøbing Mors gymna
sium contra VGT i Nykøbing Mors.
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8. oktober. 3. og sidste kamp i pokalturneringen: Struer stats
skole contra VGT pä Tarm stadion. Efter denne kamp var points
stillingen den, at VGT førte med 6 points og derved blev årets 
pokalvinder. Hermed er pokalen for anden gang blevet VGT’s 
ejendom for 1 är.

Samme dag havde skolen besøg af Ringkøbing borger- og real
skole, mod hvem vi dystede i savel fodbold som håndbold.

6. april afsluttedes arbejdet i gymnastiksalen med en opvisning, 
hvor de enkelte klasser viste en dagsøvelsc, og hvortil alle inter
esserede var indbudte.

Skolens badmintonklub, hvor hovedparten af de 30 medlemmer 
er kostelever, har uden for skoletiden spillet badminton i gymna
stiksalen. Klubben har spillet to kampe mod elever fra Herning 
gymnasium, nemlig

16. januar i Tarm og
29. januar > Herning. Begge kampe gav nederlag til VGT.

Aarets bedste idrætsresultater
Disciplin Navn Resultat Sted

80 in Aage Iversen 8,8 sek. Esbjerg ,s., 48
300 ni Aage Iversen 41.2 sek.

5X80 ni stafet Aage Iversen, Kaj Skjødt,
Roald Jensen, Jens M.
Jensen og Knud Lønstrup 49,0 sek. Aarhus ; , 48

Højdespring Bent Victor Christensen 1,65 in Esbjerg 48
Længdespring Knud Lønstrup 6,38 in

Spydkast Knud Lønstrup 37,30 in
Kuglestød Poul Linde Nielsen 12,99 in
Diskoskast Poul Linde Nielsen 27,70 in

i) E X KRISTELIG E G Y M X A S I A S I B E V Æ (i IS L S E
Den kristelige gymnasiastbevægelse har ganske vist ikke haft 

mange møder at byde pä; men til gengæld har de møder, vi har 
haft, fäet stor tilslutning og — efter manges mening — givet stort 
udbytte. Emnet for det første møde var: »Er kristendom forældet?« 
Lektor Loft fra Odense var taler, og det var en oplevelse at høre 
hans foredrag, idet han denne gang ligesom åbenbarede hele sit 
livssyn — en klar og myndig tilslutning til det, han mener har 
evig værd.

Et andet møde, afholdt hos provsten med dr. Anker Sørensen. 
Nr. Nebel, som indleder, formede sig som en interessant diskus-
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sionsaften, der kom til at spænde over allehande forskellige ting 
ligefra inkarnation til kommunisme.

Den 18. marts talte pastor Olesen, Sdr. Omme, over emnet »Kri
stendom og moral« for en firsindstyvetallig tilhørerskare. Mange af 
hans synspunkter var uvante for os og gav anledning til nogen mod
sigelse ved den efterfølgende diskussion. Ligesom de andre aftener 
blev det et inspirerende og tilfredsstillende møde, og vi siger rek
tor og provst Gadegaard tak for velvillig hjælp.

Bevægelsens arbejde bestar også i udbredelsen af gymnasiast
bladet, hvis abonnenttal er betydeligt forøget siden sidst.

Daniel Christensen.

V. G. T.-ELEV EN
Skolebladet »V.G.T.-eleven«, der er berammet til at udkomme 

en gang om maneden, giver eleverne lejlighed til at udfolde deres 
diskussionslyst og fremsætte deres meninger om de bestående for
hold. I de senere år har bladet været inde i en kedelig nedgangs
periode og er udkommet sjældnere og sjældnere, hvad der i lige 
høj grad skyldes manglende interesse og de tekniske og økonomi
ske vanskeligheder.

I det forløbne år er bladet udkommet i et december- (april- og 
maj-) nummer med et oplag svingende fra 200 til 300 eksemplarer. 
En særlig tak skal rettes til byens annoncører, der i høj grad har 
støttet bladet.



HVIRVLEN
Hvirvlen må som alle andre foreninger gøre resultatet af sit års

arbejde op, og det skulle så helst vise sig, at det positive, der kan 
siges, langt overgår det negative. Helt tilfredse kan vi dog ikke 
være, for selv om der er foregået mange interessante ting, må 
det indrømmes, at der endnu er mange uopdyrkede felter. Efter 
min mening er det i endnu højere grad, end det for øjeblikket prak
tiseres, foreningens formål at skabe et samlingssted, hvor med
lemmerne kan samles og drøfte de problemer, der måtte opstå; 
altså ikke blot et par gange om måneden, som det for tiden er til
fældet. Men en sådan forandring kræver også en indsats fra med
lemmernes side.

Der har været afholdt et par møder om måneden; heraf var ca. 
halvdelen filmaftener, hvor der af adjunkt Holm blev vist stum
film med et lejet apparat. Der er nu anskaffet et sådant apparat, 
så det vil nu blive både billigere og lettere at arrangere disse afte
ner; der er endog chancei' for, at vi får påmonteret et toneanlæg, 
men dertil mangler endnu den fornødne kapital. Desuden har vi 
afholdt en række foredrag, hvoraf enkelte bør nævnes. Det første 
var af frk. Bondon, der fortalte om Frankrigs politiske partier, 
men på grund af visse sprogvanskeligheder måtte vi have adjunkt 
Rehben til at oversætte det til dansk. Senere havde vi besøg af 
forfatteren Jørgen Nash, der holdt et udmærket foredrag om ny 
dansk litteratur; foredraget havde stor tilslutning, og vi forfulgte 
sukcessen ved at få overlæge Jørgen Stein fra Holstebro herned 
og fortælle om Red Barnets arbejde i Polen. Nu til sidst har vi 
haft besøg af Stubbe Teilbjerg, der holdt et udmærket foredrag om 
primitiv kultur. Et par af aftenerne afsluttede vi med kaffebord, 
hvilket ikke synes nogen dårlig idé, men dog temmelig kostbar, 
og uden køkkenets velvilje kunne det ikke have ladet sig gøre.

Til slut vil bestyrelsen rette en tak til de, der har hjulpet os i 
årets løb; en særlig tak rettes til rektor, der har været os til stor 
hjælp ved foredragenes arrangering, samt til økonoma og adjunkt 
Holm. Bjørn Mølgaard.



Meddelelse om afholdelse af mundtlig eksamen og års
prøver fremkommer senere. Til at overvære skolens mundt
lige prøver og bekendtgørelsen af deres udfald indbydes 
elevernes forældre og enhver, der interesserer sig for sko
len og dens virksomhed. Det nye skoleår begynder fredag 
den 12. august kl. 16. Skulle ændringer i køreplanen nød
vendiggøre forandring af klokkeslet, vil dette blive med
delt i dagspressen eller på anden måde.

Vestjysk gymnasium, i maj 1949.
Aksel Arndal.

Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund

Årsskrift 1949

Vestjysk gymnasiums elevsamfunds årsskrift fremtræder 
i år, takket være et af Rektor fremsat, af foreningens be
styrelse tidligere af forfængelighedshensyn afslået tilbud, 
som en del af skolens årsskrift.

Vi har fundet det naturligt, at elevsamfundets og skolens 
årsskrift fremtræder samlet, dels fordi vi derved markerer 
vort formål, at bevare kontakten mellem skolen med dens 
lærere og de gamle elever, og mellem disse indbyrdes, dels 



fordi vi herved kommer i forbindelse med de nuværende 
elever, forældrene og alle, der interesserer sig for VGT og 
hvad dertil hører. I ufhåbentlig vil det lykkes os allerede 
på et tidligt tidspunkt herigennem at skabe en øget inter
esse for elevsamfundet og dets virke.

Skal der fremsættes en bemærkning, der karakteriserer 
elevsamfundets stilling, må det vist desværre blive vi lever 
endnu. Mere kan næppe siges; men så længe der er liv, er 
der ifølge traditionen håb- og bestyrelsen håber — i hvert 
fald i sine optimistiske øjeblikke — stadig på, at det skal 
lykkes at bringe foreningen over det dødvande, vi ligesom 
befinder os i for tiden.

Aret 1948 bragte desværre ingen større sensationer. Selv 
efterårsfesten, der i år var arrangeret i noget større stil 
end sædvanligt med spisning i anledning af 10 års jubilæer 
på skolen, som iøvrigt kun fejredes af elevsamfundet, havde 
kun ringe deltagelse. Kun godt og vel 40 lærere og elever 
tilsammen deltog i festen, et meget pauvert resultat synes 
vi, og det skal da også til forhåbentlig stor ærgrelse for de 
udeblevne bemærkes, at foreningen i den højtidelige anled
ning trakterede med øl og snaps til de få trofaste, der mødte 
op, og at aftenen iøvrigt fik et særdeles hyggeligt forløb.

Man spørger uvilkårligt sig selv, hvad årsagerne til den 
svigtende interesse er, og om der overhovedet er grund til 
at opretholde et elevsamfund ved skolen.

Det sidste spørgsmål er lettest besvaret. Det hænger 
nøje sammen med, om skoleårene skal være en — i hvert 
fald for en efterfølgende betragtning — kort, med en eller 
anden eksamen afsluttet periode, eller om de skal være det 
første, men derfor ikke mindst betydningsfulde led i en 
lang udvikling for hver enkelt. Skoleårenes faktiske betyd
ning er naturligvis individuel, men om det principielle, at 
skoleårene burde give os noget varigt og bærende med i 
livet, er der sikkert enighed, og mon ikke de fleste, når den 
første begejstring over den ved skoletidens afslutning vund- 
ne »frihed« langsomt er forduftet, føler, at vi i årene på 
VKT eller VGT med de mange indtryk og minder, vi tog 
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med os, har fået en tilknytning til vor gamle skole, som vi 
vanskeligt kan og nødig vil slippe? Tvivler nogen, tænk da 
blot på, hvor ofte Peter Bechs fotograf eller »Mare«s rev
nede buksebag (pardon, Lektor Andersen) er gået igen, 
hvor gamle elever er mødtes.

Men skal båndet mellem skolen og eleverne og disse ind
byrdes bevares, er også elevsamfundets berettigelse hermed 
givet. Her er stedet, hvor man kan slå gamle lærere på skul
deren, nævne de små uretfærdigheder, man mener begået 
imod en, og stadig følge med i, hvorledes det går i Tarm 
og ude i landet, hvor de mange gamle midlertidige Tarmit- 
ter sidder spredt: »Hvordan går det med dig?« »Er Søren 
blevet gift?« »Forlovet?« o.s.v.

Og berettigelsen er så meget mere givet, som kontakten 
ikke blot er et hyggespredende moment, men samtidig af
gørende for kontinuiteten i skolens liv og vækst. Uden kon
takt med eleverne, også efter at Rektor har sat den hvide 
hue på den smilende og forventningsfulde student eller 
trykket realisten i hånden, bliver skolen blot udklæknings
anstalten. Bevares kontakten, vil skolen blive en livgivende 
faktor i vort samfund og et fælles hjemsted for os alle.

Arsagerne til den — forhåbentlig øjeblikkelige — svig
tende interesse hos elevsamfundet er sikkert mange. Skyl
den kan næppe lægges på nogen enkelt gruppe. Vi er for så 
vidt alle under anklage, og det har vel større værdi at frem
sætte et par bemærkninger om fremtiden end at foretage 
en nærmere analyse af fortiden.

Hvad kan vi gøre? Bestyrelsen har holdt en del møder i 
den senere tid, og det skal her blot siges, at vi vil arbejde 
på at skabe større interesse om elevsamfundet. Det bærende 
punkt må stadig være efterårsfesten, men herudover på
tænker vi i beskedent omfang at nedsætte aktionskomitéer, 
hvilket ikke skal tages som udtryk for tilslutning hverken 
til nogen yderliggående politisk eller religiøs bevægelse, men 
kun som et forsøg pa at bringe de gamle i nærmere for
bindelse med hinanden. Vi håber endvidere, at det trods 
afstanden vil lykkes os snart at få arrangeret et møde på 
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skolen, en tanke, der dog kun er gennemførlig, hvis vi får 
et forhånds tilsagn om en vis deltagelse. Til VKTer og 
VGTer vil vi sige: Prøv at se foreningen under en positiv 
synsvinkel. Det er ikke ret meget, der forlanges af jer, og 
det er fremfor alt jer, der skal bære elevsamfundet. Til de 
nuværende og gamle lærere og til skolen vil vi sige: Glem 
os ikke. Vi savner jer, når vi er sammen.

Til slut skal vi udtale ønsket om, at fremtiden vil bringe 
fornyet tilslutning til elevsamfundet. Vi håber, at den dag 
ikke er fjern, da vi kan sige, at elevsamfundet virkelig er 
de gamle elevers forening, den burde være. Bestyrelsen 
agter at gøre sit bedste; men kun ved alles hjælp kan det 
lykkes for os. Måtte det lykkes.

April 1949. p. p. v.:
Aksel Holck-Christiansen.

HELLIGE, ALMÆGTIGE TEKNIK
Fra en af skolens gamle elever har vi modtaget 
nedenstående artikel:

Det begynder at stå mere og mere klart, at den tekniske 
Udvikling over hele Verden endte med at føre Menneske
heden ind i en grim Blindgade af moralsk og intellektuel 
Dekadence.

Det er et Emne, som man hidtil ikke har kunnet og iøv- 
rigt endnu knapt nok kan berøre, selv perifert, uden at for
årsage høje Protestråb, nogle af gammel Vane, andre ægte 
indignerede. De fleste farvede af en bedrevidende Foragt.

Den, som forsøgte at åbne Øjnene for at finde ud af, hvor 
Strømmen førte ham hen, som anstrengte sig for at be
stemme sin Position midt i -ismernes og Profetiernes Mal
strøm, den som klart indså, at Lovgiveren altid var to Aar- 
hundreder bagefter Opfinderen, og som påviste de farlige 
Spændinger i Samfundet, dette medførte, den som ikke vilde 
give Afkald på sin Ret til at dømme (heri indbefattet for
dømme) Begivenheder og Resultater, han blev Skive for 
megen Ironi, blev kaldt Stemningspsykopat, ja endog reak
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tionær, hvilket sidste, fordi Folk der udslynger det, er el 
stygt Ukvemsord.

Og, som indledningsvis bemærket, behøvede dette sidste 
Afsnit ikke at have været holdt i Fortid. Det gælder for 
største Delen endnu.

Menneskenes Samfund overalt, hvor den vesterlandske 
Civilisation er trængt frem — om føje Aar vel over hele 
vor Klode — synes at indeholde tre ulige befolkede Lag.

For at undgå Associationer til de Baner, de fleste Diskus
sioner for Tiden så hårdnakket bevæger sig i, er det vist 
nødvendigt her at indføje, at de i det følgende beskrevne 
Lag i Samfundet intet har at gøre med aktuel Politik, at 
deres Grænser ikke følger de øjeblikkelige sociale og slet 
ikke de økonomiske Skillelinjer, samt at Vendingen »vester
landsk Civilisation« skal tages i den Betydning, den havde, 
før det øst-vestlige Fejemøg begyndte at fyge os om Ørerne 
— og i Øjnene.

Tilbage til Tråden: vesterlandsk civiliserede Samfund sy
nes at kunne deles i tre ulige befolkede Lag.

I det øverste Lag lever, arbejder, tænker og drømmer de 
store Videnskabsmænd, Filosofferne, Kunstnerne, Skaberne.

Næste Lag beherskes af Intelligensens Middelklasse. Jeg 
er ikke stolt af Udtrykket, men kan ikke finde noget bedre. 
Jeg understreger endnu engang, at denne Inddeling intet 
har med de gængse Klasseinddelinger at gøre. Denne Klasse 
består af veluddannede Folk, som udnytter Mestrenes Op
dagelser, forbedrer dem efter Øjeblikkets Behov, anvender 
dem »praktisk«, bruger dem til at forme Verden efter deres 
Synspunkter og Interesse. Deres Hovedbestanddel er det 
udflydende Begreb: Teknikerne — disse ikke at forveksle 
med Videnskabsmændene. De virkelige Videnskabsmænd, 
også de, der beskæftiger sig med Naturvidenskaberne, un
derstreger Gang på Gang, at de mindre er Laboratoriets 
end Tankens Mænd, at de er en Slags Videnskabens Filosof
fer, om man kan sige det sådan.

Tredje Gruppe og langt den største omfatter alle dem, der 



har måttet nøjes med en elementær Uddannelse — jeg taler 
ud fra det mekaniserede Samfunds Forudsætninger, deraf 
kommer Ordene: »nøjes med«. Ikke af akademisk Hovmod. 
Her finder vi alle dem, der arbejder i deres Ansigts Sved, 
som tjener og lider. Disse Mennesker dømmer og fordøm
mer det uhyrlige tekniske System — et System for hvis 
Funktion de iøvrigt er uundværlige — efter de materielle 
Goder og Onder, det skaffer dem.

Det var Opdelingen af Billedet. Hvilke Tendenser her
sker nu inden for de forskellige Dele? Hvilke Veje følger de?

Den Tanke, at Videnskabens Fremgang automatisk med
fører Visdom til at bruge Resultaterne, og at Videnskabs
manden som en Patriark våger fra sit Tårn over Byens Ar
bejde og Hvile, den Tanke hører Tiden før 1914 til. Postan 
er den typiske Repræsentant for den Tid: Videnskabsman
den, S3m bruger sin Tid til at gøre Opdagelser til Menne
skehedens Frelse.

Største Delen af Generationen fra før 1914 har vist i de
res unge Dage haft en Periode af næsten religiøs Lidenskab 
for menneskelig Viden og for de udvalgte Mestre. Den spo
res stadig hos mange af dem. Men Situationen er siden da 
blevet ændret betydeligt af uventede og alvorlige Erfarin
ger.

For at forstå, hvor store disse Ændringer er, behøver man 
blot for at lytte til den Tone af Ydmyghed, til Tider næsten 
Frygt, der præger vore største Videnskabsmænds Udtalelser, 
når Journalisten interviewer dem om vor »alvidende« Ci
vilisations Fremtid.

Helt anderledes er Tonen i det Lag, jeg før kaldte Middel
klassen. Der befinder vi os på Toppen af Succes og Hovmod. 
Alle disse Mennesker, som mere eller mindre har brudt med 
de gamle Religioner, har fundet en ny. Nu ligger det tilmed 
sådan, at denne nye Religion er alle Bekvemmeligheders 
Kilde, at den frembringer Magtens Redskaber, og at den 
dermed åbner Døren til »Det, det drejer sig om« — for at 
bruge disse Menneskers egen Jargon.



En moderne Stat formar intet uden Teknik, intet uden 
Teknikere. Den lægger derfor alle Kræfter i for at skabe 
Teknikere, og hvis det ikke slår til, køber eller stjæler den 
dem i Udlandet. Danmark bl. a. sælger og udlejer til hele 
Verden. Og de sidste Aars amerikansk-russiske Kapløb for 
at kapre tyske Specialister er ikke mere nogen Hemmelig
hed. På dette Marked er der ikke mere Tale om Fortid og 
Fædreland. For at besidde, for at herske, må man for enhver 
Pris råde over en Hær af Teknikere. Man forstår ganske 
godt, at Forkæmperne for denne nye Religion svarer med 
Raseri og Sarkasme på alle de Forsøg, kritiske Aander gør 
på at forklare Oprindelsen til og Arten af denne mærkelige 
Slavehandel.

Hvad angår de ulykkelige Masser, der er stuvet sammen 
i det mekaniserede Samfunds nederste Lag, så har de længe 
lånt Øren til de Paroler, der udgik fra Middelklassen. De 
troede ærligt og oprigtigt, at en verdensomspændende Me
kanisering vilde befri dem for deres tungeste Byrder og 
virke til deres Fordel.

I Dag plages de af en stadigt voksende Angst og Uro. Do 
vender sig med Videnskabsmændene øverst oppe og stiller 
dem angstfyldte Spørgsmål. Videnskabsmændene har svaret 
på deres Måde: Nogle af dem samledes for at udarbejde et 
Manifest henvendt til Folkenes Ledere. Man kan samle Ma
nifestets Indhold i Sætningen: »Vi, Videnskabsmændene, vi 
har ikke villet dette.«

— og den vesterlandske Civilisation fortsætter sin skæb
nesvangre Vej ind i Fremtiden med lukkede Øjne og med 
tilstoppede Øren. t.

Nyt om de gamle.
Chr. Madsen (S 45) gift i februar md. 1949.
Rita Christiansen (S 32) og Else Jacobsen (S 43) er blevet mas

søser 1947.
Norma Alkjærsig (S 44): cand. polyt jan. 1949.
Erhart Brandt Petersen (S 42) cand. jur. jan. 1949.



Estrid Christensen (S 42) gift med programsekretær ved stats
radiofonien Mogens Kjelstrup i julen 1948.

Helge Poulsen: cand. polyt. jan. 1949.
Aase Slyngborg (S 45) forlovet med stud. med. Bjerre.
Holger Bennetsen (S 43) forlovet med Gerd Holst-Knudsen.
Niels Hemming Gadegaard (S 42): cand, theol, og gift.

Nyheder af interesse bedes sendt til bestyrelsen.

Medlemsforhold og kontingent.
Nye medlemmer tegnes ved indbetaling af kontingentet 3 kr. 

aarlig til postkonto 414.52 »Vestjysk Gymnasiums elevsamfund« 
(Kassereren), Haderslevgade 25, 1. tv., Kbhvn. V. Ogsaa gamle 
medlemmer bedes indbetale kontingentet for 1949—50 inden alt 
for længe.

Vi henleder samtidig opmærksomheden paa »Vestjyske studen
ters legat« og anmoder om, at der paa foreningens postkonto ud 
over kontingentet maa blive indbetalt et beløb hertil. Alt, hvad der 
indgaar ud over de 3 kr., tilfalder legatet, og skulle nogen, som har 
interesse for skolen, føle trang til at yde et bidrag til legatet, vil 
dette være meget velkomment. Indbetaling kan ske til postkontoen 
med anmærkning »Legat«.

Agiter for tilslutning.

Foreningens bestyrelse.
Sekr., cand. jur. Axel Holck-Christiansen. Willemoesgade 58 A, 4 

tv., København 0. Telef. TRia 1051 v (formand).
Sekr., cand. jur. Erhart Brandt Petersen, Øster Allé 3, 2, 0.
Stud, polyt. Frede Bjerregaard, Haderslevgade 25. 1. tv., Kbhvn V. 

(kasserer).
Stud. jur. Kaj Winther Jensen, Studentergaarden, Kbhvn N.

(sekretær.)
Karin Malmstrøm, Maltegärdsvej 19, Gentofte.


