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Herning gymnasium
er en eksamensberettiget højere almenskole, der ejes og drives af Her

ning kommune. Skolen omfatter en fireårig mellemskoleafdeling, 

hvori undervisningen normalt afsluttes i 16 års alderen med mellem

skoleeksamen, endvidere en etårig realklasse, der slutter med real

eksamen, og en treårig gymnasieafdeling med nysproglig og matema

tisk linie, som slutter med studentereksamen. Skolen har fællesunder

visning. Optagelse af elever i første mellemskoleklasse finder sted i 

maj måned.

Privat forberedte elever, der ønskes optaget i en højere mellem

skoleklasse, prøves efter nærmere aftale i hvert givet tilfælde og må 

ved optagelsesprøven godtgøre, at de har læst det anordningsmæssige 

pensum i de forskellige fag og i modenhed og dygtighed står på højde 

med eleverne i den klasse, i hvilken de ønskes optaget.

I første gymnasieklasse kan optages elever fra andre skoler med 
mellemskole-, real- eller præliminæreksamen.
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Skolens styrelse
J

Skolekommissionen:

Hr. viceskoleinspektør Chr. Nielsen (formand)
Hr. snedkermester K. Scheler
Hr. papirhandler 5'. Jepsen
Hr. landstingsmand C. J. Hansen
Hr. kirkegårdsgartner Em. Jensen
Hr. assurandør Sig. Christensen
Hr. landinspektør 5'. Daniel Kristensen
Hr. gartner Holger Bjerring
Hr. gårdejer Jens Sivebæk Jensen

Det kulturelle udvalg:

Hr. landstingsmand C. f. Hansen (formand)
Hr. borgmester Munk-Poulsen
Hr. papirhandler S. Jepsen
Hr. overbetjent J. Østergaard Jensen
Hr. formand Viggo Rasmussen

Rektors kontortid:

I reglen hver skoledag kl. 10—11, telefon 613.
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Herning kommune udskrev i sommeren 1938 en konkurrence om 
en ny bygning for byens kommunale gymnasium. Ved bedømmel
sen, som fandt sted i oktober s. å. tildelte dommerkomitéen os 1. 
præmie og i december overdrog kommunen os udarbejdelsen af 
arbejdstegninger og beskrivelser til en bygning som på næsten alle 
punkter holdt sig nøje til konkurrenceprojektet, både hvad angår 
planer og konstruktioner, (gengivet i Arkitektens ugehæfte nr. 1, 
1939). På vor foranledning blev projekteringen af ingeniørarbej
derne overgivet til civilingeniør Ove Brødsgaard.

Licitationen på de første fag skulle have fundet sted 8. september 
1939, men Herning byråd opgav byggeplanerne, da krigen brød ud 
1. september.

Omkring årsskiftet 44—45 blev sagen taget op igen i håb om, at 
krigen var ved at være slut og i forventning om, at der så i over
skuelig fremtid var mulighed for at komme i gang med byggeriet.

Både kommunen og vi ingeniører og arkitekter var klar over, at 
1939 projektet ikke kunne gennemføres under den daværende mate
rialesituation; det var udarbejdet som en ren jernbetonskeletbygning 
med Critallopvarmning som foreslået i konkurrenceprojektet. Alle 
var enige om at bevare hoveddispositionen med aulaens udformning 
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og placering, men man var i byrådet blevet ængstelig ved de oprin
delige store vinduer i klasseværelserne.

Vi arkitekter var betænkelige ved at opgive virkningen af jern
betonkonstruktionerne, der såvel i klassefløjenes som i gymnastik
salenes facade tegnede sig som et stærkt markeret rammesystem, der 
synsmæssigt bandt aulaen til den øvrige del af bygningen, men vi 
måtte i den opståede situation give afkald på denne effekt.

Vi udarbejdede i foråret 1945 et ændret forslag, med en uændret 
aula, men med murede klassefløje og gymnastiksale med hulstensdæk, 
med mindre vinduer og et opvarmningssystem med radiatorer sup
pleret med varmluftsindblæsning i aula og frokostrum, et forslag som 
i det store og hele ligner den nu opførte skole. Først i foråret 1949 
lykkedes det at få undervisningsministeriets tilladelse til at begynde 
på byggeriet.

I perioden 1945—49 var der dukket endnu et par nye momenter 
op i sagen; muligheden for at få fjernvarme fra en varmecentral, 
som nu var under projektering, indenrigsministeriets henstilling om 
at gøre kælderrummene nedstyrtningssikre og endelig ønsket om at 
få udvidet frokostrum og cyklemm.

Alt dette krævede endnu en omprojektering og endelig i septem
ber 1949 kunne vi starte på grundudgravningen. Skolen stod færdig 
— bortset fra enkelte færdiggørelsesarbejder på inventaret i et par 
specialklasser — til skoleårets begyndelse den 13. august 1951.

Facaderne er opmuret i gule flensborgsten fra Højslev teglværk 
ved Skive i normal skiftegang; de således fremkomne tykke lejefuger 
er fuget med en grågrøn stærkt tilbageliggende fuge; stødfugerne er 
fuget med skrabefuge i stenenes farve. Bagmur af molersten. Aulaens 
ydervægge er udført med bindingsværk af dip 14 udmuret med gas
betonsten, udvendig pudset i hvid terracolpuds, skråforskaliet på 
planker fastboltet til bindingsværket, isoleret med 2 lag Rockwool, 
dobbeltrøret og pudset.

Ydervæggene i mellembygningen mellem normalklassefløjen og 
gymnastiksalene er opmuret af gasbetonsten og ligeledes pudset i 
hvid terracolpuds.

Synlige flader på dragere og bjælker som bærer aulaen samt 
undersiden af balkonen foran aulaens vindue er udført som for
støbning med hvid cement.

De runde søjler under aulaen er beklædt med stiftmosaik i specielt 
mønster.
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Over normalklassefløjens kælder er dækket dimensioneret så kraf
tigt, at det kan tåle nedstyrtning af de ovenover liggende etager.

1 samme fløj er dækkene over stue og 1. sal udført som jern
betonplader med indstøbte træklodser til fastgørelse af underlags
listerne for listebeklædningen på lofterne. I særklassefløjen består 
de to tilsvarende etageadskillelser af ribbedæk, her er listebeklæd
ningen ført igennem under ribberne, og i hulrummene mellem disse 
trækkes alle installationerne.

Tagpladerne over klassefløjene er konstrueret som ribbedæk, over 
aulaen består tagkonstruktionen af krumme jernbetondragere over 
hvert søjlepar og med plader mellem dragerne. Gymnastiksalens tag
værker er udført af jerndragere og træåse. Alle tage er dækket med 
tagpap på træforskalling. Alle undervisningslokaler, alle gange, aulaer 
og frokoststuen er akustisk reguleret. Civilingeniør dr. techn. Wil
helm Lassen Jordan har været knyttet til byggeriet som specialist på 
dette område.

I aulaen foregår den akustiske regulering i de to vægge, som ven
der mod særklasserne. Disse vægge består af slidsede paneler af 
krydsfiner fineret med teaktræ og fastgjort på lægteskelet og bag 
dem er kanalerne både for det naturlige aftræk fra klasserne og for 
varmtluftsindblæsningen til aulaen ført.

løvrigt sker den akustiske regulering i lofterne, som er beklædt 
med fyrretræslister; i gymnastiksalene er listerne ru og malede med 
compositionsfarve, i resten af rummene er listerne høvlede, profile
rede og strøget med en særlig halvtlaserende farve, som skulle hindre 
træet i at blive altfor mørkt.

Væggen omkring knagerne på gangene er beklædt med stærkt-blå 
bornholmske fliser.

De fritstående søjler i frokostrummet og trappeløb og reposer i 
den fritstående trappe i aulaen er pudset med en farvet speciel 
gli tpuds.

Gulvene i klasseværelser, lærerværelse, gange o. 1. er dækket med 
linoleum med underlag af asfaltpap. Denne er klæbet på svømmende 
gulve af 5 cm tykke uarmerede betonplader udstøbt på 2,5 cm Rock- 
woolmåtter.

I aulaen er gulvbelægningen egeparket på blændgulv og strøer.
Trapperne er belagt med slebet opdalsten; samme sten er benyttet 

som gulvbelægning i forrummet under aulaen og i kløvet stand på 
den overdækkede legeplads.

Vinduerne i klasseværelserne er hejsevinduer af teak. Disse vin



duer er konstrueret i samarbejde med snedkermester K. Schøler, 
Herning.

Gardinet til aulavinduet med Herning byvåben er tegnet af arkitekt 
Bent Karlby.

Det forgyldte byvåben på aulaens gavl er udført efter model af 
billedhugger Morten Nielsen.

Ingeniørarbejderne er projekteret af civilingeniør P. Lyshøj-Søren- 
sen som leder af konstruktionerne og civilingeniør P. Lütken Getier 
for alle installationer og ingeniør Hansen særlig for de elektriske.

Inventaret i specialklasser har arkitekterne Agner Christoffersen og 
Vagn Bro tegnet.

Inventaret og møblerne i de øvrige rum — lærerværelse, bibliotek, 
kontorer, frokoststue, normalklasser m. v., har vi tegnet med arkitekt 
Jørgen Ditzel som medarbejder.

På tegnestuen har iøvrigt arkitekt Ole Nørgaard og Ole Sørensen 
været vore vigtigste medarbejdere.

Havearkitekt Axel Andersen har projekteret og forstået de gartne
riske arbejder og været os behjælpelig ved udarbejdelsen af legeplad
sen.

Arkitekt N. C. Christensen har været konduktør, og det daglige 
tilsyn med ingeniørarbejderne har været ført af civilingeniør Robert 
Christiansen.
Grundudgravning og fundering: Entreprenør Kaj Lykke, Herning. 
Gartnerarbejder: Anlægsgartner Holger Bjerring, Herning.
Kloak-, jernbeton og murerarbejde: Murermester Vagn Pedersen, 

Herning.
Stenhuggerarbejder: Stenhuggermester K. W. Nielsen, Viborg.
Stukkatørarbejde: Stukkatørmester Ove H. Svensson, København.
Tømrerarbejde: Tømrermester K. V. Frandsen, Herning.
Listelofter: Murermester Vagn Pedersen, Herning.
Udvendigt snedkerarbejde: Snedkermester Knud Schøler, Herning. 
Indvendigt snedkerarbejde: Tømrermester P. J. Rasmussen, Århus. 
Linoleum: Farvehandler Otto Jensen, Herning.
— Farvehandler Schach-Nielsen, Herning.
Gymnastiksalsgulve: Elasto Gulvkompagni, Nykøbing F.
Jernvindue i aula: Pedershaab Maskinfabrik.
Tagdækning: Phønix, Vejen.
Blikkenslagerarbejde: H. J. Christensen, Herning.
Smedearbejde: Smedemester Johs. Jensen, Herning.
— Herning Pengeskabsfabrik, Herning.
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—• Smedemester Jens Møller, Herning.
Glarmesterarbejde: Glarmestrene S. Aa. Andersen & V. Simonsen, 

Herning.
Malerarbejde: Malermester O. Clemmensen, Herning.
— Georg Heichs eftf., Herning.
— Carl Gustav Nielsen, Herning.
— Karl Reimer, Herning.
— K. Saaby Jensen, Herning.
— H. Schübelers sønner, København.
Sanitetsarbejder: Smedemester Jens Møller, Herning.
Centralvarme: Fa. Varme-Schmidt, Herning.
Ventilationsarbejde: Nordisk Ventilator Co. Næstved.
Elektriske installationer: Installatører Madsen & Rud Thomsen, Her

ning.
Radioanlæg: Bang og Olufsen, Struer.
Fast og løst inventar i normal- og specialklasser, lærerværelse, kon

torer og lignende: Tømrermester K. Normark Andersen, Aal
borg.

— Snedkermester Brdr. Bækgaard, Hammerum.
— Snedkermestre J. Christensen & P. Pedersen, Herning.
— Møbelfabriken N. Hyldig, Vejen.
— Snedkermester I. C. Jensen, Århus.
— Tømrermester P. J. Rasmussen, Århus.
— Snedkermester L. Simesen, Herning.
— Snedkermester Sv. Å. Søndergaard, Herning.
Borde i normalklasser: Chr. Sørensens eftf., Århus.
Stole: Randers stolefabrik.
Borde og bænke i frokostrum: Tømrermester K. Normark Andersen, 

Aalborg.
Stabelbare stole til aula: A/S Portex, København.
Sløjdinventar: Dansk sløjdlærerforening, København.
Gymnastikinventar: K. Weber og co., Gentofte.
Tavler: Bork, Kolding.
Lamper: Louis Poulsen & Co., København.
Gardiner i klasseværelser: Herning mekaniske væverier.
Gardiner i aulaen: Marie Gudme Leth.
Gardinophængning: Pallesen & Maibom, Herning.

Povl Ernst Hoff og Bennet Wmdinge, M. A. A.
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Indvielsen

Den 13. august 1951 toges den nye bygning i brug; men da 
håndværkerne knapt var færdige, blev indvielsen udsat til den 26. 
september. Hertil var indbudt undervisningsminister Flemming Hvid- 
berg, undervisningsinspektør dr. Højberg Christensen, departements
chef Paludan-Miiller, kontorchef Gimsing, amtmand Sommer-Ander
sen, direktionen for Ny Carlsbergfondet, rektor Paludan-Miiller, Vi
borg, rektor frk. Linderstrøm-Lang, Silkeborg, rektor Arndal, Tarm, 
rektor Mathiesen, Struer, professor Edv. Thomsen, København, stads
arkitekt Lund, København, arkitekt Klemann, Århus (de tre sidst
nævnte havde været dommere ved arkitektkonkurrencen i sin tid), 
medlemmer af byrådet og skolekommissionen med damer, tidligere 
medlemmer af byggeudvalg, ledende arkitekter og ingeniører, byens 
skoleinspektører, formændene for fælleslærerråd og lærerråd, redak
tørerne for de lokale blade, lærerkollegiet med damer, samt elever 
fra gymnasieklasserne og realklasserne.

Kl. 9 samledes man i aulaen, rektor Christensen bød velkommen og 
udtalte sin glæde over, at man nu var kommet så langt, at indvielsen 
kunne foretages. Desværre kunne ministeren og amtmanden på grund 
af sygdom ikke være til stede. Heller ikke direktionen for Ny Carls
bergfondet havde været i stand til at sende nogen repræsentant, men 
samme morgen var der kommet et brev fra fondet sålydende:

»Under henvisning til hr. rektorens skrivelse af 16. marts 1951 
og efter at direktionen har beset Herning Gymnasium, har man rettet 
en henvendelse til billdehuggeren Kaj Louis Jensen om uden forbin
dende at udføre udkast til udsmykning af aulaen i Herning Gymna
sium. Kunstneren vil sætte sig i forbindelse med Dem, inden skitsen 
udføres, og denne vil til sin tid blive forevist skolen.

Men beder Dem modtage direktionens hjerteligste hilsen i anled
ning af indvielsen og bedste ønsker for fremtiden.«

P. d. v.
sign. V. Thorlacitis-Ussing, 

Tn formand.



Rektor omtalte også, at der var sendt blomster og hilsener fra 
forskellige institutioner og personer, bl. a. fra gamle studenter, hvis 
jubilæumsfond i dagens anledning er blevet forøget med et nyt 
beløb.

Efter fællessangen: »Morgenhanen atter gol«, fik borgmester 
Munk-Poul sen ordet:

»Allerede i 1923, da Herning gymnasium blev oprettet, var man 
klar over, at de bygninger, gymnasiet fik til huse i, var midlertidige, 
og at spørgsmålet om nye bygninger snart ville blive aktuelt. Der 
gik da heller ikke mange år, før man begyndte at drøfte opførelsen 
af en ny gymnasiebygning.

Elevtilgangen blev hurtigt så stor, at det blev nødvendigt at skaffe 
flere lokaler, da man efterhånden havde udtømt mulighederne for 
at rumme eleverne, selv om man tog alt i brug, også ubrugelige lo
kaler, og i byrådsmødet den 17. august 1937 nedsatte byrådet et 
udvalg, der fik den opgave at udarbejde forslag til en ny gymnasie
bygning eller udvidelse af den gamle. Udvalget skulle også komme 
med forslag til udvidelse af de kommunale kontorer. Udvalget kom 
til at bestå af borgmester Kampmann, der blev formand, købmand 
Stengaard, togbetjent Hansen, tandlæge Rud, Irs. Smedegaard An
dersen, fru Wimmelmann og vej formand Laursen, holdt sit første 
møde den 8. september s. å., altså for godt 14 år siden. Man drøftede 
her de to alternativer: udvidelse eller nybygning, og interessen var 
størst for det sidstnævnte, hvorfor man i dagene 8.—10. november 
rejste til Svendborg og København for at se på nyopførte skolebyg
ninger.

Resultatet af mange møder blev, at man enedes om at opføre en 
ny bygning, og efter at man havde truffet bestemmelse om beliggen
heden, vedtog man at udskrive en arkitektkonkurrence med professor 
Thomsen, arkitekterne Lund og Klemann samt udvalget som dom
merkomite. Den 6. oktober 1938 var der indkommet 70 projekter, 
hvoraf det af arkitekterne Hoff og Windinge, København, indsendte 
projekt blev tilkendt 1. præmie.

I et møde den 10. december 1938 vedtog man at antage 1. præmie
vindernes projekt til opførelse, og den 3. januar antoges ingeniør 
Brødsgaard som rådgivende ingeniør. Den 16. august s. å. vedtog 
man at afholde licitation den 8. september; men inden licitationen 
blev afholdt, vedtog byrådet i et møde den 5. september at standse 
licitationen, da håndværkerne på grund af krigstilstanden i Europa 
frarådede at lade arbejdet udføre. Udvalget måtte nu på anden måde 
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skaffe lokaler til gymnasiet, og efter forskellige drøftelser ang. dette, 
blev resultatet udvidelsen af Teknisk Skole og indretning af nye 
klasseværelser i Bethaniagade.

Gymnasiebyggeriet var dermed udsat på ubestemt tid, og gennem 
besættelsesårene skete intet, før byrådet den 16. januar 1945 ned
satte et nyt udvalg til at arbejde videre med planerne om en ny gym- 
nasiebygning. Dette kom til at bestå af landstingsmand Hansen, der 
blev formand, fru Wimmelmann, blikkenslagermester H. I. Chri
stensen, malermester Jepsen og viceskoleinspektør Munk-Poulsen. I 
sit første møde vedtog udvalget at arbejde videre på det tidligere 
grundlag, og den 7. februar havde udvalget et møde med arkitekt 
Hoff, hvor man bestemte, at bygningen med undtagelse af aulaen 
skulle opføres af mursten i stedet for beton, at vinduerne skulle 
gøres mindre, og at der skulle være almindelig centralvarme i stedet 
for indirekte opvarmning; senere blev det til fjernvarme.

Efter byrådsvalget i 1946 nedsattes et nyt udvalg med landstings
mand Hansen som formand og med købmand Holger Andersen, 
grosserer Svend Boli, snedkermester Schøler og malermester Jepsen 
som øvrige medlemmer. I årene 1948 og 1949 førte dette udvalg 
forhandlinger med undervisnings- og boligministerierne om mate
rialebevillinger til gymnasiet og takket være undervisningsminister 
Hartvig Frischs gode bistand lykkedes det at opnå et resultat. I mødet 
den 3. juni 1949 forelå forhåndstilsagn om materialebevilling til ca. 
700.000 kr. i første omgang.

Den 2. aug. s. å., altså for 2 år siden, afholdtes licitation over 
gmndudgravning og kælderetage, og den 28. okt. over murer- og 
jernbetonarbejder. Arbejdet blev påbegyndt straks efter licitationens 
afholdelse, og nu gik det slag i slag.

Det blev under et 4. udvalg, at arbejdet fuldførtes, idet byrådet 
efter valget i 1950 ophævede gymnasieudvalget og overlod arbejdet 
til det nuværende kulturelle udvalg, hvor landstingsmand Hansen 
også er formand. Han er den eneste, der har været med i samtlige 
udvalg, og som formand for de tre sidste har han trukket det store 
læs.

Resutatet af de mange forskellige udvalgs arbejde er blevet den 
smukke skole, der i dag skal have sin officielle indvielse, efter at 
den har været i brug i over en måned, og der er grund til at rette 
en tak til såvel arkitekter og ingeniører som håndværksmestre og 
håndværkssvende samt alle, der har arbejdet på skolen, for det smukke 
arbejde, der er udført, og fordi skolen er rejst på rekordtid og til 
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en pris, der er rimelig i forhold til, hvad andre skoler har kostet, og 
til en pris, der må betegnes som billig, når bygningens kvalitet tages 
i betragtning. Der er nu skabt den bedste og smukkest mulige ramme 
om det arbejde, der her skal udføres i den kommende tid for den 
opvoksende slægt, og jeg vil på byrådets vegne ønske rektor og 
lærerkollegium til lykke med den nye skolebygning og udtale ønsket 
om, at De må få mange lykkelige og rige år her.

På et af de besøg, jeg som udvalgsmedlem har aflagt på andre 
skoler, så jeg over indgangsdøren til en skole en opslået bibel, hvor 
der på den ene side stod: »Men noget af sæden faldt i god jord og 
bar mangefold«, og på den anden side så man et strå med et stort 
aks. Jeg vil ønske, at her må sås en god sæd, og at den må bære 
mange fold. De børn og unge, der kommer her, er i den allermest 
modtagelige alder, og vi ønsker, at de ikke alene må få kundskaber, 
men også visdom, at det må være en kristen dansk skole, der må 
sætte sit præg på eleverne, så de bliver bedre til at leve det vanske
lige liv.

Med ønsket om Guds velsignelse over skolen og gerningen, der 
her skal øves, overdrager jeg på byrådets vegne den ny gymnasie- 
bygning i Deres varetægt, hr. rektor Christensen!«

Gymnasiets kor og orkester udførte derpå en del af gymnasiets 
jubilæumskantate »Blæsten formed dette sære land«, hvorefter rek
tor Christensen talte.

»Det er bemærkelsesværdigt, at en lille by, som Herning var i 1923, 
turde give sig i kast med at oprette en højere almen skole. Grunden 
må formodes at ligge i befolkningens karakter. Det var en frisk by 
med en vågen befolkning, åndeligt vågen, men også med blik for 
livets nøgterne værdier, således ønsket om, at ungdommen skulle 
et skridt videre frem, end fædrene var kommet. Man havde i 1923 
ikke regnet med, at skolen så hurtigt ville sprænge sine rammer; 
men både byen og oplandet var i de følgende år ude for en næsten 
enestående vækst, og dette medførte en voldsom stigning i elev
tallet. Normalklassernes antal blev for lille, og faglokalerne slog slet 
ikke til over for de stigende krav. Da man efter lange forhandlinger 
og nogen tilbageholdenhed endelig skred til handling, var det vist 
et held, at der blev udskrevet en arkitektkonkurrence; thi blandt de 
mange indkomne projekter fandt dommerne hurtigt frem til eet, der 
var leveret af de to dengang unge arkitekter Hoff og Windinge, 
København. Deres projekt sejrede overlegent i kraft af dets fine 
arkitektoniske udformning og dets ærlige funktionalisme. Her fin

13



des funktionalisme i ordets bedste og egentlige betydning: hensigts
mæssighed, fuld brugbahed og klar oversigt, parret med enkelhed 
og renhed i linierne. Her skal i dag siges en tak til de mange, som 
har medvirket til denne bygnings opførelse, de skiftende udvalgs
medlemmer gennem årene og arkitekter, ingeniører og håndværkere. 
En særlig taknemlighed føler vi overfor landstingsmand C. J. Han
sen, der har været med i alle udvalgene, og som har trukket det 
store læs under bygningens opførelse. Da det var vanskeligst med 
at få byggetilladelse, var det særlig ham, der til enhver tid og på 
ethvert sted søgte at fremme sagens løsning og ikke gav op, før til
ladelsen var givet. Vi mindes også med stor taknemlighed afdøde 
undervisningsminister, dr. Hartvig Frisch, der gav gymnasiebyggeriet 
det sidste skub. Uden hans hjælp var vi næppe nået så langt i dag.

Der er ikke sparet ved denne bygnings opførelse; men der er 
heller ikke ødslet. Takket være den fart, der har været over byggeriet, 
ikke mindst på grund af udvalgets ihærdige arbejde, har det været 
muligt at få licitationerne så hurtigt frem, at de sidste prisstigninger 
har påvirket budgettet meget lidt. Vi har fået noget for pengene, 
hvad befolkningen på denne egn vil vide at forstå og værdsætte.

Det er en meget stor og glædelig forandring for os at komme fra 
de trange lokaler i Bethaniagade og herned. I den måned, vi indtil 
nu har arbejdet på dette sted, har vi ligesom Jeppe mange gange 
måttet knibe os selv i armen for at mærke, om vi drømte. Men vi 
fandt, at vi var vågne. Og vågne må vi fremdeles være; for nok er 
bygningen rummelig, hensigtsmæssig og smuk; men den er kun en 
skal. Først når den er fyldt med vågne, lærelystne elever og ansvars
bevidste lærere, opfylder den sin mission. Vi må gøre et ærligt forsøg 
på at åbne børnenes øjne for livets rige mangfoldighed og lægge 
grunden hos dem, så de kan finde et ståsted i livet og prøve at skelne 
mellem det ægte og det uægte. Det er ikke moderne at sætte mottoer 
over skoleindgange; men skulle der have stået noget over indgangen 
til denne bygning, kunne jeg have ønsket mig disse linier af den 
gamle salmedigter Mathias Claudius:

»Gud Fader i det høje 
lær mig at skelne nøje 
det sande fra sit skin.«

Jeg er fyldt af en dyb taknemlighed og glæde over, at det for
undes mig at tage denne nye bygning i brug. Ofte har den tid, der 
er gået, før den stod færdig, forekommet mig som en vandring i 
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en ørken, hvor det ny gymnasium har fortonet sig som et fata mor
gana. Men selv den længste ørkenvandring slutter engang, når man 
har helbred og tålmodighed til at holde ud, og nu står vi ved målet. 
Det forjættede land er nået. Herning er blevet et skønt bygningsværk 
rigere, der til sene tider vil stå som et vidnesbyrd om vor tids indsats 
og om vor tids arkitekters, ingeniørers og håndværkeres viden og 
kunnen.

Men det skulle gerne blive mere end tavse mure. Jeg ønsker, at 
denne bygning må fyldes med glade og lærelystne unge mennesker, 
der her kan møde den forståelse og hjertevarme, som ellers kun et 
hjem kan give dem.

Gud Fader i det høje 
lær os at skelne nøje 
det sande fra sit skin.«

Efter at koret havde sunget »Jylland« fra Harald Lunds og Ejnar 
Jacobsens kantate Danmarksrejsen, holdt undervisningsinspektør, dr. 
Højberg Christensen den egentlige indvielsestale. Undervisningsin
spektøren sagde bl. a.:

»En skoles arbejde kan ikke bedømmes efter de ydre kår, den ar
bejder under, eller de bygninger, den har til huse i. Der kan ydes 
fremragende arbejde inden for beskedne rammer, og der kan ødsles 
inden for dyre og flotte rammer. Herning gymnasium har årene 
igennem arbejdet inden for særdeles beskedne rammer, og det tjener 
rektor og lærerkollegiet til stor ære, at de i disse år med tålmodighed 
har ført et støt og roligt arbejde igennem, og derved skabt agtelse 
og respekt om Herning gymnasium. Man kan i sandhed sige, at 
skolen har arbejdet i stilhed. Om kvaliteten af det arbejde, der er 
udført, kan jeg sige, at i de snart 25 år, jeg har stået i tjenestefor
hold til Herning gymnasium, har jeg til stadighed haft grund ti/ 
at nære den største agtelse og respekt for det arbejde, der er udført. 
De kommunale myndigheder har nu givet dette arbejde ydre rammer, 
så skolen kan ses. Jeg føler trang til at rette en hjertelig tak til de 
kommunale myndigheder for denne skønne bygning og for den an
erkendelse, vi deri ser for det arbejde, som gymnasiet udfører. Lige
ledes er der grund til at anerkende den påpasselighed og omhu, 
som er vist ved byggeriet.

Jeg har nu den store ære at indvie denne nye skole, og jeg gør 
det i den overbevisning, at arbejde og eksempel, og ikke moraliseren 
vil blive de ægte opdragelsesmidler her, samt med ønsket om, at 
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husguderne vil flytte med fra de gamle, beskedne bygninger. Gid 
dette arbejde må blive et arbejde i redelighed og ærlighed med 
respekt for de til alle tider gældende menneskerettigheder!«

Indvielsen sluttede med fællessangen »Vort hjem, du danske jord«, 
og efter at gæsterne havde beset lokalerne, var byrådet vært ved en 
frokost i skolens frokoststue i kælderetagen.

Ved frokosten bød borgmester Munk-Poulsen velkommen, og som 
repræsentant for undervisningsministeriet talte kontorchef Gimsing, 
København. Kontorchefen ridsede i korte træk baggrunden op for 
oprettelsen af Herning gymnasium og nævnte, at den første hen
vendelse fra Herning byråd om sagen var kommet til ministeriet i 
1919. »Siden oprettelsen i 1923 har skolen til fulde vist sin livs
kraft. Det er blevet en institution, der i skolekredse og i ministeriet 
har nydt anerkendelse som et godt og udmærket ledet gymnasium. 
Det er en ganske dejlig bygning, man har fået, og den står som 
et nyt bevis på gymnasiets absolutte eksistensberettigelse her i byen.«

Kontorchefen mente, at denne nye bygning vil komme til at stå 
som forbillede for kommende gymnasiebygninger, og man må der
for her i Herning indstille sig på, at udvalg vil komme hertil for at 
studere den. Han sluttede med at bringe en hilsen fra minister, de
partementschef og kolleger i undervisningsministeriet.

Rektor Paludan-Miiller, Viborg, overbragte nabogymnasiernes lyk
ønskninger. En lykønskning forudsætter to kendsgerninger, sagde 
han, nemlig at den, der lykønskes, virkelig er lykkelig, og at den, 
der lykønsker, under vedkommende den lykke. Begge disse ting er i 
orden her. Vi under af hjertet Herning gymnasium dets lykke, og 
i en krog af hjertet bærer vi på en tanke for fremtiden og et håb 
om lykke også i fremtiden. Håbet om, at der altid må være en sand 
og ægte ånd i Herning gymnasium.

Lektor Laursen tolkede lærerkollegiets tak til byråd og arkitekterne. 
Der var ikke sparet, og han glædede sig over, at der også var taget 
hensyn til ting, som folk udenfor i reglen ikke gør sig tanke om. 
Således fremhævede lektoren de akustiske forhold. Mange lærere 
slider i årenes løb deres stemmer op i akustisk dårlige klasseværelser, 
og han selv havde i tidens løb spist i kilovis af halspastiller. Dette 
behøves ikke nu.

»Det er snart lige meget«, fortsatte lektor Laursen, »hvor man 
vender øjet hen; overalt møder man skønhedsindtryk. Måske kan 
man kalde det luksus; men det koster ikke mere at male med en køn 
farve end med en mindre tiltrækkende farve. Vi lærere ved Herning 
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gymnasium har tjent i mere end to gange syv år for Rachel; men 
vi er rede til med glæde at arbejde endnu to gange syv år til for 
Rachel. Dermed er dog ikke sagt, at jeg vil sammenligne vore ar
bejdsgivere med Laban.«

Fhv. borgmester Kampmann mente, at værket var faldet ud til 
tilfredshed for befolkningen. Det var hans indtryk, at Ringkøbing 
amtsråd i tidens løb havde været alt for karrig med tilskud, og man 
burde stræbe efter større støtte herfra, når man tager i betragtning, 
hvor meget amtet slider på skolen. »Jeg vil ikke her takke byråd eller 
arkitekter. De har gjort deres pligt. Det skal vi alle gøre.« Han 
sluttede med at udtale håbet om, at megen god undervisning måtte 
gå ud fra denne bygning.

Skoleinspektør Overgaard bragte en hilsen fra lærerkollegiet på 
Nørregades skole, idet han udtalte ønsket om et fortsat godt sam
arbejde i tiden fremover mellem gymnasiet og folkeskolen.

Borgmester Munk-Poulsen oplæste en hilsen fra amtmand Som
mer Andersen, Ringkøbing, der på grund af sygdom ikke var til 
stede. Det hed i amtmandens brev bl. a. »også på det kulturelle om
råde ligger Herning i spidsen i Ringkøbing amt«.

Tandlæge Rud, som har været medlem af byggeudvalget, mens 
han sad i byrådet, udtalte bl. a. »Jeg er ikke en af dem, der kriti
serer. Det er indlysende, at det ville blive dyrt. Det er over 10 år, 
siden vi begyndte at arbejde med sagen, og vi har måttet indstille 
arbejdet undervejs. Mange har kritiseret denne standsning; men det 
er let at være bagklog. Nu er det gennemført og i et flot tempo 
på to år. Det er der grund til at påskønne.«

Arkitekt Windinge takkede for de mange smukke ord og bemær
kede, at det var 13 år, siden arkitekterne begyndte forhandlingerne 
med udvalget. »Vi har slidt nogle udvalg og udvalgsmedlemmer op 
i den tid. Det var lidt beskæmmende for Hoff og mig, da vi første 
gang kom herover i vor ungdom, at høre et ledende byrådsmedlem 
sige: »Herning skal ikke være nogen foregangskommune.« Vi ville 
jo netop bygge et foregangshus. I mellemtiden er både vi og byen 
blevet mere voksne, og vi ville ikke dengang have været i stand til 
at bygge gymnasiet, som det nu er gjort. Det glædede mig at høre 
lektor Laursens udtalelser, og deraf erfare, at de gnister, der er sprun
get ud af vore blyanter, er lykkedes for os.« Han sluttede med at 
takke tidligere og nuværende medlemmer af byggeudvalgene.

Kirkegårdsgartner Em. Jensen mindedes provst Smidt, som havde 
været stærkt medvirkende til, at arbejdet blev sat i gang. Provsten 
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havde været en af foregangsmændene i arbejdet og en af dem, der 
virkelig af hjertet elskede skolen.

Formanden for skolekommissionen, viceskoleinspektør Chr. Niel
sen, udtalte, at man kunne diskutere om, hvorvidt gymnasiet udefra 
er en smuk bygning. Det må dog indrømmes, at de ydre rammer nu 
er i orden. Der er skabt gode forhold for lærerne, og man kan kun 
ønske, at de stadig må have en flok af villige og vågne elever, der 
vil modtage undervisning her.

Den ny sognepræst Nepper-Christensen, bragte også sin lykønsk
ning, og borgmesteren takkede derpå på byrådets vegne for de mange 
smukke ord.

Endelig tog fhv. borgmester Kampmann atter ordet for at bringe 
en hyldest til rektor Christensen, der havde tjent Herning kommune 
i over 25 år. »Jeg er overbevist om, at Hernings befolkning med sym
pati ser på rektors gerning. Han er en af vore egne, og vi ved, hvor 
han står. Derfor har han fået en stærk position inden for byens 
skolevæsen.«

Rektor Christensen, som var ordstyrer under frokosten, sluttede 
dagen med en tak til alle sider. Dermed var indvielsen forbi.
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Eksaminer i maj—juni 1951

Studentereksamen

Nysproglig retning
1. Anna Agerbo .............................................................. 13,45 mg-?
2. Lili Sommer Christensen ......................................... 11,97 g
3. Bodil Danstrup ......................................................... 13,49 mg-?
4. Maren Duholm ......................................................... 13,65 mg-H
5. Carl Martin Elkjær ..................................................... 12,63 g +
6. Grethe Hansen Glem ................................................. 14,00 mg
7. Annelise Jensen .......................................................... 13,09 mg-r
8. Hanne Møller Jensen ................................................. 13,38 mg4-
9. Anne Johansen ............................................................ 13,09 mg-?

10. Erik Zülow Jørgensen ............................................... 14,20 mg+
11. Poul Jensen Kelder ..................................................... 13,96 mg
12. Søren Aarup Kristensen ............................................. 12,80 g+
13- Arne Krøjgaard ......................................................... 13,89 mg
14. Aase Nielsen .............................................................. 13,66 mg4-
15. Erna Højgaard Nielsen ............................................. 13,63 mg 4-
16. Inger Nis-Hanssen ..................................................... 12,25 g
17. Jytte Engelbredt Olesen ............................................. 14,12 mg
18. Birgit Gjeding Thisted ............................................. 12,60 g+
19. Anette Tølbøll ............................................................ 12,75 g +
20. Aase Wandschneider ................................................. 13,72 mg
21. Rita Wolff .................................................................. 13,96 mg
22. Peter Zeuthen .............................................................. 13,56 mg4-

Matematisk-naturvidenskabelig retning
1. Ole Andersen ............................................................  13,41 mg4-
2. Erik Colstrup ............................................................  12,82 g +
3. Kindt Flyborg .......................................................... 13,60 mg 4-
4. Hugo Hagelskjær ..................................................... 13,03 mg 4-
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5. Gert Højmark .............................................................. 13,28 ing-r
6. Lauritz N. Iversen ..................................................... 13,82 mg
7. Carl Kosack Jensen ..................................................... 14,46 mg +
8. Kurt Kjær .................................................................. 13,36 mg-i-
9- Johs. Nørreg. Knudsen ............................................. 12,10 g

10. Milter Green Lauridsen ............................................. 13,88 mg
11. Johan Erik Maul .......................................................... 14,17 mg+
12. Aase Skole Mortensen ............................................... 13,29 mg-4-
13. Jan Mortensen ............................................................ 13,94 mg
14. Sigurd Olesen .............................................................. 13,76 mg
15. Knud Erik Pedersen ................................................. 14,30 mg+
16. Svend Erik Pedersen ................................................. 13,52 mg —
17. Hans Jørgen Thygesen ............................................. 13,26 mg-j-
18. Troels Truelsen .......................................................... 13,28 mg-H
19. Jakob Vilhelmsen ...................................................... 13,44 mg-?

Realeksamen

A
1. Ebba Christensen ....................................................... 12,80 g +
2. Doris Egeskov .............................................................. 14,39 mg+
3. Edith Hansen ................................;............................ 13,72 mg
4. Grethe Hvidberg ....................................................... 12,96 g +
5. Aksel Jensen .............................................................. 13,60 mg4-
6. Poul Georg Jensen ................................................... 13,69 mg
7. Anne Weiss Jørgensen ............................................. 14,12 mg
8. Henning Krøjgaard ................................................... 12,39 g+
9. Niels Jørgen Lahrmann ............................................. 13,76 mg

10. Ragnhild Laurberg ..................................................... 13,66 mg-H
11. Jørgen Kjær Nielsen ................................................. 12,99 g +
12. Tove Kjær Nielsen ..................................................... 13,67 mg
13. Henning Petersen ...................................................... 13,62 mg4-
14. Else Skjold Rasmussen ............................................... 13,58 mg4-
15. Ejvind Troelsen .........................................................  12,83 g+
16. Elly Ostergaard ........................................................... 13,50 mg-r

B
1. Inger Brødsgaard ...................................................... 12,82 g+
2. Kirsten Sommer Christensen ....................................  13,10 mg-?
3. Johanne Margrethe Hansen ...................................... 13,83 mg

20



4. Ole Hareskov .............................................................. 13,06 mg4-
5. Inga Helstrup Jensen ................................................. 13,37 mg-?
6. Niels Erik Jensen ....................................................... 12,82 g+
7. Viggo Jensen .............................................................. 12,82 g+
8. Erik Stentoft Kristensen ............................................. 13,56 mg-t-
9. Irene Kryger ............................................................... 14,23 mg+

10. Inger Rud .................................................................. 12,27 g

C
1. Jytte Bredmose ........................................................... 12,74 g +
2. Birgit Brøcker .............................................................. 14,48 mg +
3. Lis Engkilde ............................................................... 13,75 mg
4. Poul Frandsen ............................................................. 12,93 g +
5. Henning Frederiksen ................................................. 13,65 mg-t-
6. Hugo Brinch Hansen ................................................. 13,68 mg
7. Ellen Marie Jensen ..................................................... 13,37 mg-H
8. Henning Jensen .......................................................... 13,31 mg4-
9- Vagn Jensen ............................................................... 14,35 mg+

10. Erik Jørgensen ........................................................... 13,66 mg-?
11. Jens Kaae .................................................................... 14,47 mg+
12. Preben Midtgaard ...................................................... 13,68 mg
13. Ejvind Mortensen ...................................................... 13,66 mg 4-
14. Bent Pedersen .............................................................. 14,10 mg
15. Niels Christian Stefansen ......................................... 13,46 mgH-
16. Erik Sørensen .............................................................. 14,05 mg
17. Palle Mørch Sørensen ................................................. 13,18 mg-^

Mellemskoleeksamen
blev bestået af 71 elever. — Af disse fortsatte 20 i gymnasiet, 39 i 
realklassen, mens 12 forlod skolen.
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Elevtallet
ved udgangen af skoleåret 1951—52

Indenbys Udenbys Afgang i 
årets løb

Tilgang i 
årets løb Sum

Dr. Pg. Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg.

Ills .......................
Ulm.......................
Ils.........................
Ilm .......................
Is............................
Im.........................

3

7
6
2
7

7

5 
i
8
4

4
9

S
3 
S

2
3
4
6 I

16

17 
T9
19 
21

I gymnasiet ialt. . 36 25 34 19 I II4

Ra.........................
Rb.........................
4a............................
4b............................
4C............................

10
8

6

11
6

14
16
4

14
13

3

4

2
10

3

14

I

I

2

I

21
21
28
3°
34
27

3b..................■■■■■
3C............................

11
i

i

T5 TO
I

2

25
29
33

2b............................
ia............................
Ib............................

14 17
20

13

14

17

I 34
31
30

I real- og mellem
skolen ialt............ 105 ”4 65 59 2 4 3 343

Skolens samlede elevtal ( ^™nasiet.................. 114
< Realklasserne................... 42

I. maj 1952 Mellemskolen............ . . 301

457
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Ill gymnasieklasse (nysproglig) 
Klasselærer: lektor Siemonsen

1. Jørgen Nørlund Christensen — sognepræst, Vorgod
2. Lise Wrede Christiansen — overlæge
3. Jørgen Davidsen — provst, Vildbjerg
4. Doris Willer Hansen — driftsleder
5. Ellen Smidt Hansen — overlærer
6. Birthe Hareskov — afd. sognepræst
7. Ove Horn — overassistent
8. Finn Ostergaard Jensen — overbetjent
9. Jes Grunnet Jepsen — papirhandler

10. Frithjof Liepelt — præst, Vildbjerg
11. Grethe Maul — lærer, Gullestrup
12. Marie Mygind — afd. læge, Brande
13. Leif Esbøl Nielsen — førstelærer, Tjørring
14. Birgit Skjold Rasmussen — afd. lærer
15. Karen Stephensen — bankdirektør, Ikast
16. Birte Falk Sørensen — lagerforvalter

111 gymnasieklasse (mat.-nat.) 
Klasselærer: adjunkt Frede Jensen

1. Jørgen Christensen — forstassistent, Kibæk
2. Jørn Broen Christensen — assurandør
3. Hans Eberholst — læge, Vildbjerg
4. Jørn Aage Gudnason — stenhuggermester, Give
5. Svend Nygaard Jensen — snedkermester
6. Per Fink Jepsen — boghandler
7. Erik Jessen — redaktør, Brande
8. Arne Bandholtz Jørgensen — overinspektør
9. Jørgen Kamstrup — afd. forretningsbestyrer

10. Knud Knudsen — afd. lærer
11. Niels Knudsen — afd. lærer
12. Bent Daniel Kristensen — landinspektør
13. Niels Simmelkjær Larsen — postbud, Vildbjerg
14. Viggo Launbjerg — viceskoleinspektør
15. Esper Lønborg — gårdejer, Vildbjerg
16. Birgit Corvinius Madsen ■— urmager, Give
17. Kjeld Nymann Madsen — lektor
18. Ole Meinhard Madsen — apoteker, Kibæk
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19. Zita Lenz Madsen — restauratør, Brande
20. Knud Brønsholm Nielsen ■— tømrer, Lind
21. Niels Peter Olesen — landmand, Isenvad
22. Erik Sjørvad — kontorchef

II gymnasieklasse (nysproglig) 
Klasselærer: adjunkt Boesen

1. Martha Andersen — lærer, Blenstrup
2. Per Bendtsen — slagtermester
3. Lisbeth Eland — grosserer
4. Kirsten Halsteen — politimester
5. Knud Holm — præst
6. Anne-Grethe Horn — driftsleder, Troldhede
7. Gerda Iversen — væver
8. Jørn Stendorf Jensen — vævermester
9- Vera Jeppesen — væver

10. Knud Knudsen — tømrer, Brande
11. Ida Bundgaard Lassen — frue, Brande
12. Arne Lauridsen ■— maskinarbejder
13. Kristine Sylvester Nielsen — prokurist
14. Kurt Nielsen — overportør
15. Ove Rasmussen — chauffør
16. Ib Frank Sørensen — bagermester
17. Jens Thomsen — lærer, Isenvad

Il gymnasieklasse (mat.-nat.) 
Klasselærer: adjunkt Hindborg-Frederiksen

1. Jens Smedegaard Andersen — landsretssagfører
2. Axel Nørlund Christensen — sognepræst, Vorgod
3. Steen Danø — grosserer
4. Gunner Grønbæk — gårdejer, Tved
5. Torben Hansen — frue, Hammerum
6. Holger Blaahøj Jensen ■— fabrikant, Hammerum
7. Jens Kristian Kjelgaard Jensen — lærer, Haunstrup
8. Karl Kristian Jensen — lærer, Nr. Vejen
9. Tage Ostergaard Larsen — byrådssekretær

10. Kaj Madsen — blikkenslagermester
11. Lis Meinhard Madsen — apoteker, Kibæk
12. Bent Wenstrup Nielsen — repræsentant
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13. Birgit Nielsen — lærer, Sinding
14. Birgit Nielsen — husmand, Vorgod
15. Grethe Skjold Rasmussen — afd. lærer
16. Frode Søby — dyrlæge
17. Svend Erik Sørensen — smedemester, Arnborg
18. Else Vesterager — købmand, Tanderupkjær
19- Gunnar Vork — sagfører, Ikast

I gymnasieklasse (nysproglig) 
Klasselærer: adjunkt Merri Id

1. Bent Andersen — jernbanepakmester
2. Ingrid Andersen — installatør, Ikast
3. Karen Møller Andersen — malermester, Ikast
4. Astrid Boj sen — regnskabsfører
5. Ellen Marie Rabek Christensen — fabrikant
6. Grete Dalgas — plantageejer, Ilskov
7. Aase Witt Jensen — mekaniker
8. Annelise Jensen — repræsentant
9. Ester Jensen — bankbestyrer, Vildbjerg

10. Svend Erik Jensen — tekstilarbejder
11. Anelise Madsen — forretningsfører
12. Kirsten Møller — landsretssagfører
13. Boy Overgaard Nielsen — afd. assistent, Studsgaard
14. Helen Nielsen — viceskoleinspektør
15. Ruth Nielsen — strikker
16. Tove Nielsen — forretningsfører, Ikast
17. Lind Pedersen — fabrikant, Ikast
18. Niels Jørgen Petersen — isenkræmmer, Ikast
19- Bodil Schwærter — læge, Ikast

1 gymnasieklasse (mat.-nat.) 
Klasselærer: cand. mag. Boj sen

1. Birthe Kjær Andersen — værkfører, Hammerum
2. Inger Christensen — installatør
3. Axel Gaarslev — postkontrollør
4. Hans Hagelskjær — dyrlæge, Kibæk
5. Kirsten Hansen — slagtermester
6. Bruno Jensen — elektriker
7. Peder Fejerskov Jensen — lagerforvalter, Lind
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8. Poul Georg Jensen — lærer
9. Kaj Flemming Jessen — redaktør, Brande

10. Johannes Linnebjerg Jørgensen — landmand, Ravnholt
11. Ole Kragh — driftsleder, Troldhede
12. Aage Bak Kristensen — afd. skoleinspektør
13. Sven Erik Landstrøm — politifuldmægtig
14. Ragnhild Laurberg — overdyrlæge
15. Erik Midtgaard — landsretssagfører, Brande
16. Gerda Nordestgaard — gårdejer, Tim
17. Johan Henrik Pedersen — væver, Hammerum
18. Max Rahbek — salgschef
19. Jens Buur Rasmussen — arbejdsmand
20. Helge Trosborg — konsulent, Borup
21. Karen Marie Vittarp — smedemester

Realklasse a 
Klasselærer: lektor Petersen

1. Lene Balling — lektor
2. Jørgen Christensen — rektor
3. Kamma Damgaard — fabrikant
4. Gudrun Frederiksen — mejeriejer
5. Gerda Graversen — husmoder
6. Inge Hedal Hansen — bogholder
7. Friis Højmark — murermester
8. Kirsten Bandholtz Jørgensen — overinspektør
9. Ingrid Kjærgaard — grosserer

10. Erik Krøjgaard — husejer
11. Flemming Lytken Madsen — ingeniør
12. Birgit Matthiesen — forretningsfører
13. Helge Maul — lærer, Gullestrup
14. Niels Lonnebjerg Nielsen — bager
15. Jørgen Bilet Pedersen — modehandler
16. Ove Møller Sørensen — togfører
17. Allan Louis Thomsen — skiltemaler
18. Birgit Thomsen — tømrer
19. Lizzie Thøgersen — lokomotivfører
20. Anders Uhrskov — købmand
21. Mogens Weihrauch — frue
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Realklasse b 
Klasselærer: adjunkt, frk. Hansen

1. Grethe Duholm — gårdejer, Vraa
2. Birgit Frederiksen — mejeriejer
3. Ole Frederiksen — instrumentmager
4. Inge Smidt Hansen — overlærer
5. Agnete Holt — forstassistent, Arnborg
6. Ingrid Inselmann — lærer, Opsund
7. Birgit Saaby Jensen — malermester
8. Holger Jensen — assistent ved Hedeselskabet
9. Nis Peter Kragelund — afd. skomager

10. Per Larsen — revisor, Ikast
11. Poul Erik Lauridsen — købmand, Trælund
12. Vagn Aage Mørn — jordemoder
13. Jens Andreas Nielsen ■— driftsleder, Snejbjerg
14. Niels Christian Nielsen — fabrikant
15. Harald Pedersen — frue, Hammerum
16. Kirsten Peschardt — ingeniør
17. Henry Bjerg Petersen — arbejdsmand
18. Inger Svenningsen — spinder
19. Kirsten Tølbøl Sørensen — toldkontrollør
20. Mogens Sørensen — bagermester
21. Kurt Wulff — grosserer

4. mellemskoleklasse a 
Klasselærer: adjunkt, frk. Ørum

1. Tove Bendtsen — slagtermester
2. Kaj a Bundgaard — lagerforvalter
3. Keld Danø — grosserer
4. Finn Engkilde — overassistent
5. Bjarne Henriksen — malermester
6. Kirsten Skytte Jensen — forretningsfører
7. Bente Jepsen — direktør
8. Inge-Lise Juul — fabrikant
9- Ebba Fredholm Jørgensen —"mælkehandler

10. Alice Kryger — overinspektør
11. Else Marie Larsen — karetmager
12. Kaj Fischer Larsen — afd. cand, pharm.
13. Søren Peter Laursen — lektor
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14. Grete Martinussen — vognmand
15. Tonny Midtgaard — købmand
16. Jørgen Christian Møller — grosserer
17. Annelise Nielsen — stenhugger
18. Ole Nørgaard — kreditforeningsfuldmægtig
19- Grethe Bodil Pedersen — landsretssagfører
20. Knud Pedersen — strikker
21. Tage Kolling Petersen — ekviperingshandler
22. Inge-Lise Robsham Poulsen — repræsentant
23. Jørgen Rud — direktør
24. Sven Sjødal — lektor
25. Bent Ove Skov — mejeriejer
26. Arne Terkelsen — boghandler
27. Carl Ole Toft — ekviperingshandler
28. Karen Truelsen — afd. fabrikant

4. mellemskoleklasse b 
Klasselærer: lærerinde, frk. Fas trup

1. Ib Konggaard Andersen — afd. bogholder
2. Niels Christian Smedegaard Andersen — landsretssagfører
3. Erik Bredlund — bankbestyrer, Brande
4. Poul Brøcker — forretningsfører
5. Conny Carlsen — frue
6. Bodil Christensen — strikker
7. Karen Vibeke Broen Christensen •— assurandør
8. Lise Dejgaard — landsretssagfører
9. Willy Hjort Eriksen — landmand, Birk

10. Ulla Halsteen — politimester
11. Birte Hansen — direktør
12. Hans Jørn Hansen — forretningsbestyrer
13- Minna Hareskov — afd. sognepræst
14. Harro Harrsen — kredslæge
15. Kirsten Maria Jensen — repræsentant
16. Norma Christa Jensen — arbejdsmand
17. Connie Kjærgaard — tømrer
18. Gerda Daniel Kristensen — landinspektør
19- Hans Jørgen Spanggaard Kristensen — lærer, Sunds
20. Harry Krøjgaard — fabrikant
21. Søren Schmidt Madsen — købmand
22. Mogens Stenfeldt Mathiasen — lektor
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23. Dagny Mortensen — gårdejer, Gullestrup
24. Anne Marie Nielsen — bager
25. Aase Nilsson — købmand
26. Søren Wolstrup Petersen — amtsligningsinspektør
27. Inge Rahn — konstruktør
28. Niels Kristian Rasmussen — gartner, Gullestrup
29. Villy Christian Stampe — fabrikant
30. Kirsten Gjeding Thisted — købmand

4. mellemskoleklasse c 
Klasselærer: lærer Johansen

1. Birte Wærum Barslev — frue, København
2. Kurt Ellemann Christensen — arbejdsmand
3. Hans Thorkild Davidsen ■— provst, Vildbjerg
4. Grete Eberholst — læge, Vildbjerg
5. Esther Elmholdt — købmand, Hammerum
6. Mogens Frank — fabrikant, Lind
7. Ruth Hansen — sognepræst, Timring
8. Niels Holm — præst
9. Birthe Holt — forstassistent, Arnborg

10. Albert Hjorth Jensen — lagerforvalter, Lind
11. Edith Brahe Jørgensen — snedker, Hammerum
12. Karen Kelstrup — læge, Kibæk
13. Tove Kjærsgaard — husmand, Vorgod
14. Henning Knudsen — fiskeriejer, Fasterholt
15. Gert Madsen — cykelhandler, Nr. Kollund
16. Lene Meinhard Madsen — apoteker, Kibæk
17. Vagn Madsen — cykelhandler, Nr. Kollund
18. Villy Kjeld Merrild — trikotagehandler
19. Carl Frederik Mortensen — massøse, Snejbjerg
20. Thorkild Mortensen — ekstraarbejder ved DSB
21. Tove Mortensen — montør
22. Inge Lise Nielsen — rutebilchauffør
23. Linda Nielsen — tømrermester
24. Ingrid Nielsen — slagtermester, Lind
25. Jytte Olesen — brøndborer, Assing
26. Vera Pedersen — handelsmand, Vildbjerg
27. Willy Bach Pedersen — murermester, Lind
28. Anny Bjerg Petersen — gasværksarbejder
29- Bodil Poulsen — mejeribestyrer, Hammerum
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30. Alfred Schmidt — tekstilingeniør, Ikast
31. Jens Frederik Gjeding Thisted — købmand
32. Børge Aagaard Thomsen — arbejdsmand
33. Inge Thomsen — tømrermester, Vildbjerg
34. Hans Egede Zeuthen — sognepræst, Aulum

3. mellemskolekidsse d 
Klasselærer: adjunkt Frydendal Jensen

1. Inge Nørgaard Andersen — restauratør
2. Ingrid Borgen — børnehaveleder
3. Carl Brandt — cyklehandler
4. Hanne Brock — direktør
5. Ingebjørg Falk Byrgesen — direktør
6. Bente Christjansen — direktør, Ikast
7. Joan Damgaard — prokurist
8. Niels Jørgen Degn — manufakturhandler
9. Kirsten Kousgaard Frandsen — driftsleder

10. Tove Gøransson — forgylder
11. Torben Sandager Hansen — læge
12. Ulla Hornbæk — vognmand
13. Kirsten Høst — revisor
14. Henning Jensen — frue
15. Tage Witt Jensen — mekaniker
16. Thorkild Jensen — forretningsfører
17. Villy Reinholt Jensen — slagteriarbejder
18. Birgit Jepsen — direktør
19. Judith Jepsen — bademester
20. Knud Erik Jepsen — fabrikant
21. Karna Krøjgaard — grosserer
22. Knud Lauridsen — husejer
23. Ole Lysgaard — købmand
24. Finn Spencer Poulsen — repræsentant
25. Kurt Grønholt Poulsen — lagerchef
26. Inge Beksgaard Slot — overassistent
27. Jytte Knox Sørensen — oversignalmester ved DSB

3. mellemskoleklasse b 
Klasselærer: lektor Sjødal

1. Gerda Andersen — kasserer
2. Søren Astrup-Sørensen — overassistent
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3. Irma Bomberg — bagermester
4. Ellen Margrethe Christensen — prokurist
5. Erik Kirkeby Hansen — disponent
6. Bente Højfeldt — ingeniør
7. Knud Junker Jacobsen — tjener
8. Hanne-Merry Ostergaard Jensen — overbetjent
9. Svend Ejvin Jensen — signalformand

10. Bo Jespersen — direktør
11. Niels Tage Jespersen — buntmager
12. Egon Johansen — driftsleder, Hammerum
13. Eva Ostergaard Johnsen — maler
14. Ib Kjærgaard — væver
15. Eva Kirstine Kristensen — bestyrer
16. Lilly Kristensen — ekstraarbejder ved DSB
17. Torben Kryger — overinspektør
18. Kirsten Lind — fabrikant
19. Holger Obshøj Mortensen — fhv. træhandler
20. Jørgen Nepper-Christensen — sognepræst
21. Birgit Nielsen — strikker
22. Ruth Nielsen — trikotagehandler
23. Frands Ole Overgaard — købmand
24. Bente Sørensen — kvægavlsassistent
25. Else Erica Thomsen — tekstilarbejder

3. mellemskoleklasse c 
Klasselærer: lærerinde, frk. Marcussen

1. Kristian Aagaard Andersen — gårdejer, Snejbjerg
2. Ellen Marie Dalgas — plantageejer, Ilskov
3. Birgit Gaardsvig — formand, Troldhede
4. Inger Marie Groth — tømrermester, Haunstrup
5. Preben Hansen — pens. Politibetjent, Kibæk
6. Jens Holt — forstassistent, Arnborg
7. Flemming Horn — driftsleder, Troldhede
8. Leif Inselmann — lærer, Opsund
9. Bent Rejnholdt Jakobsen — mejeribestyrer, Lind

10. Inge Trier Jensen — gårdejer, Lind
11. Jonna Jensen — arbejdsmand
12. Niels Kjelgaard Jensen — førstelærer, Haunstrup
13. Anna Margrethe Jeppesen — lærer, Linaa
14. Birgit Kjær — lærer, Snejbjerg
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15. Per Knudsen — fabrikant
16. Vagn Kolze — smedemester, Kibæk
17. Per Kragh — driftsleder, Troldhede
18. Kirsten Larsen — revisor
19. Ole Møller — apoteker, Videbæk
20. Elin Bangsgaard Nielsen — mekaniker, Sunds
21. Inger Lis Nielsen — førstelærer, Tjørring
22. Jørgen Nørgaard — læge, VidebæK
23. Harald Børge Petersen — smedemester, Tanderupkjær
24. Henning Petersen — fabrikant, Brande
25. Ivar Hjelm Poulsen — læge, Troldhede
26. Tove Lis Rasmussen — frugtavler, Troldhede
27. Rita Sørensen — arbejdsmand, Troldhede
28. Bruno Thorsted — gravemester, Kølkjær
29. Birgit Zink — barbermester

2. mellemskolekidsse a 
Klasselærer: lektor Danielsen

1. Morten Balling — lektor
2. John Bergmann — gasværksarbejder
3. Jens Bundgaard — chauffør
4. Aase Christensen — glarmester
5. Carsten Ellerbæk — fabrikant
6. Torben Elming — cand, pharm.
7. Britta Engelsen — landsretssagfører
8. Horst Grünfeld — bogholder
9. Else Marie Hansen — landmand, Gullestrup

10. Finn Albæk Jensen — gårdejer
11. Gerda Jensen — sparekasserevisor
12. Jytte Theiltoft Jensen — arbejdsmand
13. Karen Jepsen — direktør
14. Mogens Ostergaard Larsen — byrådssekretær
15. Preben Bredow Larsen — overværkfører
16. Henning Laursen — lektor
17. Jens Laursen — repræsentant
18. Hugo Madsen — sygehusinspektør
19- Inga Lund Madsen — syerske
20. Bjarne Maul — lærer, Gullestrup
21. Finn Juul Møller — kreditforeningsfuldmægtig
22. Mogens Nedergaard — politibetjent
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23. Ella Nielsen — fabrikant
24. Niels Asger Nielsen — skræddermester
25. Inge Grethe Pedersen — installatør
26. Jytte Grønholt Poulsen — lagerchef
27. Inger Schmeltz — frue
28. Anna Lise Sørensen — fabrikant
29. Irene Frank Sørensen — bagermester
30. Anna Marie Thulstrup — købmand
31. Kaj Toft — ekviperingshandler
32. Kirsten Tølbøll — overkirurg
33. Inger Østergaard — købmand

2. mellemskoleklasse b 
Klasselærer: adjunkt Tonnesen

1. Aase Andersen — proprietær, Lergrav
2. Birger Andersen — stationspasser, Gødstrup
3. Bent Bredmose — tømmerhandler, Kibæk
4. Evald Christensen — landmand, Birk
5. Kurt Christensen — rutebilejer, Aulum
6. Per Frank — fabrikant, Lind
7. Niels Hald — inspektør, Aulum
8. Jens Hareskov — købmand, Kibæk
9. Esther Iversen — husmand, Snejbjerg

10. Birger Jensen — fabrikant, Hammerum
11. Ulla Karstoft — gårdejer, Kibæk
12. Annelise Knudsen — fabrikant, Hammerum
13- Birgit Knudsen — forretningsfører, Hammerum
14. Else Marie Kristensen — væver, Sunds
15. Jens Martin Kristensen — gårdejer, Snejbjerg
16. Kirsten Krog — gårdejer, Skibbild
17. Niels Peder Lauridsen — gårdejer, Tved
18. Holger Laursen — gårdejer, Nr. Kollund
19. Sonja Mikkelsen — boelsmand, Jersild
20. Karen Margrethe Mortensen — massøse, Snejbjerg
21. Karen Sønderby Møller — gårdejer, Vildbjerg
22. Jytte Frølund Nielsen — isenkræmmer, Aulum
23. Ragner Nielsen — entreprenør, Søby
24. Edith Pedersen — malermester, Kibæk
25. Egon Pedersen — handelsmand, Vildbjerg
26. Henning Pedersen — overbetjent, Vildbjerg
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27. Jan Petersen — kedelpasser, Troldhede
28. Hans Erik Poulsen — rutebilejer, Troldhede
29. Cecilie Stampe — værkfører, Hammerum
30. Kristen Understrup Sønderby — gårdejer, Ørre
31. Kirsten Mørch Sørensen — skovrider, Birkebæk
32. Thomas Thomsen — tømrermester, Vildbjerg
33. Jørn Peter Tolstrup — møller, Hammerum
34. Niels Jørgen Vesterager — købmand, Tanderupkjær

1. mellemskoleklasse a 
Klasselærer: lærer Wolf

1. Gösta Amneus — frue, Flen, Sverige
2. Sven Erik Bundgaard — chauffør
3. Birgit Bysted — skolebestyrer
4. Anne-Marie Christensen — landsretssagfører
5. Preben Sommer Christensen — prokurist
6. Kaj Damgaard — fabrikant
7. Gunnar Eland — grosserer
8. Eli Halskov — socialinspektør
9. Mona Kjær Hansen — købmand

10. Ruth Hansen — slagtermester
11. Ellen Harrsen — kredslæge
12. Hans Holst-Sørensen — frue
13. Kurt Iversen — fabrikant
14. Poul Erik Gjessing Jensen — fabrikant
15. Anni Jespersen — fabrikant
16. Jørgen Erik Jørgensen — benzinforhandler
17. Ulla Larsen — afd. cand, pharm.
18. Bodil Lind — fabrikant
19. Birte Stenfeldt Mathiasen — lektor
20. Ole Mortensen — installatør
21. Rigmor Nepper-Christensen — sognepræst
22. Jørgen Nowack — mejerist
23. Jørgen Nørgaard — værkfører
24. Mogens Pedersen — landsretssagfører
25. Lis Sjødal — lektor
26. Aase Sørensen — kvægavlsassistent
27. Esther Sørensen — togfører
28. Eva Sørensen — fabrikant

3+



29. Hanne Sørensen — politifuldmægtig
30. Birte Terkelsen — boghandler
31. Klaus Wium-Andersen — landsretssagfører

1. mellemskoleklasse b 
Klasselærer: adjunkt Steffensen

1. Erling Videbæk Andersen — gårdejer, Haunstrup
2. Ole Andersen — sognepræst, Rind
3. Ingo Bundgaard — lærer. Sunds
4. Svend Bundgaard — købmand, Skarrild
5. Inge Marie Eriksen — fabrikant, Snejbjerg
6. Birgitte Foged — folketingsmand, Hammerum
7. Grethe Holt — forstassistent, Arnborg
8. Hanne Jensen — fabrikant, Tjørring
9. Ingerlise Holbøl Jensen — landmand, Troldhede

10. Julie Jensen — fabrikant, Hammerum
11. Knud Kjelgaard Jensen — lærer, Haunstrup
12. Edgin Johansen — værkfører, Sunds
13. Agnes Kiilerich — husejer, Birk
14. Lise Kristensen — gårdejer, Søby
15. Børge Lauridsen — købmand, Trælund
16. Henning Bækgaard Laursen — salgschef, Aulum
17. Georg Thomas Lycke ■— restauratør, Gødstrup
18. Agnethe Nielsen —■ førstelærer, Tjørring
19- Bodil Nielsen — fabrikant, Lind
20. Henning Nielsen — slagtermester, Lind
21. Hugo Følbæk Nielsen — gårdejer, Kibæk
22. Ole Nielsen — lærer, Sinding
23. Lis Nørgaard — læge, Videbæk
24. Ejvind Olesen — lærer, Kibæk
25. Jytta Vingtoft Pedersen — husmand, Tved
26. Lizzi Poulsen — isenkræmmer, Troldhede
27. Caroline Sahlholdt — gårdejer, Gullestrup
28. Adda Schach — tilsynsførende, Ilskov
29- Bodil Pilgaard Troelsen — købmand, Arnborg
30. Grete Vesterager — købmand, Tandempkjær
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Lærerne

1. rektor C. L. Christensen: 
engelsk Ills 
dansk ra 
latin 4b

2. lektor J. Madsen: 
fysik Ulm, 3a, 2b, Ib 
matematik lim, 3a

3. lektor C. G. Siemonsen: 
fransk Ulm, Ils, Im, ra 
tysk Ills, ra

13 timer

24 timer

25 timer

4. lektor Sv. Aa. Petersen:
dansk Ils, Im, rb
engelsk ra, 4a, Ib

5. lektor M. Danielsen:
engelsk Is, Im, 4c, 3b 
dansk 4a, 2a, 2b

6. lektor M. Laursen:
religion Ills, Ulm, Ils, Is, Im, 4b, 3a, 2a, la
tysk Ils, 4a, 2a
oldtidskundskab Ulm, Im

25 timer

27 timer

27 timer

7. lektor V. Balling:
matematik Ulm, Is, Im, ra, 4c 
fysik ra

8. lektor A. Sjødal:
naturfag Ills, Im 
naturhistorie 3a, 3b, 3c 
geografi 4a, 3b, 3c 
fysik rb, 4a, 4b, 3c 
sang kor, 3pg.

28 timer

28 timer
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9. lektor, fru V. Laursen:
naturfag Ulm, Is 
naturhistorie 4a, 4c, lb
geografi 4c 14 timer

10. lektor H. K. Stenfeldt Mathiasen: 
fransk Ills, Ilm, Is, rb 
latin Ills, 4a 
engelsk 4b 
oldtidskundskab Ils 27 timer

11. adjunkt A. R. Tonnesen: 
naturfag Ils, Ilm 
naturhistorie ra, rb, 4b, 2a, 2b la 
geografi ra, 4b, 3a, 2a, 2b 
fysik la 28 timer

12. adjunkt /. Villadsen Madsen: 
historie Ilim, Ils, ra, 4b, 3b 
engelsk Ilm, 3c, 2a, la 28 timer

13. adjunkt L. Hindborg-Frederiksen: 
historie Ilm, 2a, 2b 
gymnastik I, r, lab 
sang 4pg., 2a, la, lb 
skrivning 3a, 3c 27 timer

14. adjunkt A. Boesen:
engelsk Ils, 3a
gymnastik III, II, 3ab, 2ab 
sløjd 4ab, 3c, 2ab 28 timer

15. adjunkt /. Steffensen:
sang kor, Ills, Ulm, Ils, Ilm, Is, Im, 4dr., 3dr., 2b 
dansk Ills, Ilm, 3c
regning lb 27 timer

16. adjunkt E. Merrild:
latin Ils, Is, 4c
tysk Is, 4b, 3a, 3b 28 timer

17. adjunkt H. Frydendal Jensen:
historie Ills, 4c, 3a, 3c, la 
dansk 3a 
tysk 3c
skrivning 2a, la, lb 28 timer

18. adjunkt, frk. E. Ørum:
historic Is, 4a
religion Ilm, 4a, 4c, 2b 
oldtidskundskab Ills, Ilm, Is 
håndgerning i mellemskolen 27 timer

37



19. adjunkt F. Jensen:
dansk Ilim, Is, 4c, la 
historie Im, rb, lb

20. adjunkt, frk. I. Hansen: 
tysk rb, 4c, 2b 
gymnastik I, 4ab, 3ab, 3c

21. mellemskolelærerinde, frk. /. Fastrup: 
dansk 4b, 3b, lb 
engelsk rb, 2b 
religion 3b, 2b 
skrivning 3b, 2b

22. mellemskolelærer G. Wolf: 
matematik rb, 4a, 4b, 2b, la 
fysik 4c, 2a

23. mellemskolelærerinde, frk. K. Marcussen: 
gymnastik III, II, r, 4c, 2ab, lab 
tegning 3a, 3b, 3c, 2a 
matematik 3c

24. mellemskolelærer Th. Johansen: 
geografi rb, la, lb 
sløjd 4c, 3ab, lab 
gymnastik 4ab, 4c, 3c 
tegning 4ac, 4b, 2b, la, lb 
religion lb

25. timelærer, cand. mag. H. G. Bojsen: 
matematik Ils, 3b, 2a 
fysik lim, Im, 3b

26 timer

26 timer

28 timer

31 timer

31 timer

30 timer

27 timer

Skolens inspektører er:
lektor V. Balling
lektor Stenfeldt Mathiasen
adjunkt Villadsen Madsen
mellemskolelærerinde, frk. Marcussen

Adjunkt Frydendal Jensen er bibliotekar og fører tilsyn med de 
elever, der spiser på skolen i middagspausen.

Fra 1. august 1951 blev adjunkt H. K. Stenfeldt Mathiasen udnævnt 
til lektor.

Et ledigt timelærerembede blev fra 1. august 1951 besat med cand. 
mag. H. G. Bojsen.
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Eksamensopgivelser

Dansk

Mellemskolen
Clausen og Hansen: dansk Læsebog for mellemklasserne III. Jensen og Noes- 
gaard: øvelsesstykker i dansk sproglære. P. Christensen: svensk læsebog.
4 a Jeppe på- bjerget. Læsebog III8: 63—80, 90—99, 142—64, 

167—78, 179—90, 191—210, 216—28, 270—80.
Svensk13: 87—97, 113—30.

4 b Jeppe på bjerget. Læsebog IIIs: 39—42, 46—49, 56—60, 
96—98, 112—16, 122—24, 142—67, 179—210, 216— 
28, 270—79. Svensk13: 18—26, 56—64, 87—97.

4 c Jeppe på bjerget. Læsebog III10: 42—44, 46—60, 96—101, 
102—06, 116—22, 142—67, 179—210, 295—302, 308 
—13. Svensk10: 64—78, 80—89, 98—101.

Realklassen
Clausen og Hansen: dansk læsebog for realklassen.
r a Den politiske Kandestøber. En landsbydegns dagbog. Læse

bog5: 8—33, 37—49, 72—77, 82—83, 116—21, 194— 
212, 221—31.

r b Gunløg Ormstunges saga. En dansk students eventyr. Læse
bog4: 8—33, 34—46, 100—20, 125—30, 150—73, 173 
—75, 195—209, 218—27.

Gymnasiet
Vagn Falkenstjerne: håndbog i dansk litteratur. Georg Christensen: dansk 
litteraturhistorie. Agerskov, Nørregaard og Roikjer: svensk læsebog9. Oxenvad: 
vort sprog.
III s Erasmus Montanus. Helge. Vildanden. F. I7: 18—21, 42— 

45, 102—04, 121—23, 110—11, 131, 160—64, 176—80, 
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202—06, 224, 226—28, 239—40, 244—47, 289—90, 
298—99, 352—55, 365—66, 375—76. F. II8: 2, 54—59, 
103—16, 140—42, 167—69, 186—90, 211—16, 242—47. 
F. Ill8: 39—40, 74—78, 102—05, 125—30, 158—63, 
229—32 af »Mogens« D. L. F.3: 1—4.

Ill m St. Hans Aften spil. En landsbydegns dagbog. Kjeld Abeli: 
Anna Sophie Hedvig. F. I8: 21—24, 37—40, 94—96, 108 
—10, 113—15, 155—56, 168—72, 194—98, 216, 218— 
20, 234—35, 251—53, 276—78, 289—91, 343—45, 356 
—57. F. II5: 2, 14—15, 59—63, 128—31, 215—22, 231 
—35. F III5: 1—10, 11—15, 40—42, 90—95, 131—34, 
233—41, 242—44, 329—31.
Een elev, Zita Lenz, opgiver i stedet for St. Hans Aften 
spil: Holberg: Erasmus Montanus og i stedet for I: 21—24, 
37—40 og II: 2, 59—63, 128—131: Ingemann: Den store 
mester, Poul M. Møller: Licentiaten og Hertz: Posthuset i 
Hirschholm.

Engelsk

Mellemskolen
Chr. Jørgensen: engelske stiløvelser. Lund-Bredsdorff: engelsk grammatik. 
Jespersen: engelsk 419 ved Brüel.

4 a Stk. 41—55, 73—87, 90—99, 101—31.
4 b Stk. 1—3, 7—14, 41—55, 66—69, 73—88, 90—98, 101 

—18.
4 c Stk. 41—56, 57—88, 90—99, 101—26, 132—ud.

Realklassen
Bredsdorff og K. V. Olsen: engelske tekster. John Masefield: The Bird of 
Dawning (ved Rosenmeier).

r a Tekster: p. 5—33, 71—75, 126—48.
r b Tekster: p. 5—33, 71—75. The Bird of D: 3—37.

Gymnasiet
II m (Læst H. Helweg-Møller: Modern Prose II. K. V. Olsen:

English Science Reader. G. Rosenmeier: A Modern Eng
lish Omnibus. Seeley: The Expansion of England.)

III s Østerberg: English Poems. 59—62, 66—69, 88—97, 130—
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32. English Essays IIs 1—4, 65—73. Stigaard: Dickens 
Reader 74—88, 115—23. Helweg-Møller og Herløv: The 
British Spirit 79—83, 89—94, 103—106, 134—39, 178— 
85. Shakespeare: Julius Caesar IV, V 1, 5. (Desuden 
læst Rosenmeier: A Modern English Omnibus, Bruun og 
Helweg-Møller: Lydskriftstekster.

Tysk

Mellemskolen
Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: tysk III.

4 a nr. 2—3, 5—7, 9, 11, 13, 15, 17—19, 23, 25, 27, 30, 32 
—35, 39, 40.

4 b 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 23, 32—33, 39, 41—42.
4 c 2, 6, 9, 13, 14, 17—19, 23, 25, 29, 31, 32, 41—42.

Realklassen

Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: tysk IV.
r a stk. 2, 6, 8, 10—11, 13—14, 21—23, 27, 29, 32, 34, 39.
r b stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13—15, 19, 20, 23, 34.

Gymnasiet

III s Schiller: Maria Stuart I 2, 6; II 6—9; III 4. Goethe: Faust 
I v. 522—605, 686—784, 1530—1841, 2865—3072, Trü
ber Tag. Gad: 100 deutsche Gedichte p. 9—12, 21—22, 
27—33, 41—42, 46—50, 60—66, 71—74, 96—98. Ring- 
Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke: stk. 
4, 19, 24. (Desuden læst Moe: Tysk novelledigtning, Th. 
Mann: Buddenbrooks, Keller: Kleider machen Leute.)

Fransk

Realklassen
Bruun og Roskjær: fransk for begyndere, 

r a p. 51—67, 75—83, 86—97.
r b p. 51—69, 75—83, 88—97.
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Gymnasiet

III (Læst Blinkenberg og Svanholt: begynderbog. Henrik Mad
sen: moderne franske forfattere. Jung: fransk læsebog. 
Tage Brüel: moderne franske skribenter I og IV. Blinken- 
berg og Svanholt: Prosateurs modernes.)

Latin
Kr. Mikkelsen: latinsk læsebog11. Cæsar: De bello Gallico (Gertz) med J. Niel
sens noter. Cornelius Nepos: Vitae. Krarup: romersk poesi. S. P. Cortsen: 
latinsk læsebog for gymnasiet II3. Valdemar Nielsen: latinsk grammatik.
4 m Mikkelsens læsebog, kap. I—XXXIII.
III Cæsar IV 1—9, 11—15, 20—38, V 1—23. Cortsen II p. 

1—13°, 30—40.

Historie
L. Schmidt: lærebog i historie for mellemskolen 217. P. Munch: mindre lærebog 
i samfundskundskab16. P. Holt: verdenskrigenes tidsalder4. P. Munch: lærebog 
i verdenshistorie for gymnasiet I—IV. P. Ilsøe: Nordens historie. P. Munch: 
større lærebog i samfundskundskab16. Bundgaard: billedhæfter I—II. Andrup, 
Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. Fussing: landbruget og bonden 
i 18. årh. C. M. Rosenberg: den yngre Plinius’ brevveksling. Hakon Müller: 
kilder til Danmarks historie 1864—1920.
4 m Schmidt 2: p. 162—253.
r a Holts bog undt. petit. Munch p. 1—13, 16—21, 24—29, 

33—35, 36—40, 45—84.
r b Holt: 15—81 undt. petit. Munch 1—21, 24—29, 33—40, 

52—84.
Ill Verdenshistorie til Rom og 1871—1939. Norden til 1387 

og 1901—39. Munch 1—17, 140—225. Landbruget og 
bonden i det 18. årh. 11—45.

s Billeder: Bundgaard II nr. 22, 26, 39. Andrup m. fl. nr. 36, 
57, 78, 79, 86, 88, 145—49. Munch IIs p. 133.

m Billeder: Bundgaard I nr. 1—3, 6, 10 b og c. Andrup m. 
fl. nr. 2 a, 5, 6, 11, 12, 30, 34, 78, 79, 86, 88.

Oldtidskundskab
Homer: Iliaden i udvalg (ved Østergaard). Herodot I (ved Thomsen). Aischy- 
los: Agamemnon. Sofokles: Antigone. Euripides: Medeia (ved Müller og Thom
sen). Udvalg af Platons skrifter (Foss og Krarup). Secher: græsk mythologi. 
V. Nielsen: græsk litteraturhistorie. Bundgaard: Den græske kunsts historie.
III Iliaden I, IX. Herodot I kap. 34—91. Euripides: Medeia 
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Sokrates’ forsvarstale. Kunsthistorie efter Bundgaard: Kreta, 
Mykenai, Delfi, Geometrisk kunst, Akropolis, Olympia, 
Kleobis, Vognstyreren. Ludovisitronen, Doryforos, Hermes 
med Dionysosbarnet, Døende Galler.

m desuden: Panathenæisk amfora, Diskoskasteren, Pergamonalteret, 
Venus fra Kyrene.

s . desuden: Teatret i Epidauros. Votivrelief (Demeter giver brød
kornet til Triptolemos) Skraberen.

Regning og matematik

Mellemskolen
Pihl og Ring: regnebog 1—4: geometriske øvelser II.

4 m regnebog 4°, geometriske øvelser II 5. kap.

Realklassen
Phil og Ring: aritmetik og regning for realklassen2:

§ 2—14 ind.

Gymnasiet
Erlang: fircifrede logaritmetavler (udgave B og C). Albert Kristensen: aritmetik 
l4 og 24, geometri og trigonometri4, differential- og integralregning3, analytisk 
plangeometri6, stereometri3 (J. Petersens system). P. Mogensen: matematik for 
sproglige linjer3.
II s matematik §§ 1—4, 7—11, 16—21, 25—ud.
III m aritmetik 1. §§ 26—29, 35—36, 64, 66—70; aritmetik 2. 

1—4, 9—25; plang. og trig. 7, 16—20, 26—52, 56, 60, 
61, 66; analyt. plang. 4—5, 9—21, 42—49 (kun hyperbel); 
diff- og integr. 6—16, 20—21, 23, 40—47; stereom. 43—• 
53, 67—72, 74—87.

Geografi

Mellemskolen
Andersen og Vahl: geografi 1—2.
4 m geografi 2: Danmark, Island, Norge, Sverige, Nordamerika.

Realklassen

Reumert: erhvervsgeografi3 med undtagelse af astronomisk 
geografi.
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Naturhistorie

Mellemskolen
Balslev og Andersen: zoologi 1—2. Balslev og Simonsen: Botanik 1—4. Simon
sen: lille flora. Rasmussen og Simonsen: organisk kemi.
4 m zoologi 2: fra snegle til bogen ud, botanik 4.

Realklassen

P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: biologi.

Naturkundskab

Andersen og Vabl: klima- og plantebælter, erhversgeografi2, geografisk lærebog 
og elementær astronomi. Krogh og Rehberg: menneskets fysiologi9. Kristen Si
monsen: biologi8. Andersen og Vahl: geologi7. Petersson og Ring: fysik og 
kemi.

II s fysik og kemi minus organisk kemi, geografisk lærebog3 
minus p. 34—36 og 68—ud.

II m klima- og plantebælter, erhvervsgeografi undtagen kap. VIII 
afsnit 4, 6, 9—10, geologi undtagen s. 11—14, 69—80.

III fysiologi med undtagelse af s. 98—114, 118—20, 128—35, 
biologi undtagen økologi.

Naturlære

Mellemskolen
Th. Sundorph: fysik 1—2. Petersson og Ring: uorganisk kemi.
4 m fysik 27, kemi: p. 28—42.

Realklassen

Th. Sundorph: fysik for realklassen 1—2: varmelære8 und
tagen 25—31 og elektricitetslære11 undtagen tillæg.

Gymnasiet
L. Ring: kemi7. Eriksen og Sikjær: fysik for gymnasiet I—III2. Barmwater: 
astronomi8.
III m fysik I: p. 24—33, 36—42, 54—76, 118—26; II: 7—20, 

38—42, 57—58, 61—73, 78—82, 93—110; III: 23—27, 
29—48, 109—5 5; astronomi: 57—61, 73—86; kemi §§ 5, 
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18—21, 23, 25—27, 30, 33, 37, 39—45, 53, 59, 61, 67, 
72.
Øvelser: 1) Vands fordampningsvarme, 2) Faradays love, 
3) faste stoffers udvidelse, 4) fugtighedsmåling, 5) lydens 
hastighed i luft og glas, 6) Wheatstones bro, 7) fysisk 
pendul, 8) elektromotors virkningsgrad, 9) inertimoment, 
energiens bevarelse, 10) elastiske svingninger, 11) radio
lampens karakteristik, 12) kondensatorer, 13) overflade
spænding, 14) M og H, 15) vekselstrøm.

Sangundervisningen

1—2 mellem morgensangrepertoiret og enkelte flerstemmige sange 
og kanons. Stemmedannelse og hørelære.

3—4 mellem delt i drenge og piger. Indstudering af flerstemmige 
lettere ting til korbrug. Stemmedannelse og hørelære 
repeteret og udvidet. Enkelte musikdemonstrationer.

Gymnasiet og realklassen. En ugentlig kortime. Den anden time be
nyttes til fællessang og musikhistorisk gennemgang.

Orkester se fritidsbeskæftigelse.

Fritidsbeskæftigelse

Lærernes arbejde med de elever, som møder til frivillig undervis
ning udenfor skoletiden, har i år været mere omfattende end nogen
sinde (ialt ca. 350 timer). Den større tilslutning fra elevernes side 
skyldes sikkert de forbedrede arbejdsforhold i den nye skolebygning.

Skoleorkester.
Fra september til maj arbejdes med orkester-sammenspil (i år 26 

elever). Til skolekomedien spilledes musik af Johanne Louise Hei
bergs »En søndag på Amager« og H. C. Lumbyes Amagerpolka. Til 
skolekoncerten i april spilledes Mozart: Sinfonietta og Vierdanck: 
Kirkekantate for kor og orkester.

Sløjd.
Der har vinteren igennem været arbejdet to eftermiddage om ugen 

i den nye sløjdsal, hvis udmærkede værktøj i høj grad har stimuleret 
tilslutningen. Drengene fremstiller efter frit valg genstande efter 
sløjdsystemet.
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Sport.
Roning: Under adj. Boesens ledelse har drengene ved velvilje fra 

Herning Roklubs side haft lejlighed til at dyrke roning i Sunds sø 
1 a 2 gange ugentlig i sæsonen.

Svømning: For samtlige klasser har en fast ugentlig gymnastik
time været anvendt til undervisning i svømning på Herning kommu
nale frilufts-svømmebad i åbningstiden fra maj til oktober.

I sommerferien fik skoleelever undervisning i faste formiddags
timer af en af kommunen ansat svømmelærer. I efteråret var en ugent
lig eftermiddagstime afsat til aflæggelse af svømmeprøver for skole
elever.

Badminton: I vinterhalvåret har begge gymnastiksale været stillet 
til elevernes rådighed 18 timer ugentlig, og der har som sædvanlig 
været rift om pladsen. Eleverne har selv arrangeret de traditionelle 
turneringer med Vildbjerg Badmintonklub og Struer Statsgymnasium.

Boldspil: Eleverne har haft adgang til frivillig træning i jodhold 
for drengene, langbold og handhold for pigerne 1 gang ugentlig og 
jri idræt (atletik) for piger og drenge 2 gange ugentlig i sæsonen.

Skoleidrætsstævner i 1951.
3. —5. maj: Gymnasieskolernes 15. gymnastik- og idrætsstævne i 

Aabenraa. Hg drenge og piger under ledelse af rektor, 2 
lærerinder og 1 lærer deltog i gymnastik, håndbold, fod
bold og fri idræt.

15. sept.: 2. amts-skoleidrætsstævne i Holstebro. Vi deltog med 70 
drenge og 65 piger fra mellemskole- og realklasserne under 
ledelse af 2 lærere og 2 lærerinder på fællesgymnastik
holdene, i fodbold, pigehåndbold, langbold samt i fri 
idræt med 4 hold.

22. sept.: De vestjydske gymnasiers 5. skoleidrætsstævne i Struer, der 
samtidig var regionsstævne for gymnasieskolernes lands
atletikstævnes IX region. Vi deltog med 35 drenge og 25 
piger samt rektor, 2 lærere og 2 lærerinder i fodbold, 
langbold, pigehåndbold og i atletik med 3 drengegrupper 
°g 1 pigegruppe.
Regionsstævnet vandtes af Herning gymnasium med 58,5 
points, Viborg katedralskole blev nr. 2 med 46,5 points. 
Ældste drengehold kvalificerede sig til atletikfinalen. Her
ning vandt også pigeatletik med 16,5 points, Nykøbing 
Mors gymnasium blev nr. 2 med 14 points.
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29. sept.: Finalestævne i gymnasieskolernes landsatletikstævner i 
Næstved. Herning gymnasium deltog med 10 elever i æld
ste drengegruppe under adj. Boesens ledelse og opnåede 
placering som nr. 5 med 33,5 points.

4. oktober: Skolemesterskaber i atletik på Herning stadion. I drenge
nes femkamp vandt Viggo Launbjerg, Ulm, »Errboe-poka- 
len« med 2377 points. Knud Nielsen, Ulm, blev nr. 2 med 
2329 points.
I pigernes trekamp vandt Birgit Matthiesen, ra, »Ellen An- 
dersen-pokalen« med 867 points. Ingrid Kjærgaard, ra, blev 
nr. 2 med 742 points.

6. oktober: Triangelmatchen i atletik med Viborg katedralskole og 
Randers statsskole afholdtes på Herning stadion. »Carl F. 
Nielsen-pokalen« vandtes af Viborg for 2. gang i træk 
med 128,5 points. Herning blev nr. 2 med 112,5 points. 
Dagen sluttede med en lille fest for deltagerne i gymna
siets aula.

Fodboldturneringerne:
Gymnasiekampene med Struer statsskole og Vestjysk gym
nasium, Tarm. Nykøbing Mors har midlertidig trukket sig
tilbage. »Tarm-pokalen« vandtes for 3. gang i træk af 
Herning. De samlede resultater af de tre kampe blev:

mål
22/9: Herning-Struer i Struer   4—1 
10/10: Herning-Tarm i Herning ... 2—1 
16/10: Struer-Tarm i Tarm ........... 5—2

H s T
2 0
2 0

2 0
Pokalvinder: Herning gymnasium med points: 4 2 0

Mellemskolekampene mellem Hernings kommunale skoler 
afvikles i 2 aldersgrupper. »Fremad-pokalen« vandtes af 
Nørregade skole. De samlede resultater af de 6 kampe 
blev:

Yngste gruppe:
mål G N V

Gymn.—Nørreg............................ 2—3 0 2
Gymn.—Vesterg........................... 4—0 2 0
Nørreg.—Vesterg......................... 6—1 2 0
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Ældste gruppe:
mål G N V

Gymn.—Nørreg.......................... . 3—5 0 2
Gymn.—Vesterg.......................... . 3—4 0 2
Nørreg.—Vesterg........................ . 2—2 1 1

Pokalvinder: Nørregade skole med points: 2 7 3
Skoleidrætsmærket er bestået af:

78 drenge: 2 bronze, 18 sølv, 24 guld, 23 sølv, 11 guld.
64 piger: 26 bronze, 14 sølv, 13 guld, 11 guld.
Skolens bedste idrætsmand: student Erik Zülow Jørgensen, 
modtog ved skoleårets afslutning 1951 en medalje.
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Fra skoleåret

1951:
13. aug. skolen begyndte.
22. sept. regionalstævne i fri idræt i Struer.
26. sept. indvielse af den ny skolebygning.
29. sept. skolen deltog med et hold af de ældste elever i landsidræts

stævnet i Næstved.
1. okt. hr. Villefrance underholdt eleverne.
4. okt. den årlige femkamp mellem drengene og trekampen mel

lem pigerne holdtes på stadion.
6. okt. triangelmatchen mellem Viborg, Randers og Herning hold

tes på Herning stadion.
10. okt. hr. Rütting holdt et tysk foredrag for de ældste elever.
25. okt. forfatteren Broby Johansen holdt foredrag om kunst.

8. nov. den franske pædagog M. Marcel Chateau fra det franske 
institut i København besøgte skolen og underviste i nogle 
af gymnasieklasserne.
Samtidig havde vi en udstilling af tekster, billeder og film 
(bloc pédagogique) fra det franske institut.

15. nov. gymnasieeleverne var indbudt af Herning Rotary Klub til 
at overvære et juridisk retsspil, som opførtes i teatersalen 
af juridiske studerende ved Århus universitet under ledelse 
af professor, dr. jur. Torben Lund.

28. nov. missionær Rasmussen holdt foredrag om Kina.
6. -7. dec. den faglige tilsynsførende i gymnastik, lektor Rikard 

Frederiksen besøgte skolen.
7. dec. den faglige tilsynsførende i historie, lektor Fussing over

værede undervisningen.
7. og 8. dec. gymnasieelever spillede »En søndag på Amager« på Her

ning teater. Instruktionen var af lektor Balling, mens skole
orkestret blev ledet af adj. Steffensen.
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11. dec. Horsens skoleorkester gav en skolekoncert for hele skolen.
20. dec. Tuberkuloseundersøgelse.
21. dec. 1. gymnasieklasse, matematisk afd. under ledelse af adj. 

F. Jensen holdt et FN-modelmøde i aulaen om menneske
rettighederne.

22. dec. Juleafslutning i kirken med tale af pastor Nepper-Christen- 
sen. Gymnasiesangkoret medvirkede.

1952:
18. og 19. jan. den faglige tilsynsførende i engelsk, lektor Oscar 

Nielsen overværede engelskundervisningen.
9- febr. en af skolens gamle elever, undervisningsassistent, cand. 

mag. Kr. Marius Jensen viste film og holdt foredrag om 
den centralasiatiske ekspedition, hvori han deltog som geo
graf.

11. febr. indtraf et så voldsomt snefald og snefog, at kun få af ele
verne nåede frem, hvorfor undervisningen måtte aflyses.

19- febr. forældremøde for 3. og 4. mellems forældre.
10. marts skolebal.
15. marts den faglige tilsynsførende i geografi og naturhistorie lek

tor Reumert, tilså undervisningen.
1. april gymnastikopvisning af afgangsklasserne.
7. april den årlige kor- og orkesteropvisning fandt sted i aulaen.

21. april Ils på geologisk ekskursion.
25. —26. april lim på geologisk og historisk ekskursion.
20. maj skriftlig optagelsesprøve til 1. mellem.
26. maj mundtlig optagelsesprøve til 1. mellem.

Som i de tidligere år har 1. mellemskoleklasserne fået undervisning 
i bibliotekets rette brug på Herning folkebibliotek af børnebibliotekar 
frk. Skonning.

I taknemlig erkendelse af de gode arbejdsforhold, den nye byg
ning giver os, besluttede lærerkollegiet at lade offentligheden få 
kendskab til noget af den specielle viden, en gymnasielærer er i 
besiddelse af på sit felt, ved at lade afholde nogle foredrag i vin
terens løb. Der har været holdt følgende foredrag:
28. november 1951: timelærer, cand. mag Bojsen: Gennem tid og 

rum (med lysbilleder).
7. februar 1952: lektor M. Laursen: En teaterdag i det gamle Athen. 
31. marts 1952: adjunkt Hindborg-Frederiksen: Hus og borg — en 
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gennemgang af gamle bygningstyper og samfundsformer 
(med lysbilleder).

Foredragene finder normalt sted i gymnasiets aula og holdes 
vederlagsfrit af skolens lærere. Til dækning af arrangementsud
gifterne kræves 1 kr. i indgangspenge.

Skønt tilslutningen har været langt under forventning — navn
lig fra forældrenes side — agter lærerne at søge foredragsserien 
fortsat i næste skoleår, så længe den økonomisk kan bære sig selv.

Hybelkursus

Efter Dansk Kvindesamfunds kursusplan for gymnasiaster og reali
ster har 16 gymnasiaster fra III og II G gennemgået et hushold
ningskursus, et såkaldt »hybelkursus«, i skolekøkkenet på Vestergades 
skole under husholdningslærerinde, frk. Christensens vejledning.

Kursus har omfattet 20 lektioner a 3 timer og har tilstræbt at 
skabe et grundlag for unge, som ikke kan bo hjemme eller i pensiona
ter eller kollegier, så de kan klare sig selv med rengøring, kost 
og en vis vedligeholdelse af deres tøj. Det har ikke været hensigten 
at give en dybtgående undervisning hverken i madlavning eller ren
gøring, men en vejledning i, hvorledes man nemt, praktisk og bil
ligt klarer de daglige materielle fornødenheder. Der er i undervis
ningen lagt megen vægt på at give de unge forståelse for, hvor vig
tigt det er for deres velbefindende og arbejdsevne, at den mad, de 
får, er tilstrækkelig ikke alene med hensyn til kalorier, men i lige 
så høj grad med de såkaldte specialnæringsstoffer: vitaminer og mine
ralsalte, og eleverne har fået at vide, hvorledes de, selv på en øko
nomisk kost, kan få disse næringsstoffer.

Rektor Christensen har fulgt kursus ved besøg, og var til stede 
ved afslutningen sammen med lokale styrelsesmedlemmer af Dansk 
Kvindesamfund, deriblandt formanden, overlærer frk. Skodshøj, efter 
hvis anmodning kursus blev begyndt.
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Gymnasieforeningen „E Bindstouw“

hvis formænd i det forløbne år har været Jørgen Christensen Ulm og 
Steen Danø lim, har afholdt følgende arrangementer:

i95I:
23. 6. Det årlige studenterbal afholdtes på hotel »Herning«.
21. 8. Jørgen Halsteen fortæller om U. S. A.

1. 9- Generalforsamling. Til den nye bestyrelse valgtes: Jørgen 
Christensen (formand), Erik Sjørvad (næstformand), Jør
gen Kamstrup (kasserer), Jørn Broen (sekretær) og Gud- 
nason, alle fra Ulm.

8. 9. Velkomstbal i aulaen.
13. 9. Fællesmøde med »K. G.«. Diskussion over emnet: »De ugu

deliges gud«, efter indledning af stud. teol. Brinch-Jensen.
6. 10. Idrætsbal i aulaen.

27. 10. Musikalsk underholdning ved Jørgen Kamstrup.
17. 11. Forsvarspolitisk diskussion ved den konservative Svend Erik 

Andersen, kommunisten Taisbak og Finn Tybjerg fra rets
forbundet.

20. 12. Julefest i aulaen.

1952:
22. 1. Generalforsamling. Til den nye bestyrelse valgtes: Steen 

Danø (formand), Max Rahbæk (næstformand), Tage Lar
sen (kasserer), Ane-Grete Horn (sekretær) og Johan Hen
rik Petersen.

1. 2. Foredrag af cand. mag. H. Bojsen over emnet: »Neger
problemet i Amerika«.

15. 2. Filmaften i aulaen med film fra den amerikanske ambassade.
23- 2. Karneval i aulaen.
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8. 3. Møde angående elevråd, diskussionsindlæg ved Arne B. 
Jørgensen.

23, 3. Museumsforstander H. P. Hansen causerede over emnet: 
»Herning i gamle dage«.

3. 4. Offentligt møde i aulaen om Een Verden, realskolebestyrer, 
næstformand i Een Verdens landsstyrelse, Mogens Højrup, 
Grindsted, talte over emnet: »Om Een Verden — kan vor 
kultur bestå«.

4. 4. Fjernsynsdemonstration på hotel »Herning«, til hvilken 
E B.’s medlemmer havde adgang til halv pris.

19. 4. Adjunkt Steffensen holdt musikaften.
22. 4. Ebbe Rode læste op og talte om »Een Verden«.
28. 4. Byrådsmedlem H. P. Jespersen holdt foredrag over em

net: Retsstaten.
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Den kristelige gymnasiastbevægelse

Sammenkomster i skoleåret 1951—52

Fredag den 31. august:
Orienteringsmøde hos provst Davidsen i Gødstrup præste-
gård.

Onsdag den 12. september:
Møde sammen med EB. Gymnasiastbevægelsens sekretær 
Hans Brink Jensen talte om emnet: De ugudeliges Gud. 
Derefter diskussion.

Onsdag den 10. oktober:
Diskussionsmøde hos landinspektør Daniel Kristensen, Fyns- 
gade. Emne: Kristendom og humanisme. Indleder: pastor 
Rasmussen.

Fra 13. til 16. oktober:
Deltagelse i studentertjenestens efterårslejr på Møgelø.

Lørdag og søndag den 10. og 11. november:
Week-end i Høgild med stud. teol. Asger Smitt og stud, 
teol. Tage Elmholdt som ledere.
Lørdag aften: »Bør vi være afhængige af vore forældre?« 
Indleder: Tage Elmholdt. Senere fortalte Asger Smitt op
levelser fra en arbejdslejr i »Østzonen«.
Søndag formiddag: Gudstjeneste i Rind kirke.

Fredag den 16: november:
Diskussionsmøde hos Ragnhild Laurberg. Emne: Hvad er 
synd? Indledning: Ellen Smidt Hansen og Kurt Nielsen.

Onsdag den 28. november:
Møde hos overlærer Smidt Hansen. Søster Ragna, Randers, 
fortalte om sit sociale og humanitære arbejde.

Fredag den 14. december:
Julemøde hos lærer Kjelgaard, Haunstrup. Juletale v. pastor 
Rasmussen.
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Fra 2. til 5. januar.
Deltagelse i studentertjenestens julelejr i Tulstrup ved Ry. 

Fredag den 25. januar:
Diskussionsmøde hos fabrikant Poul Krøjgaard. Emne: Har 
vi brug for kristendommen? Indleder: stud. teol. Arne 
Krøjgaard.

Fredag den 29. februar:
Møde hos fabrikant Rahbek Christensen, Sjællandsgade. 
Emne: »Hjerne« og »hjerte«. Indleder: provst Davidsen, 
Gødstrup.

Tirsdag den 25. marts:
Møde hos Grethe Dalgas, Ilskov. »Sig mig, hvad det er at 
være« ved pastor Nepper-Christensen, Herning.

Lørdag og søndag den 5. og 6. april:
Week-end hos Jens Thomsen i Isenvad skole. Ledelse af 
stud. teol. Asger Smitt, Aarhus.
Forhandling, lørdag aften: »Du skal elske din næste«.

Tirsdag den 22. april:
Møde sammen med EB. Læge, frøken Agnethe Jensen talte 
om »Moralsk oprustning«.
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Stipendier og flidspræmier

Ved skoleårets slutning blev der uddelt følgende stipendier:
stud, pharm. Poul Christensen (2. år) ................................ 1000 kr.
seminarieelev Richardt Jespersen (2. år) ............................ 1000 kr.
stud. mag. Kristian Arevad (2. år) ......................................... 1000 kr.
student Carl Kosack Jensen (1. år) .................................... 500 kr.
student Knud Erik Pedersen (1. år) .................................... 500 kr.

50 kr. tildeltes student Carl Kosack Jensen for den største studen
tereksamen.

Stipendiefondens diplom for flid og dygtighed tildeltes studen
terne Carl Kosack Jensen, Johan Erik Maul, Arne Krøjgaard samt 
realisterne Else Skjold Rasmussen, Niels Erik Jensen og Erik Sørensen.

Foreningen Nordens bogpræmie: student Aase Nielsen.
Den amerikanske ambassades bogpræmie: student Erik Zülow 

Jørgensen for den bedste eksamen i engelsk.
Alliance Francaise’s bogpræmie: Jytte Olesen, III s.
Gyldendalske Forlags bogpræmie: student Hanne Møller Jensen.
Lærerrådets flidspræmie: student Carl Kosack Jensen og realist 

Jens Kaae.
Christian Eriks legat: student Knud Erik Pedersen.
Herning gymnasiums jubilæums-stipendiefond: stud. teol. Niels 

Ostergaard, 300 kr., og student Aase Nielsen, 200 kr.
Boghandler, fru I. C. Andersen, boghandler Sv. Terkelsen og bog

handler Børge Fusager har som tidligere skænket bogpræmier til 
flinke elever. Bøgerne blev tildelt studenterne Knud Erik Pedersen, 
Sigurd Olesen, Poul Kelder, Kindt Flyborg, Jytte Olesen og Maren 
Duholm, samt realisterne Johanne Hansen, Birgit Brøcker, Lis Eng
kilde, Vagn Agernem Jensen og Doris Egeskov.

To elever fra 4. mellem, som forlod skolen efter mellemskoleek
samen fik ligeledes en bogpræmie for flid og dygtighed: Lilly Mad
sen og Peder Understrup.

Skolen bringer sin bedste tak for disse gaver.
Stipendiefondens regnskab, som er revideret og godkendt på års

mødet i oktober 1951, ses på næste side.
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Stipendiefondens regnskab
fra i. november 1950 til 31. oktober 1951

Indtægter
Medlemsbidrag 1951-—52................................................ 2.016 00
Tilskud fra Herning kommune....................................... 2.000 00Ö

„ „ Håndværkerforeningen................................. 50 00
„ „ Handelsstandsforeningen.............................. IOO 00
„ „ Handelsbanken.............................................. 100 00
„ „ Hedebanken................................................... 50 00
„ „ Folkebanken................................................... 50 00

Overskud fra aftenunderholdningen................................ 315 00
Aktieudbytte ...................................................................... 56 00
Obligationsrenter............................................................... 183 50
Bankrenter........................................................................... 2.091 79

7.012 29
Udgifter

Udbetalte stipendier........................................................... 4-55° 00
Opkrævning af kontingent, porto, annoncer og lign. . . 89 80

4.639 OO

Køb af obligationer........................................................... 50.108 58

Aktiver
Obligationer ...................................................................... 64.300 00
Aktier i Folkebanken...................................................... 700 00
Indestående på bankbog (Handelsbanken).................... 5.213 61

70.213 61
Passiver 

Ikke udbetalte stipendier.................................................. 2.700 OO

Formue... 67.513 61

Siden stipendiefonden trådte i virksomhed i 1929 er der ialt udbetalt 
i stipendier og til flidspræmier kr. 35.158 00.
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„Herning Gymnasiums Jubilæums- 
Stipendiefond“

Efter at der i anledning af Herning Gymnasiums 25 års jubilæum 
den 14. august 1948 af undertegnede komité har været foretaget en 
indsamling blandt studenter, udgået fra Herning gymnasium siden 
oprettelsen i 1923, fastsætter undertegnede medlemmer af komitéen: 
lærerinde fru Elisabeth Bjerrum, f. Munk-Poulsen, Kolding, 
stadsingeniør Richard Bækgaard, Herning 
cand, pharm. Frank Elming, Herning 
lærer Martin Erland, Herning 
adjunkt, cand. mag. Erik Merrild, Herning, og 
landsretssagfører Henry Pedersen, Herning 
herved følgende vedtægter for den af de indsamlede midler stiftede 
fond:

§ I-
Fondens navn er »Herning Gymnasiums Jubilæums-Stipendie

fond«.
§ 2.

Fondens formue består ved oprettelsen af 5.200 kr., hvortil kom
mer påløbne renter.

Fondens kapital skal stedse være anbragt i en solid sparekasse eller 
i danske stats- eller kreditforeningsobligationer.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt note
res som tilhørende denne.

Fondens formue tænkes forøget ved bidrag, skænket af studenter 
i anledning af successive studenterjubilæer.

Fonden skal stedse opretholdes som en selvstændig fond.

§ 3.
Fondens styrelse består af 5 medlemmer.
Rektor for Herning Gymnasium er selvskrevet som det ene med

lem og er tillige født formand for styrelsen. Herudover vælger Her- 
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ning gymnasiums lærerråd yderligere af sin midte eet' medlem, idet 
lærerrådet tillige stedse vælger en suppleant for dette medlem.

De tre øvrige medlemmer af styrelsen vælges blandt studenter, 
udgået fra Herning gymnasium, idet komitéen har valgt de første 
tre medlemmer og tre suppleanter for disse. Det påhviler herefter 
disse tre medlemmer stedse at have valgt tre suppleanter, der, når 
noget af disse medlemmer afgår ved døden eller fratræder sit hverv, 
indtræder i den afdødes eller udtrådtes sted i en samtidig med valget 
nærmere angiven orden. Skulle det nogensinde indtræffe, at der 
ikke i styrelsen findes medlemmer af denne kategori eller tilstræk
kelige suppleanter for disse, vælger gymnasiets lærerråd de mang
lende medlemmer fra kredsen af studenter, udgået fra Herning gym
nasium.

Gymnasiets rektor er styrelsesformand i den tid, han virker i sit 
embede. De øvrige medlemmer vælges for livstid. Styrelsen vælger af 
sin midte en sekretær. Som kasserer fungerer det af lærerrådet valgte 
medlem.

Der kan ingensinde udbetales noget af styrelsens medlemmer ve
derlag for udførelsen af deres hverv.

§ 4.
Fondens kapital kan ingensinde angribes.
Af det årlige udbytte af fondens kapital afholdes først de absolut 

fornødne administrationsudgifter.
Efter styrelsens nærmere bestemmelse anvendes derefter en passende 

del til stipendier til flinke og flittige studenter, udgået fra Herning 
gymnasium, og fortrinsvis fra udbemidlede hjem til videregående ud
dannelse.

Renten af det årlige udbytte overføres til næste år, men tillægges 
ikke kapitalen.

§ 5.
Fondens stipendier kan ikke søges, men uddeles af styrelsen efter 

indstilling af gymnasiets lærerråd.

§ 6.
Det påhviler styrelsen at føre en protokol for fonden. I denne 

protokol indføres disse vedtægter, referat af styrelsens møder og be
slutninger samt iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte 
være af interesse for fonden.
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§ 7.
Over fondens formue, dens indtægter og udgifter, skal styrelsen 

hvert år aflægge regnskab. Regnskabsåret er 1. juli—30. juni.
Fondens regnskab skal, forsynet med styrelsens underskrifter, inden 

2 måneder efter regnskabsårets udløb, være afgivet til revision, der 
forventes udført ved kommunens foranstaltning. Herning byråd deci
derer regnskabet.

I juni 1951.
Elisabeth Bjerrum Richard Bækgaard

Frank Elming Martin Erland
Erik Merrild Henry Pedersen

Lærerrådet har valgt adjunkt Merrild til medlem af styrelsen. 
Ifølge vedtægternes § 3 er adjunkt Merrild fondens kasserer.

Lærer Martin Erland er af styrelsen valgt til sekretær.
I et styrelsesmøde den 21. juni 1951 uddeltes for første gang to 

portioner af fondens opsamlede rentebeløb.
En portion på 300 kr. tildeltes stud. teol. Niels Ostergaard. Belø

bet udbetales med 30 kr. månedlig i 10 måneder.
En portion på 200 kr. tildeltes stud. mag. Aase Nielsen. Hele 

beløbet udbetales på een gang.
Skolen er meget taknemlig for oprettelsen af denne fond, både 

fordi der altid er brug for penge til videre uddannelse, og fordi det 
vidner om kærlighed til den gamle skole og forståelse af dens pro
blemer. Vi håber, at den samme forståelse må næres af kommende 
studenter jubilarer, så de ved deres bidrag kan forøge fondens kapi
tal gennem årene. En smuk og praktisk måde at vise sammenhæng 
og sammenhold på. En hjertelig tak til stifterne af fonden!
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Understøttelser til skoleelever
Ringkøbing amts skoleråd har ydet 430 kr. i understøttelse til 

forskellige elever i gymnasiet og mellemskolen samt et beløb på 
285 kr. til særlig dygtige og vanskeligt stillede elever.

Vejle amts skolefond har givet 2 hele og 1 halv friplads til gym
nasieelever fra Vejle amt.

Ansøgningsblanketter til understøttelse fra de to amter fås på 
skolens kontor og må være rektor i hænde igen inden 15. juni.

Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse, Herning, har givet 4 
portioner a 50 kr. til real- og mellemskoleelever fra landdistrikterne 
inden for Hammerum herred.

Indberetning fra skolelægen
I skoleåret 1951—52 er undersøgt 218 piger og 241 drenge, ialt 

459 elever.
Ernæringstilstand over middel ........................ 20 piger 22 drenge
Ernæringstilstand under middel .................... 15 — 4 —
Hudlidelser ...................................................... 10 — 16 —
Fodvorter .......................................................... 2 — 0 —
Holdningsfejl ................................................... 48 — 61 —
Platfod .............................................................. 29 — 68 —
Sygdomme i mund, næse og svælg ................. 9 — 6 —
Usikker farvesans ............................................. 9 — 22 —
Nedsat synsevne .............................................. 38 — 32 —
Dårlige tænder ................................................. 13 — 18 —
Kontrolundersøgte ........................................... 36 — 26 —
Henvisninger til egen læge ......................... 15 — 18 —

Tuberkulosestationen har foretaget undersøgelser, hvorved der ikke 
i år fandtes noget smittefarligt tilfælde af tuberkulose.

Herning, den 14. marts 1952.
P. Gerlach.

mellemskoleafdelingen: 
gymnasieaf del ingen: 
realafdelingen:

mellemskoleafdelingen-, 
realafdelingen:

Skoleafgifter
Indenbys elever: 

ingen skolepenge, 
skoleafgiften er den samme som til 
enhver tid gælder til statens skoler

Udenbys elever:
10 kr. mdl. i 12 måneder.
14 kr. mdl. i 12 måneder.
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gymnasieafdelingen: 20 kr. mdl. i 12 måneder.
For søskende gives moderation, nemlig for andet barn 2 kr., for 
tredie barn 4 kr. og således videre.

Udmeldelse
må ske med en fuld måneds varsel; der betales altså for den måned 
udmeldelsen sker, og for den følgende. Fra 1. maj kan udmeldelser 
kun modtages til skoleårets udgang. Af dimittenderne (både i 4. 
mellemskoleklasse, realklassen og gymnasiets øverste klasse) betales 
skolepenge til skoleårets udgang.

Boghjælp
Der ydes hver elev i gymnasieklasserne en boghjælp på 100 kr., der 
udbetales med 50 kr. det første år og med 25 kr. hvert af de to sidste 
år, medens der ydes hver realklasseelev 20 kr.

Eksamensafgiffer
Til staten: mellemskoleeksamen ........................................ 8 kr.

realeksamen .................................................... 16 kr.
studentereksamen ............................................ 24 kr.

Beløbene opkræves af skolen i marts måned. 
Til kommunen: mellemskoleeksamen ..................................... 5 kr.

realeksamen ..................................................... 10 kr.
studentereksamen ............................................ 15 kr.

Beløbene opkræves af kommunekontoret.

Konfirmationsforberedelse
Skemaet lægges sådan, at undervisningen lider mindst ved, at ele

verne går til forberedelse i sidste halvdel af 2. m. eller det efterår, 
de er begyndt i 3. m.

Hjemmene anmodes indstændigt om at undlade at holde »ung
domsgilder« efter konfirmationen. Disse gilder er kun en udgift for 
hjemmene og af tvivlsom værdi for de unge deltagere. Skolearbejdet 
stiller store krav til dem i den alder, hvor den stærke åndelige og 
legemlige vækst kræver al det overskud af kræfter, der kan afses 
dertil. Begynder en af konfirmanderne at holde gilde, medfører det, 
at de andre skal gøre gengæld, og resultatet bliver, at en hel måned 
efter konfirmationen bliver de fleste aftener til langt ud på natten 
optaget af fester, som kun virker nedbrydende på barnets helbred og 
arbejde.
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Derfor henstiller skolen til hjemmene, både af disse grunde og af 
sømmelighed over den hellige handling, konfirmationen er, at be
grænse den til at være en familiefest i hjemmet, skabe en smuk og 
værdig ramme om dagen og lade den blive et skønt minde for barnet.

Særlige meddelelser
For alle skolens elever gælder den regel, at de efter sygdomstil

fældes ophør må medbringe en seddel til klasselæreren med angivelse 
af forsømmelsens varighed. Tegner sygdommen til at blive af længere 
varighed, anmodes hjemmet om at underrette rektor snarest.

Tilladelse til at forsømme undervisningen af anden årsag må i god 
tid forinden indhentes hos rekton En sådan tilladelse vil kun blive 
givet i ganske særlige tilfælde.

Eleverne må ikke foretage pengeindsamlinger af nogen art på 
skolen uden rektors tilladelse. Lærerne modtager ikke gaver fra 
børnene.

Traktementer mellem eleverne i anledning af fødselsdage e. 1. må 
ikke finde sted på skolen.

Pengebeløb, som eleverne nødvendigvis må have med i skolen, 
bør straks om morgenen gives til rektor eller klasselæreren til op
bevaring.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller andre 
ejendele.

Til elever i mellemskolen (ikke realklassen og gymnasiet), hvis 
forældre er hjemmehørende i Herning kommune, udleveres der skole
bøger, hvis ikke forældrene selv ønsker at købe bøgerne.

Disse skolebøger er skolens ejendom og tilbageleveres efter endt 
brug, eller når eleven forlader skolen. Derfor må de behandles 
med omhu og forsynes med kardusomslag, og der må ikke skrives eller 
tegnes i dem uden efter faglærerens anvisning. Til og fra skole må 
de føres i taske.

Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens bøger eller andet 
af skolens materiel vil medføre krav om erstatning, og der bliver med 
mellemrum foretaget eftersyn.
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Afslutningen på skoleåret bliver tirsdag den 24. juni kl. 9. For
ældre, pårørende og andre interesserede indbydes venligst til at over
være afslutningshøjtideligheden.

Det nye skoleår begynder onsdag den 13. august kl. 8,30. Lærerne 
samles til møde kl. 8.

Herning gymnasium, maj 1952.
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