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Skolens bomærke forestiller skibet »Industria« (= ved drif
tighed, energi, iver, vedholdende flid). Det er tegnet i 1923 af 
tegneren F. V. Hansen på grundlag af en farvelagt tegning fra 
1803, udført af en matros om bord på »Industria«, der førtes af 
Frederik Fischers fader, capt. Fester Fischer af Aabenraa. Ma
trosens tegning er siden skolens jubilæum i skolens eje.
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Træk af Aabenraas skolehistorie

Om skolegangen i det middelalderlige Aabenraa ved vi 
så at sige intet. Mange brande — den største i 1610 — har 
udslettet de skriftlige spor.

Der skal allerede tidligt være bygget et skolehus i det 
nordvestre hjørne af kirkegården omkring St. Nikolaj kir
ke, og i efterretningerne om den store brand i 1610 næv
nes blandt de nedbrændte bygninger udtrykkelig „scholle- 
huset“.

Sandsynligt er det, at kirkens 6—7 præster og disses 
medhjælpere har taget sig nogen undervisning på. Præ
sterne var forenede i et broderskab og kaldtes „marianer- 
ne“ — men om nogen klosterskole har der ikke været 
tale, da der intet kloster har været i Aabenraa, og om en 
kirkeskole i egentlig forstand, d. v. s. en latinskole, en for
beredende præsteskole, har man heller intet vidnesbyrd.

Formentlig har præsterne da blot taget sig af læse- 
begavede børn i den lille by og har ført dem. så vidt frem, 
at de har kunnet drage bort til latinskolerne i Haderslev 
eller Flensborg.

Efter reformationen blev det som bekendt kongens — 
eller som vi i dag ville sige: statens — opgave at tage sig 
af skolen. Den betragtedes nærmest som, hvad vi i vor 
tid ville kalde en social foranstaltning, men havde i øvrigt 
den klare hensigt at skaffe kirke og stat de mænd, som 
der var brug for. Folkeoplysning var der jo ingen, der den
gang tænkte på.

-Reformationen kom til Aabenraa i året 1526 — d. v. s. 
10 år før den kom i kongeriget, men først i 1542 kom der 
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for hertugdømmerne en kirkeordinans, der befalede, at der 
skulle indrettes lærde skoler i byerne. Den tilsvarende or
dinans for kongeriget kom i 1537.

Traditionen fortæller, at der da i 1552 indrettedes en 
ny skole i Aabenraa i det gamle skolehus på kirkegården. 
Efter branden i 1610 blev dette genopført på samme sted 
i 1613, men vi ved kun lidet om, hvad der er foregået i 
dette hus.

Vi ved, at kirkens kantor forestod skolen, at han boede 
i skolehuset, at kantor dengang var en teolog, der senere 
fik præsteembede, og vi kan heraf slutte, at skolen ofte 
har måttet skifte leder. Vi ved også, at — i alt fald i det 
17. århundrede — kantoren fik betaling for at lade sine 
elever synge ved begravelser. Det gik til på den måde, at 
eleverne mødte ved sørgehuset, hvorfra de gennem ga
derne fulgte liget til kirkegården. Kisten blev båret på 
en bære-båre, og undervejs sang eleverne salmer og hym
ner. Vi ved endog, at man kunne bestille „den halve 
skole“, hvilket kostede 12 skilling lybsk, eller „den hele 
skole“, hvorfor man måtte erlægge 24 skilling lybsk.

Lejlighedsvis hører vi, at magister Erik Bruhn, mens 
han i begyndelsen af det 17. århundrede var kantor ved 
Aabenraa skole, lod sine elever jage godtfolks svin bort 
fra St. Nikolaj kirkegård, hvor de holdt et farligt hus, 
rodede i jorden med trynerne og anstillede alskens postyr.

Også nogle andre af lærernes navne er os bekendt. 
Sjældent for det gode. Her gælder nok også den regel, 
at man skal skikke sig godt, — det spørges mindst.

Provst Hybschmann var omkring 1650 gerådet i strid 
med amtmanden og med kantoren. Amtmanden havde 
endog givet kantoren lov til at prædike, og kantoren, der 
hed Christopher Marquatz, benyttede sig af lejligheden til 
fra prædikestolen at sige mindre pæne ting om den høj
ærværdige og fromme provst. Hybschmann græmmede sig. 
Sin kirkebog betror han sig til, og man kan ikke uden 
overdrivelse påstå, at han dømmer kristeligt mildt om 
kantor Marquatz, som han kalder „en løgner, en intri
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gant, som fører et gudløst oprørende liv med svælgen og 
drikken og banden“. Bittert skriver provsten, at byens 
velvise magistrat alligevel gav kantoren et godt skudsmål, 
da han forlod byen.

Vi hører også, at kantor Kiær i året 1705 mødte til 
påskegudstjeneste „i drukken tilstand, fuld og gal“, men 
om det daglige arbejde i skolehuset hører vi intet.

Man tør vel antage, at det har gået sin jævne gang.
I 1738 blev den gamle skolebygning fra 1613 nedrevet 

og en ny opført. Det har antagelig været højst påkrævet. 
Fra vidnesbyrd om andre huse kan vi nemlig slutte, at 
skolen fra 1613 har været et dårligt hus. Det ser ud til, at 
alle de huse, der er opført lige efter den store brand i 
1610 har været slet byggede. De har været hastværks
arbejde. Og det kan man på den anden side ikke undre 
sig over, når man ved, at branden af byens 186 beboelses
huse kun skånede de 32.

Den nye skole, der formentlig er et led i et pietistisk 
reformarbejde i byen, rummede ikke nogen bolig for kan
toren, og fra da af ses det, at han i boligafsavnsgodtgørelse 
årligt har modtaget 40 mark lybsk.

I 1743 har der været skolevisitats i Aabenraa. Ind
beretningen til biskoppen — eller som det jo skal hedde: 
generalsuperintendenten — i Slesvig er bevaret. Den er 
særdeles grundig.

Den oplyser, at skolen på kirkegården består af 3 klas
ser, en øverste, der undervises af kantoren, en skrive
klasse, som skrivemesteren tager sig af, og en nederste, 
der er i hænderne på under-skolemesteren.

Kantoren har sine 12—14 elever i et rum for sig, 
mens de to andre lærere, der tilsammen har 80—100 
disciple, må dele rum, så at hver af dem har sin side af 
lokalet.

Der findes desuden nogle biskoler, hvori der undervi
ses 30—50 børn. Der tænkes nok herved på den i 1741 
indrettede såkaldte „Günderotsche Armenschule“ i Ny
gade.
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Kantorskolen har ingen examiner, men engang imel
lem —• i reglen hvert kvartal — kommer provsten til over
høring.

Det tør sluttes, at dette tiltalende billede af under
visningens tilstand, er et resultat af reformer i forbindelse 
med skolens genopførelse i 1738. At der bag det hele lig
ger en pietistisk bestræbelse, ligger i tidens karakter og 
er åbenbart. Og dog vil vi — set fra vor tid — gøre ind
vendinger: Pigerne var ikke med. Dersom deres forældre 
ikke sørgede for deres oplæring på eget initiativ, — ja 
så lærte de intet, og der var såmænd også mange drenge, 
der aldrig fik lært at læse, skrive, regne. Skolen var en 
betalingsskole, om end skolepengene var små, og de fattig
ste kom ikke med. Skolepengene var fastsat til 16 skilling 
lybsk kvartårligt, men hvis man ikke tog regning med, 
slap man med 8 skilling.

I fattigskolen bestod undervisningen formentlig i nød
tørftig læse- og skriveundervisning samt „kristelig børne
lærdom“, men noget vidnesbyrd herom, haves •— mig be
kendt — ikke.

Øverste klasse var ikke, hvad vi i andre gamle latin
skoler forstår ved en „mesterlektie“. Kantor skulle gan
ske vist være en „litterat“, d. v. s. en akademiker, i 
praxis altid en teolog, men dels skiftede kantorerne tit, 
som ovenfor nævnt, dels var kantorens opgave umulig 
at løse. Han skulle i een klasse forberede elever af for
skellige årgange til universitetet, og var end kravene 
dengang væsentligst indskrænkede til solid viden i latin 
og religion, så må det alligevel have været en overmen
neskelig opgave, under de her herskende forhold, at nå 
så vidt, at disciplene direkte kunne dimitteres til uni
versitetet i Kiel. Vi hører ikke desmindre om en og an
den Aabenraa-dr eng, der er blevet sendt af sted uden at 
skulle til Haderslevs eller Flensborgs skoler. Kantorerne 
må i sådanne tilfælde have slidt enormt, og eleverne ikke 
mindre. Man må her erindre sig, at skolens sprog i under
klasserne var nedertysk (senere højtysk), mens børnene 
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hjemme talte „affenråsk“, og det har jo ikke gjort det 
lettere, og man må erindre sig, at de to forklasser (under
skolemesterens. og skrivemesterens) ikke kunne forberede 
i latin. Formentlig har nogle af kantorerne for betaling 
eller gratis — af kristenkærlighed — i deres fritid læst 
med begavede elever. Kantors fritid har ellers været knapt 
tilmålt. Først 9 timer i skolen og dernæst de kirkelige 
forretninger, så det er forståeligt, om han har åndet lettet 
op, når han fik præstekald og kunne ryste Aabenraas 
støv af sine fødder.

I ovennævnte visitats-beretning er ugeskemaet for 
kantorklassen anført således:

Conspectus lectionum, quæ in schola Apenradensi 
publice tractantur anno MDCCXLIII.

diebus Mercurii
et Saturni Catechismus Pontopp: 

recitatur et explicatur.

diebus Lunæ 
et Martis

horis matutinis

Donatus Lubecensis. 
Corderi coll, schol. 
Cornelius Nepos.
Vestibulum Comenii.

horis pomeridianis.

Donatus.
Imitationes quædam 
variatio per casus et alia 
exercitia styli duo scriptu 
ræ: s: capita leguntur et 
explicantur.

diebus Jovis
et Veneris Donatus Donatus

Vestibulum Imitationes.
colloq. scholastica. Historia fundamentalis.
Justinæ historiæ. duo scripturæ s: capita.

Dette latinske ugeskema er punktvis vanskeligt at oversætte 
med sikkerhed. Det er nemlig ikke klassisk latin, men rummer 
specialudtryk, som man kun med nogen usikkerhed torstår be
tydningen af.

Professor Franz Blatt i Århus og lektor Gjøng har været så 
venlige at hjælpe mig med nogle af de mere dunkle steder, og 
jeg oversætter herefter således:

Overskriften = Oversigt over de lektioner, der i året 1743 
behandles i den offentligt drevne skole i Aabenraa; diebus Lunæ 
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et Martis = om man- og tirsdagene, diebus Jovis et Veneris = 
om tors- og fredagene, diebus Mercurii et Saturni = om ons- 
og lørdagene; horis matutinis = i formiddagstimerne, horis po- 
meridianis = i eftermiddagstimerne; Donatus Lubecensis = Den 
lybske (lübeckske) Donat, d. v. s. latinske grammatik i en lybsk 
udgave; Corderi coll, schol. vistnok = sangøvelser for hele sko
len; Cornelius Nepos er navnet på en meget yndet og meget læst 
romersk forfatter; Vestibulum Comenii, d. v. s. en bog af den 
store pædagog Comenius, hvilken bog hed Vestibulum (= for
gård) og var en anvisning på sprogtilegnelse, en sprogpædago
gik med andre ord; colloq. scholastica = elev-samtale-øvelser; 
Justinæ historiæ = justinske historier; Catechismus Pontopp. re- 
citatur et explicatur = Pontoppidans katekismus oplæses og for
klares; imitationes quædam = nogle afskrivningsøvelser; vari- 
atio per casus et alia exercitia styli vistnok = kasusbøjninger og 
andre stiløvelser; duo scripturæ s: capita leguntur et explicantur 
= to kapitler af den hellige skrift læses og forklares; Historia 
fundamentalis = hovedpunkter af historien.

Det er ikke sært, at Grundtvig små hundrede år senere talte 
om drengevidenskabelighed.

Det ses altså, at onsdag og lørdag eftermiddag har 
været skolefri. Formentlig har begravelser oftest været 
henlagt til disse dage, så at der ikke derved opstod nogen 
rigtig fritid. Men det ses også, at skolen — i alt fald på pa
piret — har været en efter sin tid og sine forhold god 
skole.

Hvordan den arme kantor i praxis har skullet kunne 
nå at proppe al denne visdom ind i sine arme disciples 
hoveder, det er fast ufatteligt.

Grammatik, grammatik, grammatik. Per Degn hos Hol
berg har også næsten glemt alt, men sin „Donat“ — ja 
den husker han lange remser af. Og dertil hører skrive
øvelser, latinske stile i massevis, lidt historie, elev- 
samtaleøvelser, og onsdag og lørdag katekismus, og så 
desuden forfatterlæsning.

Jo, de elever har fået såvel deres formiddags- som 
deres eftermiddagstimer optaget.

Og lærte de ikke andet, så fik de lært en masse latin 
— måske ikke altid rigtigt latin, så dog klosterlatin.

Således arbejdede skolen i Aabenraa til 1807. En tid 
læste man endog — øjensynligt under en særlig energisk 
kantor — det nye testamente på græsk.
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Og den folkelige oplysning tog man sig af i under
klasserne og i Günderoths skolestiftelse med en stadig 
voxende fornemmelse af, at man ikke ret gjorde sin pligt 
imod det brede folk.

Pietismens skolereformer var betydningsfulde, og den 
klare erkendelse af, at folkeoplysning var en nødvendig
hed og en menneskeret, trængte frem. Lad være, at dens 
motivering var rent religiøs, som det ses af konfirma
tionens indførelse, lad være, at en uforholdsmæssig stor 
del af tiden brugtes til katekismus og kirkesang, så er det 
—• i alt fald i Aabenraa — sikkert, at pietismen har for
tjenesten af først at have taget sig af folkeoplysningen.

„Byens skole“ — „Bysens skole“ — som skolen på kir
kegården i reglen kaldtes, forblev altså ikke upåvirket af 
rationalisme og pietisme. Det ses jo bl. a. af ovenstående 
ugeskema, at katekismus har indtaget en stor plads i ar
bejdet, men herudover er det øjensynligt sådan, at de to 
underklasser har fungeret som ren folkeskole — om end 
ikke for alle, — så dog hvad lærestof angår. Ejheller er 
der tvivl om, at kantorklassen er blevet søgt af andre 
disciple end sådanne, der ønskede at studere videre. Den 
har været en dannelsesklasse for de mere velstillede bor
geres sønner. Vi ved fra universitetsmatrikler, at Aaben- 
raa-studenter har været fåtallige, og selv om vi i enkelte 
tilfælde har konstateret, at aabenraaere er noteret som 
flensborgere eller haderslevianere, fordi de har fået deres 
sidste skolegang i nabobyernes større skoler og er di
mitteret fra disse, så er det alligevel klart, at skolen ikke 
blev og ikke kunne blive en virkelig lærd skole.

Heri adskiller denne skole sig imidlertid ikke fra andre 
småbyers lærde skoler. Utvivlsomt var kirkeordinansen, i 
kongeriget i 1537 og i hertugdømmerne 1542 gået for vidt 
i sine krav. De helt små byer havde hverken midler til 
eller elever til virkelig lærde skoler.

Alligevel varede det i kongeriget helt til 1852, før man 
gennemførte den reduktion, som havde været nødvendig 
mangfoldige år tidligere. I en årrække var derfor — fra 
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1814 — folkeskolerne i langt bedre udvikling end de lær
de skoler.

Men hertugdømmerne kom på dette felt adskilligt for
ud for kongeriget. Det er Aabenraa, der har den tvivl
somme ære at have åbnet øjnene på den fremragende 
slesvigske biskop Adler for nødvendigheden af skolerefor
mer, der strøg det pseudo-lærde præg af byskolerne og 
gjorde dem til solide folkeskoler. I kongeriget fik vi i 1814 
en fremragende folkeskolelov, men allerede i 1794 skri
ver Adler i en visitatsindberetning, at latinklassen i Aa
benraa ikke egentlig er nogen latinklasse, men kun øver
ste klasse i en folkeskole, der er såre mangelfuld. Han 
siger, at der kunne komme en god borgerskole ud af Aa
benraa bys skole, hvis man ville lade den overflødige 
latinklasse falde.

Aabenraa bliver da hans forsøgsmark. I 1814 — d. v. s. 
samme år som i kongeriget •— krones hans skolereform
arbejde med en almindelig skoleordning for hertugdøm
merne, hvori det fastsættes, at der i Slesvig kun skal være 
fire lærde skoler, nemlig i Haderslev, Flensborg, Slesvig 
og Husum.

Men på dette tidspunkt var i forsøgsmarken Aaben
raa reformen allerede 7 år gammel. Han foretog en kon
centration af skolerne, de såkaldte „klipskoler“, Günde
roths skole og „bysens skole“ blev sammenlagt til een of
fentlig skole. Det blev en skole for såvel piger som dren
ge, og den fik 2 pogeklasser og 3 højere klasser. Af den 
gamle latinklasse er kun den bestemmelse tilbage, at sko
lens leder skal være en „litterat“, — der altså skulle kun
ne tage sig af sådanne elever, der skulle forberedes til 
udenbys latinskoler.

Hermed er i virkeligheden skabt en efter tidens for
hold ypperlig ramme om et folkeskoleliv, og denne ramme 
bestod stort set til 1864. Ikke at der ikke skete ændringer, 
for det gjorde der, men hovedlinierne vedblev at være de 
samme.
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Sproget blev i reformen af 1807 fastsat til højtysk un
dervisningssprog. Således skulle det være i alle klasser. 
Det har voldt skolen stor skade, fordi elevernes hjemme- 
sprog jo i langt det overvejende antal tilfælde var dansk 
— „affenråsk“. Omkring midten af det 19. århundrede 
klagedes der bittert herover. Da danskheden blev sig be
vidst i Frederik Fischers ånd, måtte det føles som et åg, 
og da den nationale strid blev brændende, blev klagerne 
bitre. Praktisk og nationalt set selvfølgelig med rette, men 
historisk med urette, for faktum er, at der altid er blevet 
undervist på tysk i Aabenraa helt siden middelalderen, i 
begyndelsen på nedertysk, senere på højtysk. Det var 
upædagogisk og menneskeligt urimeligt, men har jo sin 
naturlige historiske forklaring.

Ejendommeligt er det at se i skoleordningen af 1814, 
at dansk i denne dansktalende landsdel opfattes som et 
fremmedsprog. Det hedder ordret: „Von den lebenden 
Sprachen sind die Dänische und, wenn es sein kann, auch 
die Französische zu lehren“.

Der er imidlertid næppe i ret stor udstrækning under
vist i dansk og altså slet ikke på dansk, skønt læseplanen 
for de tre øverste klasser omfatter bl. a. noget så fint 
som aritmetik, geometri, antropologi, zoologi, fysik og 
teknologi. Det er sandsynligt, at det meste af dette er for
blevet på læseplanens tålmodige papir og ikke omsat 
i praxis, skønt det er muligt, at en del af fagene er taget 
med af hensyn til, at Aabenraa dengang var en søfartsby, 
der fostrede mange sømænd.

Denne stilling til sproget er vel — som ovenfor be
mærket — traditionsbestemt, men dog alligevel mærkelig, 
for så vidt som man var ved at få øjnene op for folke
sprogets betydning. Regeringen havde været inde på det, 
—■ også hvad kirkesproget angår — og amtmand og provst 
havde erklæret, at der var et misforhold, som burde ret
tes, borgmester og byråd mente det samme, om end min
dre absolut i udtrykkene end de to embedsmænd.
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Der blev alligevel ingen buxer af det skind: man kørte 
videre med tysk som undervisningssprog.

Op under 1830 var spørgsmålet igen aktuelt, men nu 
ikke så meget af pædagogiske grunde som af nationale, og 
byrådet fraråder nu at gå over til dansk. Det ses, at man 
regner med, at 3/4 af befolkningen i byen taler (og alle for
står) dansk, men dette dansk kaldes „Patois-Dänisch“ og 
foragtes altså. Man peger paa den rige forbindelse, som 
tysk sprog åbner imod syd, og endnu engang skete det, at 
der ingenting skete.

Efter krigen 1848—50 blev forholdet derimod vendt 
om. Nu sejrede danskheden, og undervisningssproget blev 
dansk, mens tysk blev første fremmedsprog.

Øverste klasse i skolen af 1807 kaldtes rektorklassen, 
idet skolens leder efter tysk skik kaldtes rektor. For ele
ver, der skulle videre ad læsningens vej, var imidlertid 
denne skoleordning ikke tilstrækkelig, og der blev gjort 
forskellige forsøg på at udbygge skolen med noget i ret
ning af et gymnasium. Men det gik ikke. I 1852 oprettedes 
der da en privat realskole. Lederen var overkrigskommis
sær Børgesen, der i 1856 overdrog den til krigsassessor 
Deichmann. Da jo —■ i kraft af den ovenanførte fagrække 
— byskolens øverste klasse også var en slags realklasse, 
havde byen på en måde 2 realklasser. I 1857 nedlagde 
man derfor den kommunale rektorklasse, men gav sam
tidig nogle fripladser i Deichmanns skole, som byen be
talte for.

Deichmanns skole var en dygtig skole; der var altid 
en lærer ved den, som kunne give sådan extraundervis- 
ning, at egnede elever kunne forberedes til optagelse i 
gymnasierne i Haderslev eller Flensborg.

Men skolen blev ikke gammel. Sønderjyllands skæbne 
ramte den, og i 1864 måtte den lukke — uden at have nået 
sit vistnok egentlige mål: at blive anerkendt examens- 
skole.

Nu var skolespørgsmålet atter helt nyt: Den prøjsiske 
skoleordning indførtes, tysk sprog blev atter undervis
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ningssprog, og denne skoleform bevaredes til 1920. Skolen 
var i øvrigt fornuftigt indrettet, blev strax i 1864 atter en 
„rektorskole“, fik 3, senere 4 klasser over pogeskolen, blev 
omdannet i 1875 til en 5-klasset mellemskole, hvis tre 
øverste klasser fik undervisningsplan fælles med tilsva
rende alderstrin i de prøjsiske gymnasieskoler, så at det 
blev lettere at flytte herfra til sådanne. Der var dog valg
fri undervisning i latin, så at de elever, der ikke ville i 
gymnasiet, var fri herfor. Engelsk — ikke dansk — var 
første fremmedsprog, naturligt for så vidt som byens sø
fartstraditioner kunne gøre dette ønskeligt. Undervisning i 
dansk gaves 2 ugentlige timer til dem, der ønskede det i 
de øverste klasser. I 1899 udvidedes skolen atter: en 6. 
klasse sattes oven på mellemskolen, og her indførtes fransk 
som fag.

En dansksindet lærer ved navn Juhler oprettede i 1868 
en privatskole med dansk undervisningssprog. Det var en 
borgerskole, og det var en betalingsskole uden tilskud no
getsteds fra. Juhler var afskediget af skolens tjeneste, 
fordi han som dansk mand ikke ville aflægge troskabsed 
til den prøjsiske stat. Da han p. g. af sygdom i 1884 måtte 
give op, var andre parate til at fortsætte arbejdet, men po
litiet lukkede skolen.

I 1904 blev der truffet aftale om indretning af en vir
kelig realskole, og det var hensigten at udbygge den videre 
til et gymnasium. Byen opførte skolebygningen og en rek
torbolig, der blev taget i brug i 1905. Byen forpligtede sig 
endvidere til at holde skolebygningerne vedlige, hvorimod 
den prøjsiske stat i øvrigt påtog sig udgifterne ved denne 
„Königliche Realschule zu Apenrade“. Krigen hindrede 
skolens videre udbygning til „Oberrealschule“. Skolens 
læseplan var ganske prøjsisk, og der blev ikke undervist i 
dansk i denne skole, hvis bygninger nu er rammen om
kring Aabenraa Statsskole.

Om overgangstiden fra tysk til dansk skole har min 
forgænger, rektor I. Mogensen udførligt fortalt i skolens 
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jubilæumsskrift 23. august 1945, og jeg skal indskrænke 
mig til et par bemærkninger om den videre udvikling.

Der oprettedes straks i 1920 foruden Aabenraa Statsskole 
såvel tysk- som dansksproget borgerskole og en tyskspro
get mellemskole. Den sidstnævnte afløstes senere af en 
tysk privatskole, der udbyggedes til et tysksproget gym
nasium, der i 1933 dimitterede de første studenter. Dette 
gymnasium og dets mellemskole fik fuldt ud de danske un
dervisningsplaner, dog med udvidet undervisning i tysk. 
Undervisningssproget var tysk med undtagelse af dansk
timerne i hele skolen og faget Nordens historie i gymna
siet, hvori der også blev undervist på dansk. Såvel denne 
gymnasieskole som den tysksprogede kommuneskole luk
kede i 1945. Der er nu igen oprettet en tysksproget privat 
skole med folkeskolepræg.

I de allersidste år er kommuneskolerne delt i to: Sko
len i Nygade og Skolevej skolen (den sidstnævnte agtes 
flyttet ud til et nyt kvarter og skal da hedde Rugkobbel- 
skolen). Og der er i fjor oprettet en kommunal mellem- og 
realskole, samtidig med at de kommunale skoler har om
lagt deres læseplaner efter nye linier, så at Aabenraa i dag 
kan siges at have et fuldt udbygget skolevæsen af megen 
ydedygtighed.

Dets indhold er den danske skoles sædvanlige, og sko
lens sprog er børnenes modersmål, det eneste naturlige, thi 

modersmål er vort hjertesprog, 
kun løs er al fremmed tale.

G. B.
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Modersmål er vort hjertesprog. 
Kun løs er al fremmed tale.

VZ/ A BENRAA STATSSKOLE er en fuldstæn- 
dig højere almenskole. Den har en 4-årig mellem

skole, en 1-årig realklasse, et 3-årigt gymnasium af ny
sproglig retning og et 3-årigt gymnasium af matematisk
naturvidenskabelig retning.

I gymnasiet optages i reglen elever, der har bestået 
mellemskoleeksamen, idet det af disse kan kræves og af 
elever, der ikke har bestået mellemskoleeksamen, altid 
vil blive krævet, at de består en optagelsesprøve. For at 
blive optaget i det nysproglige gymnasium må eleven 
have bestået en mindre prøve i latin, der ikke kræves af, 
men anbefales elever, der søger optagelse i det matema- 
tisk-naturvidenskabelige gymnasium.

I mellemskoleklasserne kan optages elever, der ved en 
prøve godtgør, at de er i besiddelse af de til pågældende 
undervisningstrin svarende kundskaber. I 1. mellemskole
klasse optages elever fra folkeskolen i 11-års-alderen 
efter en prøve iflg. kgl. anordning af 24. marts 1920:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende 
og forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal 
han (hun) prøves i oplæsning af et stykke ulæst fortællende 
prosa, som efter indhold og sprogform må antages at ligge in
den for hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde 
sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet ved eksami
nators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad han har læst, og 
vise, at han forstår det. Han må kunne udenad nogle enkelte, 
væsentlig fortællende digte og være i stand til at gøre rede for 
deres indhold. Ved samtale på grundlag af det læste skal eksa
minator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde 
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hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser 
og deres bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i retskriv
ningen kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres 
langsomt for ham med angivelse af skilletegnene, og som ikke 
indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må 
han være nogenlunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham 
fortalt eller langsomt forelæst fortællende stykke, som ikke er 
synderlig langt, og hvis sætningsbygning og indhold er let fat
teligt. (Det fordres ikke, at eleven skal kunne anbringe skille
tegn).

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. 
Eleven må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdig
hed i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og 
ubenævnte hele tal samt kunne anvende disse regningsarter på 
simple opgaver i reguladetri. Han må endvidere have kendskab 
til brøkbegrebet i almindelighed og kunne addere og subtrahere 
ensbenævnte brøker. Han må også kende decimalbetegnelsen 
og kunne foretage addition og subtraktion af dicimalbrøker 
samt multiplicere sådanne med en hel multiplikator og dividere 
dem med en hel divisor. Hovedregning må han kunne udføre 
sikkert og hurtigt med mindre tal.

4. Skrivning. Han må kunne skrive latinsk skrift tydeligt 
og nogenlunde pænt i en bog med pen og blæk, såvel enkelte 
bogstaver og ord som hele sætninger, der fylder en linje eller 
derover. Ligeledes skal han prøves i afskrift af et kort stykke 
efter en bog.

5. Religion. Eleven må have lært de vigtigste fortællinger af 
hele den bibelske historie at kende gennem mundtlig fortælling 
eller efter en let og kortfattet bibelhistorie samt kunne nogle 
få letfattelige salmer. Der må kun prøves i det sidste forbere
delsesårs pensum.

6. Historie. Han må have læst eller mundtlig fået meddelt 
et efter tidsfølgen ordnet udvalg af fortællinger om hoved
personer og hovedbegivenheder fra hele fædrelandshistorien og 
frit kunne genfortælle deres væsentligste indhold. Der må kun 
prøves i sidste forberedelsesårs pensum.

7. Geografi. Han skal på grundlag af landkortet, med eller 
uden hjælp af en lille lærebog, have vundet et ret fyldigt kend
skab til Danmarks geografi og ligeledes, om end i mindre om
fang, til Norges og Sveriges. Fremdeles må han have lært at 
orientere sig på en globus og et europakort, så at han kender 
verdensdelene og de store verdenshave samt har en oversigt 
over Europas vigtigste lande og disses hovedstæder.

8. Naturhistorie. Han skal gennem iagttagelsesundervisning 
have vundet kendskab til en del, dog ikke ret mange, hoved
typer af dyre- og planteverdenen, særlig til vore egne husdyr og 
vore vigtigste nytteplanter.

Skolen er altid gerne beredt til at give nærmere op
lysning.

Ved optagelsesprøverne i 1950 og 1951 havde opgaverne i 
skriftlig dansk og regning følgende ordlyd:
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1950:
Dansk genfortælling.

Jens var en rask dreng på 12 år. Han boede sammen med 
sine forældre på en gård, hvortil der hørte en vandmølle, og 
når han kom hjem fra skole, var det hans største glæde at lege 
ved mølledammen. Om vinteren løb han på skøjter, om somme
ren sejlede han i en robåd eller fiskede; men bade i dammen 
måtte han ikke, for der var et tykt lag mudder på bunden af den.

En varm sommerdag fik han besøg af Karl, der var hans 
fætter og boede i Aarhus. Han plejede hver dag at bade i bug
ten og var en ret flink svømmer, og da varmen var så trykken
de, ville han gerne have en dukkert i mølledammen. Jens adva
rede ham; men det brød Karl sig ikke om. Han klædte sig af og 
sprang på hovedet ud fra broen.

Det varede noget længe, før han dukkede op igen, og da 
var kan ikke let at kende, for han var så sort af fedtet mud
der, at han lignede en neger, og de måtte ind til pumpen i går
den for at få ham renset. Møllersvenden lo voldsomt og sagde, at 
så sort en neger fandtes der næppe i Afrika. Bagefter skændte 
han alvorligt på Karl for hans ulydighed.

Dansk diktat.
Når julen nærmer sig, / er der meget, der skal gøres; / alt 

skal være i orden til juleaften, / der for os er julefestens høj
depunkt. /

Noget af det, / man skal huske, / er fuglenes juleneg. / Den 
aften må fuglene mærke, / at der også tænkes på dem. / Det er 
en gammel skik, / som nødig skulle glemmes. / De små fugle / 
har det jo slemt / i den kolde vinter, / og det kniber ofte for 
dem / at få den smule føde, / der er nødvendig for dem. /

På landet kan det sagtens gå; / et dejligt havreneg / sættes 
fast på en stang / ude på gårdspladsen, / og inde fra den lune 
stue / kan man glæde sig / over de mange små skabninger, / der 
besøger neget. / Alle gårdens fugle kommer. / Gråspurvene er de 
talrigeste, / men også andre småfugle / nyder godt af gaven.

I byerne er det selvfølgelig vanskeligere / at få juleneget an
bragt / på en passende plads. / Men enhver familie, / især hvor 
der er børn, / burde have den glæde / at se på de pludrende 
småfugle, / der holder til i neget. /

Regning:
A

1) a) 15 m 1 dm 6 cm 8 mm deles med 48.
Opgiv resultatet i mm.

b) 75,168 m : 87.
c) Læg følgende tal sammen: 43, 483, 837, 53, 938, 98, 789, 86, 

638 og 987.
2) Hansen og Sørensen købte tilsammen en byggegrund på 

1688 m2.
Hansen får 5/s af grunden og Sørensen resten.
Hvor meget skal hver betale, når prisen er 2,50 kr. pr. m2?

3) Et stykke fortov på 330 m skal forsynes med en række fliser.
Hver flise er 75 cm lang.
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Hvor mange skal der bruges?
Hvad koster de, når prisen er 2,25 kr. pr. flise, og der beta
les 212,50 kr. for at lægge fliserne ned?

4) En snedkersvend arbejdede i en uge 46 timer for en timeløn 
af 3 kr. 12 øre.
Hvad tjente han?
Næste uge havde han 48 timer og 6 overarbejdstimer. Over
arbejdstimerne blev betalt med 42 øre ekstra pr. time.
Hvor meget tjente han den sidste uge?

B
1) a) 34 kg 17 g + 567 kg 58 g + 64 kg 9 g 4- 176 kg 89 g.

b) 37 km 92 m skal ganges med 24 og det udkomne divide
res med 48.

c) Læg følgende sammen: 5 snese og 8 stykker, 4 snese og 16 
stykker og 5 snese og 18 stykker.
Hvor mange snese og stykker ialt?

2) Der sys skjorter af 2 ruller tøj. Den første rulle indeholder 46 m, 
den anden indeholder 42 m 50 cm. Første rulle bruges helt, 
og der bliver kun 14 m 50 cm tilbage af den anden rulle.
Hvor meget stof er der brugt?
Hvad koster det brugte stof, når prisen er 8,85 kr. pr. m?

3) I en husholdning bruges 35 g smør daglig pr. person.
Hvor længe vil 1 kg 750 g smør vare, hvis familien består af 
5 medlemmer?
Hvor meget koster smørret i 1 måned på 30 dage, når prisen 
er 6 kr. pr. kg?

4) En kreaturhandler købte 3 stude for ialt 935 kr. Studene 
vejede 398 kg, 412 kg og 430 kg. Han solgte de 2 største for 
85 øre pr. kg.
Hvad fik han for dem?
Ved handelen tjente han 107,06 kr.
Hvad fik han pr. kg af den mindste stud?

1951.
Genfortælling:

En mand kørte engang til marked. Da han var nået ind til 
byen, satte han sin hest og vogn ind i en købmandsgård. Hen 
på eftermiddagen ville han tage hjem og gik derfor hen til køb
manden for at hente sit køretøj, men til sin skræk opdagede han, 
at både hest og vogn var borte. Han mente, at det måtte være 
en tyv, som havde været på spil, og han anmeldte sagen til 
politiet.

Om aftenen spadserede manden hjem, og han gik bedrøvet i 
seng. Men midt om natten vågnede han ved at høre, at en hest 
skrabede mod stenbroen, og da han stod op og gik ud i gården, 
så han til sin overraskelse, at hans hest og køretøj holdt midt 
på gårdspladsen. Men endnu mere forbavset blev han, da han 
opdagede, at der bag i vognen lå to fulde mænd og sov.

Manden gættede straks, hvordan det hele var gået til. De to 
tyveknægte var kørt bort med hest og vogn, men undervejs hav
de de drukket så meget, at de var blevet trætte og havde lagt 
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sig til hvile i vognen. Derefter havde hesten af sig selv fundet 
vejen hjem og havde altså taget tyvene med.

(Oplæses langsomt og tydeligt i almindeligt tale
sprog to gange med to minutters mellemrum).

Diktat:
De fleste mennesker / holder meget / af foråret. / Når den 

kolde vinter / er ved at være forbi, /glæder man sig over, / at 
dagene / bliver længere, / og at de dejlige sommermåneder / 
nærmer sig. /

Alle folk, / som har en have, / får nu travlt / med at ordne / 
og rydde op. / I lang tid / har sne og frost / gjort det umuligt / 
at arbejde med jorden, / men nu / skal der tages fat. / Havered
skaberne / bliver nu / taget frem igen, / og man begynder / at 
grave og rive / i haven.

Mange mennesker / bryder sig ikke om / at cykle / om vin
teren, / fordi de synes, / at det er for koldt, / og de sætter der
for / deres cykel / ned i kælderen / eller op på loftet. / Nu, da 
vejret er mildt, / henter de den frem igen / og gør den fint i 
stand. / Også på børnenes lege / kan man mærke, / at det er 
forår. / Om vinteren / kan de ikke / opholde sig / så længe 
ude, / fordi det bliver tidligt mørkt. / Nu kan de lægge / de 
tykke halstørklæder / til side / og næsten hver dag / tumle sig 
/ med deres kammerater / ude i det fri. /

(Diktaten oplæses først een gang i jævnt læse- 
tempo i sammenhæng, dikteres dernæst i de små 
angivne afsnit, idet der gentages een gang. Alle 
tegnene og liniebrud (»Ny linie!«) dikteres med. 
Diktaten læses ikke op efter dikteringen, men der 
gives børnene god tid til at se deres arbejder 
igennem.)

Såvel genfortælling som diktat skrives med blæk

Regning:
A

Nr. 1. 15 km 25 m + 4 km 3 m -? 69 m j- 725 m.
Facit skal angives i km.

Nr. 2. 54964 kg 8 g skal divideres med 72.
Facit skal angives i kg.

Nr. 3. En mand solgte alle sine æg til 18 øre pr. stk. og fik 
ialt 143,64 kr.
Hvor mange æg solgte han?
Hvor mange snese og stk. er det?

Nr. 4. En grønthandler køber 29% kg jordbær for 2,80 kr. pr. kg 
og 18% kg for 2,40 kr. pr. kg.
Hvor meget koster jordbærrene ialt?
3A af bærrene sælges for 3,20 pr. kg og resten for 2,95 
kr. pr. kg.
Hvor meget får han ialt?
Hvor meget tjener han?

Nr. 5. En købmand køber 60 kg kartofler for 12 øre pr. kg.

21



Hvor meget giver han ialt?
Han sælger % af dem for 18 øre pr. kg og 2A af dem for 

16 øre pr. kg.
Når han ialt tjener 2,64 kr. på kartoflerne, hvor meget 
har han så fået for hvert kg af resten?

Regning:
B

Nr. 1. 23 m 25 cm + 2 m 3 dm 4- 7 m 44 mm.
Facit skal angives i m.

Nr. 2. 2795 hl 10 1 skal divideres med 35 og det udkomne skal 
ganges med 105.
Facit skal angives i hl.

Nr. 3. Cyklehandler Jensen solgte i en uge 38 cykler for ialt 
10868 kr. Næste uge solgte han 74 cykler af samme slags, 
hvor meget fik han for dem?

Nr. 4. Af 125 g kaffebønner kan der laves 25 kopper kaffe. 
Hvor mange kopper kan der laves af 1 kg?
Hvor meget koster bønnerne til 1 kop, når prisen er 14,00 
kr. pr. kg?

Nr. 5. Fru Hansen går i byen med 100 kr. i sin pung. Hun køber 
2% kg sukker, der koster 50 øre pr. kg, 3 kg kød, der ko
ster 5,20 kr. pr. kg og 2 m 50 cm tøj.
Hvor meget koster 1 m tøj, når hun har 38 kr. 15 øre 
med hjem?

De skriftlige opgaver er fælles for Aabenraa kommu
nale mellem- og realskole og Aabenraa Statsskole, de 
skriftlige prøver finder sted samtidig, de mundtlige om
trent samtidig, skolerne godkender gensidig hinandens prø
ver, og består ved den ene skole flere elever, end den har 
plads til, da optages de overskydende på den anden skole.
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Skoleafgifter
Skoleafgift betales efter forsørgernes skatteindtægt 

efter følgende skala:

I gymn. og I mellemskole-
Af en skatteindtægt på realkl. klasse

for hver elev. for hver elev

6.050— 7.000 kr. incl. svares 3,75 mdl. 2,50 mdl.
7.050— 8.000 — — — 5,00 — 3,75 —
8.050— 9.000 — — — 6,25 — 5,00 —
9.050—10.000 — — — 7,50 — 6,25 —

10.050—11.000 — — — 8,75 — 7,50 —
11.050—12.000 — — — 10,00 — 8,75 —
12.050—13.000 — — — 11,25 — 10,00 —
13.050—14.000 — — — 12,50 — 11,25 —
14.050—15.000 — — — 13,75 — 12,50 —
15.050—16.000 — — — 15,00 — 13,75 —
16.050—17.000 — — — 16,25 — 15,00 —
17.050—18.000 — — — 17,50 — 16,25 —
18.050—19.000 — — — 18,75 — 17,50 —
19.050—20.000 — — — 20,00 — 18,75 —
20.050—21.000 — — — 21,25 — 20,00 —
21.050—22.000 — — — 22,50 — 21,25 —
22.050—23.000 — — — 23,75 — 22,50 —
23.050 og derover 25,00 — 24,00 —

Har en forsørger flere end 1 barn, som er under 15 
år, eller som er over denne alder og nyder undervisning 
i en offentlig højere almenskole, nedsættes skatteindtæg
ten med 1.000 kr. for hvert barn over det første; dog kan 
ingen skatteindtægt over 4.000 kr. bringes ned under 
3.050 kr.

Afgiften svares ordentligvis fuldt ud for hvert barn 
i skolen. Forsørgere, hvis indtægter ved de foran an
førte fradrag er nedbragt til den i skalaen angivne lave
ste indtægtsgruppe, svarer dog kun skoleafgift for 1 elev; 
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er afgiften bragt ned til den næstlaveste gruppe, svares 
afgiften kun for 1. og 2. barn o. s. v.

Ved forsørgere forstås forældre, adoptivforældre og 
stedforældre. Undervisningsministeriet er bemyndiget til, 
når en elevs plejeforældre påtager sig at udrede skole
afgiften for eleven, at bestemme, at afgiften beregnes 
efter plejeforældrenes forhold.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgiften for 
en elev fastsættes for et afgiftsår ad gangen og under eet 
for hele året.

Afgiften fastsættes af afgiftsnævnet og meddeles hver 
enkelt afgiftspligtig ved skoleårets begyndelse.

Afgiften forfalder til betaling den 30. september for 
månederne august—oktober, den 30. november for måne
derne november—januar, den 28. februar for månederne 
februar—april og den 31. maj for månederne maj—juli og 
skal betales kvartalsvis. Afgiften forfalder til udpantning, 
hvis den ikke er betalt i den efter forfaldsdagen følgende 
måned.

Betalingen sker til skolens konto i „Den Nordslesvig
ske Folkebank“ eller til postgiro nr. 43 440.

Eksamensgebyr, der erlægges i marts måned, andra
ger for alle elever

1) ved indstilling til studentereksamen: 24 kr.
2) „ „ „ realeksamen: 18 kr.
3) „ „ „ mellemskoleeksamen: 8 kr.

Forsikringspræmie, 50 øre pr. elev, opkræves 1. 9. 
Eleven er for dette beløb ulykkesforsikret i undervisnings
tiden, ved sportsstævner, under skoleudflugter og under
vejs til og fra skole. Forsikringen omfatter kun legems
beskadigelse.

Legater, understøttelser og præmier
I. „Aabenraa boghjælp“ er en selvejende institution, 

der udlejer skolebøger til elever i Aabenraa Stats
skole. Administratorer er: Kj. og Joh. Nye elever, 
der ønsker at få mulighed for at leje bøger, må hen
vende sig til lektor Kjeldsen og få tilsendt ansøg
ningsskema. De vil da, når dette er indsendt, få 
nærmere underretning.
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II. Oplægspenge og stipendier uddeles hvert år før jul 
af rektor efter indstilling af skolerådet. Beløbet 
stilles til rådighed af ministeriet.

III. „Den Sønderjydske Fonds Aabenraa-Studenter-Le- 
gat“ uddeles af legatbestyrelsen ved årsafslutnin
gen. Opslag sker på skolen og landets højere lære
anstalter i maj. Ansøgning sendes til rektor. Besty
relsen består af rektor (formand), J-J (kasserer), Gj, 
Bg, gh, Beck.

IV. „Aabenraa-Vcerelset“ på studenter-kollegiet ved 
Århus universitet opslås ledigt hvert år i maj. Det 
bortgives af Aabenraa byråd efter indstilling fra 
skolen.

V. „Aabenraa-Samfundets Jubilæums-Legat af 23. Au
gust 1945“ uddeler hvert år ved årsafslutningen 
renterne af 20.000 kr. Bestyrelsen består af rektor 
(formand), læge Ernst Gabe, kontorassistent W. Nør
gaard. Regnskabet føres af skolen. Se side 49.

VI. „Lærernes 5. Maj-Legat Hl Minde om Jes Peter 
Asmussen, Knud Andersen og Henning Fischer“ ud
deles hvert år på skolens fødselsdag. Legatet besty
res af rektor og uddeles af skolerådet.

VII. Aabenraa Amtsskoleråd uddeler hvert år efter ind
stilling fra skolen til elever ved skolen indtil 2000 
kr., idet der, alt andet lige, vil være at tage særligt 
hensyn til elever, der bor langt borte fra skolen.

VIII. Kai Brundstrups Mindelegat. Bestyres af rektor 
med bistand af prokurist Osvald Sørensen og stu
dent Børge Skaarup og skal tilfalde tidligere elever, 
fortrinsvis realister, der søger handelsuddannelse.

I. Aabenraa Boghjælp har i skoleåret 1949—50 udlejet 
i alt 3.704 bøger til elever, der er blevet hjulpet 
næsten helt. Andre har lejet enkelte bøger. I 
det forløbne år har Boghjælpen fået pengestøtte 
fra undervisningsministeriet, Aabenraa byråd, 
sognerådene i Kliplev, Holbøl, Hellevad, Hjordkær, 
Bovrup, Løjt Kirkeby og boggaver fra Jens Røgils, 
Ina Toft, Ästrid Refslund Thomsen, Kirsten Pe
tersen, Grethe Rasmussen, Birthe Rasmussen, Vagn 
Madsen, Jens P. Petersen, Anne Marie Glistrup, 
Tove Riishøjgaard, Holger Simonsen, Mogens Isak
sen, Karin Høffner, Carl Petersen, Inger Ewald, 
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Erik Andresen, Birgit Andersen, Gitte Andresen, 
Helmer Christensen, Jørgen Petersen, Anders Jør
gensen, Martin Jeppesen, Erik Lildholdt, Annelise 
Jendresen, Annelise Brøgger, Inge Hofmann-Mad
sen, Arne Lassen, Ejner Duborg, Torkild Appel, 
Mette Brix, Birgit Jensen, Aage Walsted, Mogens 
Wæver, Inger Schmidt, Hanne Ravn, Ilse Lützen 
samt fra flere anonyme givere.

II. Oplægspenge tildeltes af skolerådet Johs. Skjøth, 
III m, Jørgen Ove Eriksen, III m, Kaj S. Petersen, 
III m, Jens Jørgen Ravn, III m, Inga Schmidt, III s. 

III. Den sønderjydske Fonds Aabenraa Studenter-Legat 
tildeltes studenterne Anna Augusta Nissen, Ingvard 
Paulsen, Hans Lundegaard Jørgensen, Eskild Plum, 
Ove Clausen, Helene Jensen, Svend Tang.

IV. Aabenraa-Værelset på studenterkollegiet i Århus til
deltes student Ingvard Christian Paulsen.

V. Aabenraa-S am fundets Jubilæumslegat af 23. au
gust 1945 tildeltes følgende tidligere elever: studen
terne Aage Brodersen, Christian Knudsen, Anna 
Augusta Nissen, Hans Lundegaard Jørgensen, Anne 
Lorenzen og realisterne Hans A. Sørensen og Hol
ger Henriksen.

VI. Lærernes 5. Maj-Legat tildeltes på skolens fødsels
dag stud. jur. Eskild Plum.

VIL Aabenraa amtsskoleråd gav understøttelse til føl
gende elever: Holger Petersen, Gynther Hansen, Jo
hannes Skjøth, III, Chresten Petersen, II, Kamma 
Præst, I, Christian Johansen, 4, Inge Holm, Børge 
Nielsen, Rita Olsen, 3, Ingrid Nielsen, Bent Sø
rensen, Evald Petersen, Eduard Madsen, Harry 
Schmidt, Jes Jørgensen, 2, Freddie Holm, Birgit 
Closter, 1.

VIII. Kai Brundstrups Mindelegat tildeltes Ruth Hansen. 
IX. Henning Fischers Mindepræmie tildeltes Karen N. 

Jensen.
X. Aabenraa Statsskoles Samfund gav to hæderspræ

mier til Ove Clausen, III s, og Helge Lorenzen, R.
XI. Præmier for godt arbejde i skoleåret 1948/49 tildel

tes følgende elever: Birthe Rasmussen, III s, Inga 
Schmidt, II s, Jens Jørgen Ravn, Johs. Skjøth, II m, 
Merret Gribsvad, I s, Arne Lassen, Ra, Elly 
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Schmidt, Rb, Ingeborg Petersen, Tove Riishøjgaard, 
Arne Frier, Inger Skov, Annemarie Glistrup, 4 c, 
Børge Petersen, Bjarne Hansen, 3 a, Flemming Wol- 
lesen, Nils Færge, Boj Gribsvad, 3 c, og Kirsten Pe
tersen III s (engelskpræmie), Hans Thiessen, III s 
(tyskpræmie) samt Birthe Rasmussen (franskpræ
mie).

Skolenævnet
Skolenævnet består foruden af rektor som født for

mand af sognepræst S. Riishøjgaard, Rise, læge E. Gabe, 
Aabenraa, politikommissær H. J. Larsen, Aabenraa, pro
prietær I. P. Møller, Søst og af Bg og Gj.

Nævnet har valgt læge E. Gabe som medlem af besty
relsen for jubilæumslegatet, pastor Riishøjgaard til for
mand for „Aabenraa Boghjælp“, politikommissær Lar
sen til medlem af afgiftsnævnet.
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Lærerkollegiet
Fagfordelingen 1950/51

Rektor, cand. mag. Georg Buchreitz (GB):
da I (4), hi Rb(2), la(2), lb (2), lc(2) ..................

Lektor, cand. mag. J. Maltbæk (JM):
geo 2b(2), 2c(2), lb(2), nat nim(4), Ra(2),Rb(2), 
4a(2), 4b(2), 3a(2), 3b(2), 2a(2), 2b(2), 2c(2). . ..

Lektor, ex. lærer, cand. phil. Th. Kjeldsen (Kj): 
fy 4b(2), 2a(2), lc(2), mat IIs(2), Is(2), Rb(6), 
3c(6), 2a(5), skr. Rb(l) ................................

Lektor, mag. art. J. W. Klinkby, (Kl.): 
da 4b(5), eng IIm(2), Im(2) 2b(3), lb(5), ty 
IIIs(4), Rb(5), hi 3c(2), 2b(2) ........................

Lektor, cand. mag. P. Beck (Beck):
rel 3c(2)„ 2a(2), da IIIm(4), 11(4), 4c(5), 3c(5), 
2a(4), ty 3c(4) .............................................................

Lektor, cand. mag. Aage Færge (F):
fy Ra(2), 4a(2), 3c(2) 2b(2), lb(2), mat Ra(6), 
4c(6), 2b(5), lb(5) ......................................................

Lektor, cand. mag. P. Gjøng (Gj):
fr IIIs(4), 11(4), 1(4), Ra(5), lat IIIs(3), Is(4), 
4b(4) ................................................................................

Lektor, cand. mag., frk. A. Bisgaard (Bg): 
geo Hs(2), nat IIIs(4), 4c (2), 3c(2) la(2), lb(2), 
lc(2), hdb 3a(2), 3b(2), 3c(2), 2c(2), la(2), lb(2)

Lektor, cand. mag. K. Krogh (gh):
fy 4c(2),mat IIIm(6), 4b(6), 3b(6), lc(5), gy 4bc
(4), 3c(4) ........................................................................

Lektor, cand. mag. G. Juul-Jørgensen (J-J): 
fy IIIm(6), IIm(6), Im(6), Rb(2), 3a(2), 3b(2), 
2c(2),mat 2c(5),geom R(2) ............................

12 timer

28 timer

28 timer

30 timer

30 timer

32 timer

28 timer

28 timer

33 timer

33 timer
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Adjunkt, cand. mag. Ingeman Pedersen (IP): 
da 3a(5), 2c(4), ty 4a(4), hi IIIs(4), IIIm(4), 11(3), 
1(3), 3a(2), 2c(2), oldt. IIIs(l), IIIm(l), 11(1), 
1(1) .......................................................................... 35 timer

Adjunkt, cand. mag. H. Moos (Mo): 
da Ra(4), eng IIs(5), Is(5), Ra(4), 3a(3) 3b(3), 
3c(3), la(5) ........................................................... 32 timer

Adjunkt, cand, mag., frk. J. Lindballe (Li):
fy la(2), mat IIm(6), Im(6), 4a(6), 3a(6) la(5).. 31 timer

Adjunkt, cand. mag. P. F. Hahnemann (Hh): 
da Rb(4), lb(6), ty Hs(4), Ilm(l), Ra(5), 4b(4), 
3a(4), skr 3b(l) 2a(l), lb(l), lc(l), tilsyn med 
korsang(l) ....................................................... 33 timer

Adjunkt, cand. mag. F. V. Gerdes (Gr.) 
rei 3b(2),geo IIm(2), Im(2), Rb(2), 4a(2), 4b(2), 
lc(2), fy Is(2), gy III—11(4), I—R(4), 3ab(4), 
lc(4) ..................................................................... 31 timer

Adjunkt, cand. mag. A. C. Lindgaard (Lg): 
da IIIs(4), 3b(5), 2b(4), ty Im(l), 3b(4), fr Him 
(4), Rb(5) tg. 2b(l), lb(2), lc(2) ............... 32 timer

Adjunkt, ex. lærerinde, frk. E. Hopff Ander
sen (HA): 

da 4a(5), lc(6), skr. 3c(l), gy III—11(4), I—R(4), 
4a(4), 2ab(3) ..................................................... 27 timer

Adjunkt, cand. mag. H. Kleener (Kr): 
rei IIIs(l), IIIm(l), 11(1), 1(1), 4a(l), 4b(l), 4c 
(1), 3a(2), 2b(2), 2c(2), la(2), lb(2), eng 2a(3), 
lat IIs(4), 4ac(4) ............................................... 28 timer

Adjunkt, cand. mag. P. Vestergaard Larsen
(Lar):
ty Is (4), 4c(4), gy I-R(4), 4a(4), 4bc(4), 3ab(4), 
2ab(3), 2c(3), lab(3) .................................................. 33 timer

Timelærer, cand, mag., fru L. Kiil (Kiil):
da Ia(6), sa i hele skolen (22) .................................. 28 timer

Timelærer, cand, mag., V. Gregersen (Greg): 
geo Ra(2), 4c(2), 3a(2), 3b(2), 3c(2), 2a(2), la(2), 
hi Ra(2), 4a(2), 4b(2), 4c(2), 3b(2), 2a(2) . 29 timer 
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Mellemskolelærerinde, ex. lærerinde frk.
S.-H. v. Lachmann (v. L.);
ty 2a(5), 2b(5), 2c(5), skr. 3a(l), 2b(l), 2c(l), 
la(2), pigeregn. Ra(4), Rb(4) ................................. 27 timer

Mellemskolelærer, ex. lærer, cand. phil.
E. Johansen (Joh):
tg Rab(2), 4ac(l), 4b(l), 3a(l) 3b(l), 3c(l), 2a
(1), 2c(l), la(l), sl i hele skolen(22) .................. 33 timer

Timelærerinde, ex. lærerinde, fru S. Kri
stensen (kr):
hdb R(2), 4ac(2), 4b(2), 2a(2), 2b(2), lc(2), gy
3ab(3), lc(3) ................................................................ 18 timer

Timelærerinde, gymnastiklærerinde, fru
I. Johansen (joh): 
gy 4bc(4), 3c(3), 2c(3), lab(3) .............................. 13 timer

Vakancelærerinde, cand, mag., frk. M. Hauge
(Hauge):
rel lc(2), eng IIIs(5), Rb(4), 4a(3), 4b(3), 4c(3), 
2c(3), lc(5) .................................................................... 28 timer

Der har i årets løb været en del sygdom i kollegiet, 
i de fleste tilfælde af kortere varighed, så at kollegiet har 
kunnet bære den ekstra arbejdsbyrde, som disse forsøm
melser har medført.

Bg var sygemeldt i tiden fra sommerferien til 15. 11., 
da hun overtog halvdelen af sine timer, idet hun først 
1. 12. var så vidt restitueret, at hun kunne overtage det 
hele. 15. 8.—30. 9. besørgedes vikariatet af stud, mag., frk. 
Fr. Sorgenfrei, i tiden derefter af kollegiet, i hovedsagen 
af k.

Li havde orlov i august i anledning af en rejse til 
Canada. Hendes timer besørgedes af kollegerne.

Kiil fik studieorlov 1. 10., og stud mag. Carsten Molle
rup overtog som vikar hendes arbejde til 29. 1. Fra 6. 2. 
passes embedet af stud. mag. B. Carstens.

Gj er inspektor, rektors stedfortræder og sekretær, Kj 
er regnskabsfører, Beck er bibliotekar, H.A. inspektrice 
for pigerne, IP har tilsyn på legepladsen og med skolens
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materiel, Mo har tilsynet i hovedbygningen, Lg i gymna- 
siebygningen, J-J lægger skema. Tilsynet med samlingerne 
varetages af de pågældende faglærere.

Kj leder morgensangen, IP har påtaget sig mælke
salget.

F er sine kollegers repræsentant i Gymnasieskolernes 
lærerforening (Statsskolernes lærerforening).
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Afgangsprøverne
Til studentereksamen af nysproglig retning indstilledes 

14 elever, der bestod således:
Gitte Andresen (grosserer) .................................... 13,33 = mg-?
Inga Budsted (uddeler) .............................................. 13,86 = mg
Ove Clausen (skoleinspektør) .................................... 14,74 = ug-?
Astrid Iversen (købmand) ...................................... 13,50 = mg-?
Olav Jacobsen (læge) ............................................... 13,21 = mg-r
Karen Feifer Jørgensen (toldkontrollør).............. 13,91 = mg
Else Kristensen (lærer) .......................................... 13,66 = mg-?
Kirsten Petersen (læge) .......................................... 14,26 = mg+
Thomas Rasch (dr. phil.) .......................................... 14,02 = mg
Birthe Rasmussen (læge) ........................................ 14,14 = mg
Hans Verner Thiessen (postbud) .......................... 13,98 — mg
Astrid Refslund Thomsen (gårdejer) ...................... 13,70 = mg
Drude Wollesen (overlæge) .................................... 13,56 = mg^-
Kresten Work (kommuneinkassator) ...................... 13,92 = mg

Til studentereksamen af matematisk-naturvidenska- 
belig retning indstilledes 4 elever, der bestod således:

Povl Gabe (læge) .................................................... 14,04 = mg
Aase Jacobsen (gartner) ......................................... 13,40 = mg-?
Irma Traberg Jensen (distriktschef) ..................... 13,36 = mg-?
Jürgen Sybrand Zachariassen (orgelbygger) .... 13,79 = mg

Til realeksamen indstilledes 45 elever, der bestod 
således:
Ra:
Thorkild Appel (arbejdsmand) ............................. 12,80 = g+
Elke Bartram (afd. købmand) ................................. 13,23 = mg-?
Karin Christensen (lærer) ......................................... 13,69 = mg
Christian Peter Christiansen (købmand) .......... 13,71 = mg
Arne Hansen (stadsskoleinspektør) ........................ 13,33 = mg-?
Hans Jørgen Hansen (bestyrer) .............................. 13,58 = mg-?
Jørgen Hansen (formand) ........................................ 13,44 = mg-?
Johannes Hell (forpagter) ......................................... 13,63 = mg-?
Christian Iversen (tømrermester) ......................... 13,68 = mg
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Johannes Erik Jensen (autoforhandler) .............. 14,04 = mg
Martin Jeppesen (farvehandler)............................. 13,37 = mg-?-
Carl Jürgensen (kontorassistent) ......................... 13,72 = mg
Anders Jørgensen (repræsentant) ......................... 12,99 = gj-
Arne Lassen (gæstgiver) ......................................... 14,18 = mg+
Bent Strandbygaard Lauridsen (afd. lærer) .... 13,74 = mg
Helge Lorenzen (fhv. lærer) ..................................... 14,50 = ug-e
Jørgen Petersen (tømrer) ......................................... 13,27 = mg-?
Kamma Præst (afd. lærer) ..................................... 13,99 = mg
Grethe Rasmussen (læge) ...................................... 13,58 — mg-?
Mette Sørensen (lærer) ............................................. 13,20 = mg-^
Christian Thomsen (fiskehandler) .......................... 13,45 = mg-?-
Tove Tychsén (førstelærer) ..................................... 13,68 = mg
Arne Warncke (skræddermester) ......................... 12,87 = g+

Rb:
Jørgen Andersen (amtslandinspektør) ................. 12,60 = g+
Povl Bjerg (typograf) .............................................. 13,04 = mg-?
Annelise Brøgger (købmand) .............................. 12,92 = g-|-
Ejnar Duborg (repræsentant) .................................. 13,02 = mg-?
Harry Ebbesen (afd. kunstmaler) ......................... 13,60 = mg-
Ervin Federau (tømrer) ......................................... 13,80 = mg
Aase Hansen (bagermester) ..................................... 13,33 — mg-?
Kirsten Hansen (købmand) ..................................... 13.63 = mg-?
Inge Hoffman-Madsen (sognepræst) ..................... 12,95 = g+
Annelise Jendresen (gæstgiver) ......................... 13,78 = mg
Christa Jensen (mælkehandler) ............................. 14,09 = mg
Karsten Jensen (fabrikant) ..................................... 13,52 = mg-?
Eva Klinkby (lektor) ............................................. 12,30 = g
Preben Kruhl (repræsentant) ................................. 13,33 — mg-?
Niels-Aage Nielsen (arkitekt) ................................. 12,89 = g+
Ivan Louis Pedersen (snedkermester) ................. 13,57 = mg-?
Ebba Riis-Anthonsen (afd. snedkermester) .... 13,56 = mg-?
Elly Schmidt (lagerforvalter) ................................. 14,34 = mg+
Edith Stolzenburg (eksportør) ............................. 13,60 = mg-?
Sara Thomsen (montør) ............................................. 13,09 = mg-?
Elise Thunberg (fiskeribetjent) ............................. 12,92 = g+
Helga Zuttermeister (skræddermester)................. 13,86 = mg

Til mellemskoleeksamen var indstillet 51 elever, der 
alle bestod eksamen.

31 elever oprykkedes i R, 9 i Is, 6 i I m.
5 elever forlod skolen med mellemskoleeksamen, nem

lig:

33



Arne Frier (postmester) .......................................... 14,34 = mg+
Gerda Hansen (lagerforvalter) ............................. 11,67 = g
Ellen Kjer (gårdejer) .............................................. 13,71 == mg
Gerda Schrøder (kontrollør) .................................... 11,08 = g-?-
Cathrine Thomsen (fisker) ..................................... 13,51 = mg-?

Fra R oprykkedes 1 elev i I s og 1 i I m.

16 elever har taget skoleidrætsmærket i bronce, 24 i 
sølv, 22 i guld, 10 i sølv med emaille, og 1 i guld med 
emaille.

Svømmeprøver er ikke aflagt, da sundhedskommis
sionen forbyder tvungen skolebadning i fjorden p. gr. af 
forurening, hvorfor skolen ganske har opgivet søbad indtil 
videre.
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Studenter 1950



Realister 1950



Eleverne
Skolens elevtal blev pr. 1. september opgjort således: 

221 drenge, 175 piger, i alt 396 elever, der fordelte sig i 
klasserne, således: 54 i gymnasiet, 31 i realklasserne, re
sten i mellemskolen.

I de kommende år vil skolens klasseantal blive reduce
ret, idet der er oprettet en kommunal mellem- og real
skole, så at behovet for 3 parallelklasser i mellemskolen 
skulle forsvinde.

Ved skoleårets slutning havde skolen nedennævnte 
elever:

III. Gns. (IP.)
1. Brix, Mette, 24. 5. 32 (politimester).
2. Damm, Edith, 22, 6. 32 (rutebilchauffør).
3. Ewald, Inger, 14. 3. 31 (købmand).
4. Grau, Margrethe, 30. 5. 32 (maskinmester).
5. Hansen, Dorrit, 29. 9. 32 (fru Marie Hansen) Lundsbjerg.
6. Jensen, Karen, 3. 5. 32 (købmand).
7. Schmidt, Inga, 11. 3. 32 (gårdejer) Gåsblok.

III. Gmn. (Bk.)
1. Andresen, Bent, 8. 11. 31 (lærer).
2. Eriksen, Jørgen Ove, 27. 11. 31 (afd. sognepræst).
3. Hansen, Günther, 6. 12. 30 (fru Hansen) Varnæs.
4. Jacobsen, Erik, 14. 12. 32 (overassistent).
5. Petersen, Holger, 16. 12. 31 (kommunalarbejder).
6. Petersen, Kaj Suntum, 13. 4. 32 (lærer).
7. Ravn, Jens Jørgen, 14. 7. 32 (gårdejer) Hellevad.
8. Schmidt, Ulla, 27. 7. 32 (købmand).
9. Simonsen, Jes, 1. 10. 31 (gårdejer) Nybøl.

10. Skjøth, Johs., 15. 2. 32 (landmand) Hygum Mark
11. Thomsen, Kirsten, 2. 10. 32 (forvalter) Søgård.

Ils. (Bg.)
1. Boiskow, Inga, 2. 7. 33 (exportør).
2. Gabe, Grete, 18. 4. 33 (læge).
3. Gribsvad, Merret, 6. 8. 33 (landsarkivar).
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4. Huusmann, Inge, 18. 8. 32 (gartner).
5. Høffner, Karin, 10. 4. 33 (købmand).
6. Larsen, Grete Brandt, 7. 7. 33 (politikommissær).
7. Moltke, Uwe, 3. 8. 30 (provisor) Padborg.
8. Nissen, Hans Jürgen, 30. 9. 33 (købmand).
9. Petersen, Chresten, 10. 2. 33 (gårdejer) Torp.

10. Petersen, Erik Jakob, 21. 11. 32 (overbibliotekar).
11. Riishøjgaard, Anni, 4. 6. 34 (sognepræst) Rise.
12. Schmidt, Annelise, 5. 6. 33 (dyrlæge).
13. Zachariassen, Gunhild, 8. 12. 32 (orgelbygger).

II. m. (Kr.)
1. Bassing, Stig, 10. 5. 33 (kaptajn).
2. Haase, Helga, 12. 1. 34 (sagfører) Løgumkloster.
3. Isaksen, Mogens, 27. 4. 33 (skræddermester).
4. Lützen, Ilse, 23. 6. 32 (møbelfabrikant) Højer.
5. Toft, Else, 17. 3. 32 (gartner).

Is (Lar.)
1. Callesen, Claus, 4. 8. 33 (bibliotekar).
2. Christensen, Uwe, 23. 9. 33 (exportør).
3. Glistrup, Anne Marie, 27. 8. 34 (grosserer).
4. Hansen, Holger, 9. 7. 34 (repræsentant) Søgård.
5. Hanssen, Steffen Bjørn, 14. 4. 34 (redaktør).
6. Kahlke, Bodil, 21. 10. 34 (direktør).
7. Møller, Anne Helene, 29. 10. 34 (gårdejer) Søst.
8. Outzen, Vagn, 25. 8. 35 (lærer) Hønkys.
9. Petersen, Ingeborg, 3. 2. 35 (gårdejer) Øbening.

10. Præst, Kamma, 7. 11. 32 (enkefru) Rødekro.
11. Riishøjgaard, Tove, 9. 10. 35 (præst) Rise.

Im (Gi.)
1. Hye, Peter, 30. 4. 35 (gårdejer) Dyrbæk, Varnæs.
2. Kruhl, Preben, 4. 12. 32 (repræsentant).
3. Nissen, Olaf, 9. 9. 34 (ingeniør).
4. Prien, Klaus, 13. 5. 33 (bankassistent).
5. Schmidt, Helga, 2. 5. 34 (købmand).
6. Sørensen, Bent, 5. 4. 34 (købmand).

Ra (Mo).
1. Bill, Bent, 11. 9. 34 (typograf).
2. Bladt, Erna, 7. 2. 35 (gårdejer) Sdr. Hostrup.
3. Bladt, Tove, 16. 3. 34 (radiotekniker) Bovrup.
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4. Boysen, Wiebke, 22. 3. 34 (handelsmedhj.).
5. Hansen, Viggo, 29. 9. 34 (præst), Løjtkirkeby.
6. Iversen, Hans, 4. 5. 34 (gårdejer), Årslev.
7. Jacobsen, Bendt, 30. 7. 33 (farvermester).
8. Jacobsen, Flemming, 15. 5. 34 (bankassistent).
9. Jensen, Birgit, 5. 10. 34 (enkefru, trikotagehandlerske).

10. Jørgensen, Henning, 5. 2. 35 (sparekassekasserer).
11. Lyck, Inger, 10. 1. 35 (lærer) Sdr. Hostup.
12. Pedersen, Aase, 16. 4. 34 (trafikassistent) Røde-Kro.
13. Petersen, Ingrid, 6. 11. 34 (repræsentant).
14. Præst, Birthe, 19. 8. 34 (enkefrue) Rødekro.
15. Ravn, Johanne, 7. 3. 35 (enkefrue) Genner.
16. Simonsen, Holger, 22. 1. 34 (provisor).
17. Walsted, Aage, 18. 8. 34 (enkefrue, gårdejerske).

Rb (Gr.)
1. Allerelli, Svend-Erik, 20. 3. 35 (købmand).
2. Asmussen, Gertrud, 28. 2. 34 (kontorassistent).
3. Brundstrup, Else, 16. 7. 34 (prokurist).
4. Callesen, Dagny, 21. 4. 33 (gårdejer) Varnæs.
5. Johanson, Ruth. 10. 7. 34 (gartner)
6. Jørgensen, Aage Dan, 4. 8. 33 (distriktsingeniør).
7. Moos, Bent, 12. 11. 34 (bagermester) Varnæs.
8. Petersen, Erik, 23. 1. 34 (købmand).
9. Petersen, Hans Jørgen, 27. 2. 34 (købmand).

10. Petersen, Nis, 17. 3. 33 (gårdejer) Vennersminde.
11. Rode, Carl Henning, 7. 5. 34 (guldsmed).
12. Schmidt, Inger, 22. 3. 34 (inspektør) Padborg.
13. Skov, Inger Margrethe, 26. 3. 34 (husmand) Føvling.
14. Wilhelmsen, Hans Peter, 6. 10. 34 (gårdejer), Stollig.

4. Ma. (Li.)
1. Andersen, Frede, 5. 12. 34 (landmand) Nørballe.
2. Andresen, Chr., 24. 12. 35 (bankrevisor)
3. Asmussen, Ulla, 29. 10. 35 (mekaniker).
4. Brink, Bodil, 8. 2. 35 (møbelhandler).
5. Caspersen, Sven, 30. 6. 35 (kontorchef).
6. Dethlefsen, Gert, 6. 3. 35 (bygmester).
7. Grevsen, Karin, 8. 3. 36 (arbejdsmand).
8. Hansen, Bjarne, 8. 5. 35 (kommunelærer).
9. Hansen, Kaj, 24. 6. 34 (missionær).

10. Hansen, Marianne, 14. 1. 35 (husmedhjælperske).
11. Iversen, Jens Jørgen, 16. 12. 33 (købmand).
12. Kahlke, Helga, 21. 2. 36 (direktør).
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13. Koberg, Erik, 22. 4. 34 (direktør).
14. Lassen, Cathrine, 2. 8. 35 (gårdejer) Kiding.
15. Laumann, Ilse, 24. 1. 35 (vognmand).
16. Lorenzen, Erna, 2. 3. 35 (gårdejer) Felsted.
17. Nielsen, Doris, 27. 6. 35 (forretningsfører).
18. Petersen, Børge, 29. 1. 35 (elektroinstallatør).
19. Schultz, Carl, 12. 2. 35 (mekaniker).
20. Ørum, Sven, 4. 2. 35 (overbetjent).

4. Mb. (Kl.)
1. Brink, Svend Aage, 16. 6. 35 (vognmand).
2. Callesen, Gertrude, 27. 9. 35 (bibliotekar).
3. Closter, Karin, 31. 12. 34 (landmand) Stollig.
4. Falck, Kaj, 3. 4. 35 (montør).
5. Fallesen, Ingeborg, 20. 9. 35 (tandlæge).
6. Fink, Peter, 15. 4. 35 (repræsentant).
7. Flebbe, Paul, 11. 3. 35 (kioskejer).
8. Haagensen, Kaj, 22. 9. 33 (huskarl).
9. Heydenreich, Carl, 30. 9. 35 (glarmester).

10. Jacobsen, Henning, 22. 6. 35 (overassistent).
11. Jeppesen, Harriet, 29. 9. 34 (værkfører).
12. Jørgensen, Ebbe, 2. 7. 35 (gårdejer) Årslev.
13. Krogh, Palle, 19. 4. 35 (lektor).
14. Krogsgaard, Ole, 10. 6. 36 (førstelærer) Varnæs.
15. Larsen, Bente, 2. 2. 35 (installatør).
16. Nissen, Gotfred, 24. 2. 36 (lagerchef).
17. Petersen, Chr., 13. 1. 35 (købmand) Varnæs.
18. Petersen, Hans Chr., 29. 9. 34 (karetmager).
19. Petersen, Knud Filskov, 6. 7. 35 (antikvitetshandler).
20. Rasmussen, Grethe, 23. 3. 36 (orgelbygger).
21. Rasmussen, Lorenz, 4. 12. 35 (landbrugskonsulent).
22. Schultz, Metha, 1. 11. 34 (landmand) Bolderslevskov.
23. Wiesel, Margrethe, 10. 7. 35 (revisor).

4. Mc. (F.)
1. Abild, Kirsten, 29. 1. 35 (speciallæge).
2. Anderson, Helle, 21. 11. 35 (installatør).
3. Asmussen, Lilian, 1. 1. 34 (fyrbøder).
4. Beuck, Hildburg, 2. 6. 34 (sognepræst).
5. Budsted, Poul, 11. 5. 35 (uddeler) Stubbæk
6. Christensen, Helmer, 17. 2. 35 (lagerforvalter).
7. Færge, Nils, 28. 3. 37 (lektor).
8. Gabe, Karen Sofie,, 26. 3. 35 (læge).
9. Gonnsen, Ingwer, 28. 4. 34 (murer).
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10. Gribsvad, Boj, 6. 4. 35 (landsarkivar).
11. Hende, Hans Jørn, 17. 1. 35 (blikkenslager).
12. Høier, Hans Kristian, 21. 10. 34 (lærer) Klovtoft.
13. Johannsen, Chr. Peter, 26. 7. 35 (arbejdsm.) Tumbøl
14. Jørgensen, Bent, 3. 11. 35 (lagerforvalter).
15. Krogh, Gerda, 23. 8. 35 (gårdejer) Varnæs.
16. Lauritzen, Ingrid, 13. 3. 36 (arbejdsmand).
17. Lildholdt, Erik, 26. 12. 35 (bankbogholder).
18. Nissen, Edith, 21. 5. 35 (gårdejer) Kamp.
19. Petersen, Edith, 14. 2. 36 (mejeribestyrer).
20. Schulz, Carl, 3. 6. 35 (kontorassistent).
21. Winther, Jens Peter, 21. 6. 34 (chauffør).
22. Wollesen, Flemming, 30. 3. 35 (overlæge).

3. Ma. (Hg.)
1. Ahrensberg, Birthe, 21. 6. 36 (arbejdsmand).
2. Brose, Edith, 16. 8. 36 (arbejdsmand).
3. Bødker, Preben, 29. 9. 35 (trafikass.) Røde-Kro.
4. Friis, Hans, 14. 8. 36 (arkitekt).
5. Hansen, Asta, 28. 5. 36 (fhv. sygekassekasserer).
6. Hansen, Bo, 24. 4. 37 (købmand)
7. Hansen, Christel, 28. 3. 36 (vognmand) Røde-Kro.
8. Hansen, Erik, 24. 1. 37 (postbud)
9. Hansen, Gudrun, 15. 12. 36 (stadsskoleinspektør).

10. Henningsen, Tage, 19. 6. 36 (sparekasseassistent).
11. Holm, Inge, 12. 4. 36 (malermester) Røde-Kro
12. Hviid, Povl, 1. 8. 36 (revisor).
13. Hänel, Uwe, 11. 6. 36 (bankassistent).
14. Jensen, Niels-Peter, 8. 7. 35 (skibsinspektør)
15. Jensen, Rigmor, 12. 4. 36 (ismester).
16. Kiszynski, Jürgen, 6. 2. 37 (arbejdsmand)
17. Kraft, Bodil, 28. 6. 35 (gårdejer) Hønkys.
18. Møller, Egon, 2. 12. 35 (købmand) Bedsted Lø.
19. Müller, Henning, 9. 4. 36 (installatør) Røde-Kro.
20. Nielsen, Børge, 9. 3. 36 (arbejdsmand).
21. Nielsen, Tove, 22. 3. 37 (malermester).
22. Outzen, Inger, 11. 7. 37 (lærer) Hønkys.
23. Petersen, Andreas, 30. 8. 34 (slagtermester) Røde-Kro.
24. Schlaikjer, Birthe, 8. 1. 36 (enkefru).
25. Simonsen, Ruth, 18. 11. 36 (konstruktør).
26. Thuesen, Harald, 4. 1. 36 (malersvend) Røde-Kro.
27. Toft, Ina, 19. 9. 36 (gartner).
28. Vognsen, Aage, 2. 2. 36 (politibetjent) Røde-Kro.
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3. Mb. (gh.)
1. Anderson, Fin, 6. 2. 37 (installatør).
2. Andresen, Annemarie, 30. 6. 36 (prokurist).
3. Birck, Jürgen, 25. 8. 36 (overinspektør).
4. Christensen, Marie, 18. 4. 36 (gårdejer) Hellevad.
5. Ebsen, Hilda, 20. 2. 36 (maskinmester).
6. Hansen, Kaj/18. 6. 36 (barbermester).
7. Jensen, Edith, 4. 10. 35 (landmand Fr. Møller) Mjøls.
8. Jensen, Herluf, 12. 8. 36 (møllersvend) Styrtom.
9. Jeppesen, Ketty, 2. 10. 35 (gårdejer) Nr. Ønlev.

10. Johansen, Hinrick, 13. 10. 34 (mælkemand) Hjordkær.
11. Knudsen, Villy, 17. 11. 35 (købmand).
12. Krüger, Hans, 9. 10. 35 (radiohandler).
13. Kryhlmand, Thomas, 19. 9. 36 (købmand) Nybøl.
14. Larsen, Erik Brandt, 3. 5. 36 (politikommissær).
15. Løwenstein, Lejf, 7. 5. 36 (installatør).
16. Maasbøl, Per, 20. 10. 36 (afd. frøhandler).
17. Mathiasen, Leo, 19. 6. 36 (malersvend).
18. Moldt, Jan, 7. 5. 36 (repræsentant).
19. Nielsen, Børge, 19. 12. 34 (tapetserer).
20. Nissen, Povl-Otto, 1. 3. 36 (snedkermester).
21. Olsen, Rita, 3. 11. 36 (arbejdsmand) Hjordkær.
22. Petersen, Ingrid, 4. 9. 36 (ekspeditrice).
23. Petersen, Kurt, 8. 2. 37 (tobakshandler).
24. Skovgaard-Petersen, Harald, 22. 1. 36 (sognepræst) Felsted.
25. Unna, Ingeborg, 1. 4. 36 (speciallæge).

3. Mc. (Kj.)
1. Agger, Lise, 13. 7. 35 (købmand).
2. Andersen, Birgit, 23. 11. 36 (lærer) Røllum.
3. Beck, Anne Marie, 26. 8. 36 (lektor).
4. Brandi, Tove, 2. 10. 36 (forretningsfører).
5. Christensen, Else Marie, 6. 1. 36 (maskinbygger) Bovrup.
6. Christiansen, Ingeborg, 6. 9. 36 (købmand) Bovrup.
7. Fallesen, Bodil, 7. 2. 37 (tandlæge).
8. Hansen, Astrid, 29. 11. 36 (gårdejer) Bovrup.
9. Hansen-Hoeck, Peter, 3. 6. 36 (civilingeniør).

10. Hell, Inger-Margrethe, 25. 12. 35 (fhv. kommunefuldmægtig).
11. Jacobsen, Bente, 16. 11. 35 (gartner).
12. Jeppesen, Helene, 11. 1. 37 (farvehandler).
13. Johansen, Hans, 13. 12. 36 (lærer).
14. Jørgensen, Chr., 10. 7. 36 (gårdejer) Bovrup.
15. Jørgensen, Helge Dan, 9. 9. 35 (distriktsingeniør).
16. Larsen, Henry, 9. 11. 35 (uldspinder).

42



17. Madsen, Vagn, 19. 9. 35 (statsskovfoged) Skedebjerg.
18. Mathiesen, Rasmus, 7. 3. 37 (lærer).
19. Møller, Karen, 24. 2. 37 (farmaceut).
20. Olsen, Ole, 12. 12. 36 (gårdejer) Bovrup.
21. Petersen, Hans-Jørgen, 13. 7. 35 (konstruktør).
22. Petersen, Marie, 21. 7. 36 (gårdejer) Bovrup.
23. Petersen, Ulla, 19. 8. 36 (portier).
24. Ross, Else, 30. 10. 36 (bankbogholder).
25. Schmidt, Birthe, 17. 4. 36 (mekaniker).
26. Schmidt, Hans A., 8. 4. 35 (dyrlæge).
27. Staugaard, Hans, 24. 2. 36 (gårdejer) Tumbøl.
28. Toft, Karin, 27. 11. 35 (købmand).

2. Ma. (Greg.)
1. Albertsen, Helle, 1. 7. 38 (prokurist) Stubbæk.
2. Andresen, Grethe, 6. 10. 37 (boghandler).
3. Andresen, Inken, 6. 10. 37 (kantor).
4. Augustesen, Karin, 27. 2. 37 (statsskovfoged) Årtoft.
5. Brøgger, Knud Erik, 7. 4. 36 (købmand).
6. Buchreitz, Tyge, 4. 3. 37 (rektor).
7. Eriksen, Herluf, 24. 10. 37 (maskinmester).
8. From, Sonja, 9. 3. 37 (landpostbud).
9. Gabe, Kirsten, 16. 5. 37 (læge).

10. Hansen, Lis, 16. 11. 37 (barbermester).
11. Hänel, Brita, 8. 11. 37 (bankassistent).
12. Jensen, Peter, 31. 5. 38 (forvalter) Gejlå.
13. Jørgensen, Børge, 1. 4. 37 (kontorfuldmægtig).
14. Jørgensen, Jes, 24. 2. 38 (gartner) Hellevad.
15. Michelsen, Willi, 22. 11. 37 (installatør).
16. Nielsen, Annalise, 10. 11. 37 (tømrer).
17. Nielsen, Ingrid, 22. 7. 37 (arbejdsmand).
18. Nissen, Martin, 27. 11. 37 (lagerchef).
19. Pedersen, Evald, 18. 7. 37 (gårdejer) Svejlund.
20. Raben, Hans Jürgen, 13. 6. 37 (fhv. landmand).
21. Schmidt, Harry, 24. 3. 37 (arbejdsmand) Hellevad.
22. Sibbesen, Inga, 22. 6. 37 (kørelærer).
23. Stentoft, Hans Albert, 7. 7. 36 (montør).
24. Stehr, Peter, 8. 8. 38 (assessor).
25. Sørensen, Bent, 31. 12. 36 (lærer) Bedsted Lø.
26. Thomsen, Christian, 9. 11. 36 (chauffør).
27. Thomsen, Peter, 10. 10. 37 (gårdejer) Bækhave.

2. Mb. (Lg.)
1. Asmussen, Viggo, 8. 5. 37 (sognefoged) Felsted.
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2. Bartram, Uwe, 12. 7. 37 (enkefru).
3. Beier, Svend Aage, 2. 3. 38 (vognmand) Vollerup).
4. Bregnhøj, Børge, 15. 2. 37 (bagermester).
5. Christensen, Ib, 28. 3. 38 (dr phil.).
6. Christensen, Karl, 20. 11. 37 (arbejdsmand) Varnæs.
7. Christiansen, Carsten, 25. 2. 38 (bogholder).
8. Hansen, Botilla, 20. 12. 35 (centralbestyrer) Genner.
9. Hansen, Gunnar, 15. 10. 36 (mejeribestyrer) Felsted.

10. Hansen, Hermann N., 20. 6. 36 (fhv. lærer).
11. Herzog, Wilhelm, 18. 6. 37 (sekretær).
12. Japsen, Birgit, 6. 12. 37 (fhv. maskinmester).
13. Jørgensen, Lis, 8. 8. 37 (murer).
14. Kortsch, Rolf, 16. 8. 37 (fhv. lærer).
15. Krogsgaard, Jørgen, 1. 6. 38 (lærer) Varnæs.
16. Lassen, Carl August, 25. 6. 37 (urmager).
17. Lorenzen, Magda, 10. 3. 37 (malermester) Felsted.
18. Madsen, Eduard, 30. 6. 36 (parcellist) Rugbjerg.
19. Magnussen, Aage, 13. 5. 37 (vognmand).
20. Nielsen, Preben, 6 6. 37 (statshusmand) Tråsbøl mark.
21. Petersen, Edith, 16. 11. 36 (arbejdsmand).
22. Petersen, Jens Peter, 10. 10. 37 (arbejdsmand).
23. Philipsen, Tove, 20. 7 37 (slagtermester) Varnæs.
24. Staggemeier, Hanne, 27. 7. 37 (overlæge).
25. Thomsen, Thomas, 29. 9. 36 (arbejdsmand) Felsted
26. Weber, Elke, 12 2. 37 (mekaniker).
27. Will, Aase, 7. 1. 37 (orgelpibemager).

2. Me. (J. J.)
1. Andresen, Erik, 16. 5. 37 (købmand).
2. Bundesen, Emil, 2. 8. 37 (direktør).
3. Callesen, Brita, 7. 5. 37 (fabrikant).
4. Danholt, Annemarie, 20. 3. 38 (telegrafingeniør).
5. Degn, Sonja, 2. 4. 37 (skomager) Røde-Kro.
6. Duborg, Olav, 11. 10. 37 (repræsentant).
7. Gribsvad, Birte, 27. 9. 37 (landsarkivar).
8. Hansen, Annelise, 29. 1. 37 (smed) Røde-Kro.
9. Hansen, Harald, 26. 7. 37 (forpagter) Hjordkær.

10. Holbech, Hanne, 5. 8. 37 (lektor).
11. Iversen, Oluf, 28. 1. 37 (sognepræst) Hjordkær.
12. Jacobsen, Sonja, 9. 7. 37 (købmand).
13. Larsen, Thora, 10. 1. 37 (kommunesekretær) Røde-Kro.
14. Markworth, Carl Jørgen, 5. 5. 37 (murer).
15. Mathiesen, Erik, 19. 7. 37 (malermester).
16. Midtgaard, Lis, 7. 11. 37 (mælkehandler).
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17. Møller, Oluf, 15. 12. 36 (civilingeniør) København.
18. Nielsen, Lis Fastrup, 11. 6. 37 (grosserer).
19. Petersen, Carlo, 8. 7. 37 (repræsentant).
20. Petersen, Lejf J., 15. 5. 37 (elektroinstallatør).
21. Petersen, Svend, 25. 12. 37 (karetmager).
22. Præst, Hans, 21. 8. 36 (enkefru) Røde-Kro.
23. Rosenberg, Kaj, 19. 3. 37 (overassistent).
24. Schnoor, Bruno, 1. 12. 36 (arbejdsmand) Røde-Kro.
25. Schnoor, Ursula, 24. 11, 36 (tømrersvend) Røde-Kro.
26. Stehr, Werner, 24. 1. 37 (gartner) Vennelystbakken.
27. Sørensen, Poul, 6. 7. 37 (statsskovfoged) Jørgensgård skov.
28. Tarning-Bock, Lilli, 9. 5. 37 (værkmester).
29. Vilhelmsen, Poul, 6. 3. 38 (ingeniør).

la (Kiil.)
1. Alnor, Harald, 8. 7. 37 (gårdejer) Tråsbøl.
2. Andersen, Hilda, 2. 10. 37 (chauffør).
3. Andersen, Flemming, 29. 11. 38 (installatør).
4. Asmussen, Edith, 16. 8. 38 (depotbestyrer).
5. Boysen, Knud, 20. 5. 38 (enkefru) Rødekro.
6. Brandi, Mogens, 26. 3. 38 (disponent).
7. Buch-Larsen, Mogens, 13. 5. 39 (amtsrådssekretær).
8. Christensen, Leif, 22. 8. 37 (amtsvejinspektør).
9. Closter, Birgit, 6. 6. 38 (frue) Stollig.

10. Colmorn, Günther, 17. 1. 38 (brolæggermester).
11. Damm, Peter, 10. 9. 37 (gårdejer) Fladsten.
12. Frosch, Ejnar, 21. 11. 37 (mejeribestyrer) Rødekro.
13. Hansen, Helga, 28. 7. 38 (arbejdsmand), Rødekro.
14. Hansen, Lis, 8. 12. 37 (landpostbud) Lundtoft.
15. Holm, Freddie, 1. 5. 37 (malermester) Rødekro.
16. Holst, Annelene, 9. 2. 38 (gårdejer) Fladsten.
17. Jørgensen, Erik, 25. 2. 38 (landmand) Tråsbøl.
18. Kindberg, Helene, 4. 6. 38 (gårdejer) Abæk.
19. Klindt, Ingeborg, 1. 12. 38 (lærer) Brunde.
20. Larsen, Poul Brandt, 18. 2. 38 (politikommissær).
21. Lildholdt, Karl, 1. 6. 38 (bankbogholder).
22. Madsen, Gerda, 17. 9. 37 (arbejdsmand) Stollig.
23. Mathiesen, Birgit, 16. 9. 38 (assistent).
24. Moshage, Karen, 4. 11. 37 (bagermester).
25. Müller, Palle, 6. 6. 38 (overtrafikassistent).
26. Petersen, Elli, 31. 12. 37 (snedkermester).
27. Rasmussen, Klaus, 9. 8. 38 (konsulent).
28. Rønnau, Ursel, 9. 8. 38 (malermester).
29. Svendsen, Birthe, 25. 4. 37 (skolebetjent), Rødekro.
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Ib (JM.)
1. Andersen, Merete, 23. 9. 38 (handelsgartner).
2. Asmussen, Niels, 28 3. 37 (husmand) Nørre Hostrup.
3. Becker, Carl Gustav, 31. 5. 39 (dekorationsmaler) Hovslund.
4. Brodersen, Asmus, 10. 11. 38 (landmand) Nr. Hostrup.
5. Christensen, Henning, 4. 2. 38 (driftsassistent).
6. Christensen, Jørgen. 11. 3. 39 (mekaniker).
7. Christensen, Poul Nørgård, 21. 3. 38 (kredsdyrlæge).
8. Christensen, Rigmor, 16. 10 38 (direktør).
9. Damm, Jytte, 24. 1. 39 (rutebilchauffør).

10. Federau, Manfred, 29. 4. 38 (tømrer).
11. Hansen, Birgit, 17. 5. 37 (købmand).
12. Heydenreich, Gerhard, 24. 12. 38 (glarmester).
13. Jacobsen, Lis Høj, 26. 10. 38 (musiker).
14. Langschwager, Sonja, 26. 8. 37 (værkfører).
15. Svendstrup, Frank, 11. 8. 38 (toldkontrollør).
16. Sørensen, Birgit Frimodt, 10. 8. 37 (hotelejer).

1c (HA.)
1. Autzen, Peter, 16. 12. 37 (murer) Rødekro.
2. Bregnhøj, Karl Erik, 13. 10. 38 (bagermester).
3. Brinkmann, Helene, 18. 3. 38 (autoforhdl.) Rødekro.
4. Caspersen, Bodil, 15. 6. 38 (kontorchef).
5. Christensen, Eric, 5. 7. 38 (præst) Holbøl.
6. Christensen, Erik Steen, 18. 6. 37 (konstruktør).
7. Christensen, Kirsten, 4. 5. 37 (fodermester) Rise.
8. Gabe, Inger, 7. 2. 39 (læge).
9. Glistrup, Erik, 1. 12. 37 (grosserer).

10. Hakala, Aulis, 14. 6. 38 (frkk. købmænd) Varnæs.
11. Holbech, Birgit, 28. 3. 39 (lektor).
12. Jacobsen, Frans, 30. 10. 38 (farvermester).
13. Jessen, Inger, 9. 5. 38 (fabrikinspektør).
14. Johansen, Agnes, 22. 12. 37 (fisker) Varnæsvig.
15. Johansen, Vibeke, 18. 5. 38 (sagfører).
16. Jørgensen, Preben Rud, 8. 3. 38 (arrestforvarer).
17. Jørgensen, Vagn, 16. 7. 38 (sparekassekasserer).
18. Knudsen, Vera, 4. 6. 38 (arbejdsleder).
19. Koberg, Walther, 14. 5. 38 (bankdirektør).
20. Koch, Johannes, 29. 12. 37 (installatør).
21. Larsen, Bent, 18. 11. 37 (landmand) Søst.
22. Larsen, Vibeke, 28. 3. 38 (redaktionssekretær).
23. Petersen, Irene, 20. 6. 38 (landmand) Blåkrog.
24. Petersen, Svend-Aage, 25. 11. 38 (arbejdsmand).
25. Samuelsen, Ingrid, 7. 7. 38 (vognmand).
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26. Schmidt, Jørgen, 9. 1. 38 (landmand) Hønkys.
27. Staugård, Anne Marie, 20. 7. 37 (gårdejer) Tumbøl.
28. Thomsen, Christian, 21. 1. 38 (kusk) Rise.
29. Voigt, Anni, 13, 2. 37 (gårdejer) Rishjarup.

I årets løb samt i løbet af sommerferien 1950 er nedennævnte 
elever udmeldt af skolen, de med * mærkede for at fortsætte 
skolegangen andetsteds:

Erik Andresen, 16. 2. 35 (direktør).
Erik Andersen, 18. 6. 36 (skomagermstr.) Felsted.
Bargfeldt, Hans Georg, 13. 5. 36 (lærer).

*Niels Henrik Brix, 24. 12. 35 (politimester).
Erik Ebbesen, 11. 6. 35 (afd. kunstmaler).
Dominicussen, Gynther, 19. 8. 36 (chauffør).
Viggo Holm, 19. 11. 34 (arbejdsmand) Lunderup.

*Toni Bryld, 8. 6. 37 (tømrermester).
Fritz Callesen, 21. 7. 31 (bibliotekar).
Adolf Fries, 22. 9. 32 (gårdejer) Klovtoft.

*Birthe Hansen, 16. 8. 37 (tilskærer).
Verner Hoffmann, 24. 10. 35 (arbejdsmand) Hjordkær.

*Møller, Ove, 19. 2. 37 (flyvelærer) Rødekro.
*Poul Høyer Wilhelmsen, 1. 7. 35 (entreprenør).
*Inge Marie Storm Jespersen, 27. 8. 37 (kiropraktor).
Svend Erik Pedersen, 28. 1. 34 (enkefrue).
Kaj Hummelgaard Jørgensen, 23. 4. 1934 (snedkermester).

*Lis Thrane, 9. 5. 35 (mekaniker).
Aage Winther, 19. 2. 33 (afd. dyrlæge) Felsted.

Nielsen, Inge Fleming, 10. 2. 35 (revisor) er midlertidigt ud
meldt p. gr. af sygdom.
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Af skolens dagbog
1 9 5 0:
20. 5.: Optagelsesprøve.

2. 6.: Kollegial sammenkomst på lærerværelset, for
ældrerepræsentanterne deltog.
Tuberkulose-undersøgelserne begynder.

6. 6.: „Varmeferie“ efter 4. time.
17. 6.: Årsafslutning for 1.—2. m.
24. 6.: Årsafslutning og dimission. Dimissionstalen er 

trykt i „Sønderjyden“ dagen efter og i elevsam
fundets årsskrift.

15. 8.: Det nye skoleår begynder.
16. 8.—21. 8.: II s + m på excursion til Århus (univer

sitet og Naturhistorisk Museum), Aalborg (kridt
grav, cementfabrik, cigarfabrik), Skagen (fryse
værk, konservesfabrik, museum, Grenen, fiskeri
auktion), Kandestederne, Råbjerg Mile, Sulsted, 
Vildmosen, Løkken, Rubjerg Knude, Nr. Lyngby.

22. 8.: Skolens 30-års-fødselsdag fejres med udflugt til 
Jellinge, hvor højene, runestenene og kirken blev 
beset og forklaret, og til Munkebjerg, hvor vi le
gede og fik fødselsdagschokolade.

23. 8.: På selve fødselsdagen oplæsning ved skuespiller 
Svend Fridberg.

29. 8.—4. 9.: I s + m, Ra, Rb, på excursion til Roskilde 
(domkirken, Laurentii kirke), Helsingør (kloster, 
bryggeri), Fredriksborg slot, København (Rigs
dagen, Nationalmuseet, fabriksbesøg og „Ski
bet“, forestilling i „Det kongelige Teater“), Møens 
Klint m. v., Kulien og Höganäs i Sverige.

23. 9.: Idrætsstævne for Haderslev Katedralskole, Du- 
borgskolen, Sønderborg Statsskole, Tønder Stats
skole og Aabenraa Statsskole på Aabenraa bys 
stadion. Om aftenen kollegial sammenkomst for 
samtlige deltagende lærere i rektors hjem, mens 
elevrådet havde arrangeret bal for de deltagende 
elever. Haderslev vandt den af gymnasieskoler
nes udvalg for landsatletikstævner udsatte fa
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neplade i atletik og vandt Rektorernes fodbold
pokal, Sønderborg vandt Rektorernes langbold- 
pokal og Gymnastiklærernes håndboldpokal for 
drenge, mens Aabenraa vandt Gymnastiklærer
indernes håndboldpokal for piger.

30. 10.: Hele skolen ser skolescenens opførelse af „Guld
dåsen“.

22. 12.: Juleafslutning.

19 5 1:
12. 1.: Svensk lektor, dr. Ivan Kruckenberg, talte om 

Victor Rydberg og læste op for eleverne.
27. 1.: Diskussion mellem elever og lærere om den dan

ske skoles rette form.
2. 2.: 1. m slog katten af tønden.

10. 2.: Landstingsmedlem, amtmandinde, fru Ingeborg 
Refslund Thomsen fortalte skolens større elever 
minder fra afstemningstiden.

15. 2.: Skolekomedie med skolebal. Elever i II s + m 
opførte, instruerede af Joh., „Bagtalelsens skole“ 
af Sheridan. Joh. havde også — som vanligt — 
sørget for de morsomme dekorationer. Lg. og pe
dellen assisterede ved opførelsen.

16. 2.: Skolekomedien gentoges for „Danske Samfund“.
19. 2.: Skolekomedien opførtes for „Foredragsforenin

gen“ i Gråsten.
23. 2.: modtog skolen anonymt til „Aabenraa Samfun

dets Jubilæums-Legat af 23. 8. 1945“ kr. 2,500 i 
obligationer.

6. 3.:—9. 3.: Udstilling i festsalen af tegninger af dan
ske malere m. v.

16. 4. ff.: Optagelsesprøver.
24. 4.: Forældremøde. J-J holdt foredrag om H. C. Ør

sted i anledning af 100-året for hans død. Der var 
fælles kaffebord, skolen blev beset, og der var 
anledning for forældrene til med lærerne at drøf
te deres børn.

1. 5.: Vagtskifte ved „Elevernes flag“. III g overdrog 
hvervet til II g. III g + m ophængte — traditio
nen tro — en krans ved mindepladen for besæt
telsestidens ofre.

3 .—6. 5.: Gymnasieskolernes idrætsstævne i Aabenraa.
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Tilrettelæggelsen af dette stævne hvilede i ho
vedsagen på skolens kollegium, der med inter
esse og beredvillighed påtog sig hvervet. Men 
skolen som sådan har i denne forbindelse mødt 
så megen velvilje fra sin store vennekreds —- 
både fra de personer, der tog plads i de mange 
arbejdsudvalg, og fra de mange — i dette skrift 
navnløse, der påtog sig at ville bespise og huse 
gymnasieelever fra hele landet. Særlig støtte 
ydede de to kommunale skolers lærerpersonale os. 
Uden deres medvirkning havde stævnet næppe 
ladet sig realisere og havde ialt fald fået et andet 
præg. På skolens vegne takker jeg ad denne vej. 
løvrigt tilkommer det andre at sige tak her. 
Stævnet blev en uforglemmelig oplevelse.

4 . 6.: Kontorchef Gimsing fra undervisningsministeriet 
beså skolen.
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Undervisningen
Af besparelsesmæssige grunde ses der bort fra en for

tegnelse over læsepensa.
Timefordelingen.

Fag Ills Ulm Ils lim Is 1 m R 4 3 2 1

Religion 1 1 1 1 1 1 — 1 2 2 2
Dansk 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 6
Engelsk 5 — 5 2 5 2 4 3 3 3 5
Tysk 4 — 4 1 4 1 5 4 4 5 —
Fransk 4 4 4 4 4 4 5 — — — —
Latin 3 — 4 — 4 — — 4 — — —
Oldtidsk. 1 1 1 1 1 1 — — — — —
Historie 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2
Geografi — — 2 2 — 2 2 2 2 2 2
Naiurhist. 4 4 — — — — 2 2 2 2 2
Fysik/kemi — 6 — 6 2 6 2 2 2 2 2
Mat./regn. — 6 2 6 2 6 6 6 6 5 5
Geometri — — — — — — 2 — — — —
Regn. f. pi. 4
Skrivning — 1 — 1 1 1
Tegning — 2 1 1 1 2
Dr. gymn. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Pi. gymn. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Sang 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Sløjd — 2 2 2 2
Kv. hdb. — 2 2 2 2 2

Ialt: 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1) Skrivning i 3. er kun for drenge. Sang i 3. er kun for piger.
2) Der er i 4. valgfrihed mellem latin og sløjd (drenge), 

k v. h d b. (piger) + tegning 1 time i dansk.
3) Der er i realklassen valgfrihed mellem fransk og skriv

ning + sang + tegning.
4) Der er i realklassen valgfrihed mellem matematik (arit

metik) alene eller dette fag kombineret med geometri 
(6 timer eller 4 + 2).

5) Der er i realklassen for piger valgfrihed mellem matematik 
(aritmetik) og praktisk regning for piger + kv. håndarbejde.

51



Eksamensopgivelser.

Afgangsklasserne opgiver til den forestående eksamen:
Da n s k :

III s: Holberg: Jeppe på Bjerget, Blicher: En landsbydegns 
dagbog, I. P. Jacobsen: Mogens. Falkenstjernes håndbog I 6, 21— 
24, 37—40, 102—103, 113—115, 168—172, 189—190, 215—216, 218 
—220, 234—235, 253—255, 263, 265—267, 281—284, 289—291, 296— 
298, 356—359, 375—376, II 55—63, 114—1150, 140—144, 171—173, 
189—194, 215—222, III: 26—33, 40—41, 90—93, 188—192, 242—244, 
270, 272—276, 308—311, 318 m.

III m: Holberg: Jeppe på Bjerget, I. P. Jacobsen: Mogens, Kaj 
Munk: Ordet, Falkenstjernes håndbog I 9—12, 94—96, 113—115, 
188—189, 230—233 243—246 m, 276—278, 305—308, 366—367 m, 
376, II 2, 5, 13, 15, 37—38, 67, 73—96, 140—144, 154—157, 189—199, 
208—209, 231—235 m III 42—44, 90—93, 212—215, 235—243, 251, 
299—300, 320—321.

Ra: Clausen og Hansen: Dansk Læsebog f. realkl. (6. udgave): 
33 ff, 72 ff, 85 ff, 112 ff, 194 ff, Holberg: Den stundesløse, Blicher: 
Landsbydegnen.

Rb: Samme læsebog: 13—37, 40—43, (43—56), (72—72), 82—83, 
91—111, 112—116, (122—128), 180—186, (186—194), 197—211, 219 
—221, Holberg: Jeppe på Bjerget Blicher: Landsby degnen.

4a: Holberg: Jeppe på Bjerget, Clausen og Hansen: Læsebog 
III (8. udg.): 35—44, 102—112, 128—167, 179—264. Houken og 
Sørensen: Svensk f. melsk.: 10—15, 16—24, 27—37, 43—48, 105— 
107.

4b: Oehlenschlæger: Hakon Jarl, Bjørnson: En glad Gut, 
samme læsebog: 36—49, 211—216, (231—232), 233—279, 287—290, 
291—302, (303—306), 308—313, samme svenskbog: 6—10, (16— 
24), (37—38), 43—48, 62—64, 74—90, (95—99).

4c: Holberg: Kandestøberen, samme læsebog: (20—32), 32—33, 
36—39, (49—55), 66—90, 96—98, (99—101), 102—112, 116—124, 
128—142, (142—167), 216—228, (233—241), 242—270, (270—279), 
287—290, (291—295), 308—313, samme svenskbog: 6—7, 16—24, 
37—38, 41—4219, 43—50, (62—85), 86—90, (91—105), 105—107, 
lllis—125.

Engelsk:
Ills: Shakespeare (v. Skovgård): Julius Caesar, Østerberg: 

Poems p. 53—56, 85—97, 123—124, 132—137, Stigård: Dickens 
Reader p. 50—68, Thackeray: Rebecca Sharp (v. V. Andersen) 
p. 31—46, Helweg-Møller og Herløv: British Spirit p. 67—73, 
89—95, 134—139.
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Ilm har i løbet af to år læst »On England and the English«, 
Moderns Prose og fået forelæst Stevenson.

Ra: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. f. realkl. (1940) stk. 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14.

Rb: Samme bog stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, (9), 10, 11, 13, 14, (15).
4a: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. IV stk. (1, 2, 3), 4, (5, 

6), 7, (8), 10, (11, 12, 13), 15, (17), 18, 19, (20, 21, 22, 24), 26-, 
27, 30.

4b: som 4a.
4c: som 4a.

Tysk:
Ills: Faust vers 1—32, 243—521, 3025—3072, 3217—3373, 3414 

—3619, Trüber Tag, Feld, Wilhelm Tell I 1, II 2. Branner 
und Stærmose: Deutsche Klassiker: Schiller: Teilung der Erde, 
Briefe an Körner. Ring-Hansen und Stærmose: Kulturgeschicht
liche Lesestücke nr. 6, 9, 15, 23, 31. Østergård: Tyske Digte: 
Goethe: Mailied, Adler und Taube, Prometheus, Wanderers 
Nachtlied I—II, Heidenröslein, Sänger, Zauberlehrling, Gesang 
der Geister, Grenzen der Menschheit, Das Göttliche, Schiller: 
An die Freude, Handschuh, Lied von der Glocke.

Ilm har i løbet af to år læst i een ugentlig time hvert år: Bud
denbrocks (v. Winkler) og Meyer: Das Amulett.

Ra: Lasthein og Skov: Deutsch für die Realklasse nr. 2—5, 
7—9, 12—13, 17—18, 20, 26—27, 30, (102—115).

Rb: Samme bog: s. 4—5, 6—18, 20—31, 38—40, (41—46), 47— 
48, 50—56, 62, 65—80, 82—94, 102—127. (127—144).

4a: Lasthein og Skov: Deutsch III (4. udg.): stk. 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35 (resten af 
bogen).

4b: Samme bog: stk. 1—9, 11—14, 17—18, 50—56, 62, 65—80, 
82—94, 102—122 (128—199).

4c: Samme bog: stk. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 25, 
26, 27, 30, 32, 35, 38, (resten af bogen).

Fransk:
Ills har i gymnasieårene i alt læst: Nielsen og Hoffmanns 

begynderbog, Jungs læsebog, Bruun og Roskjær: La France, 
Brüel: Skribenter IV, Madsen: Moderne franske Forfattere.

Ulm: Ligeså.
Ra: Bruun og Roskjær: Fransk f. Begyndere: 31—69, 86—97. 
Rb: Samme bog: (1—41), 41—58, 79—83, 86—97.

Latin:
Ills: Høeg: Caesar og andre forfattere (2. udgave): Galler

krigen V kap. 1—20, Frater Leo; Krarup: Romersk poesi (2. ud- 
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gave), Catul, nr. 5, Horats, nr. 10, Ovid, nr. 1, 2, 6, Martial; 
Krarup og Nielsen: Læsebog: De imperia Pompei, kap. 27—50, 
Catilina I, Sueton. Augustus, kap. 13 m. — 23 (uden fodnoter).

4a: Mikkelsen: v. Strehle) Latinsk læsebog: I—XXXII.
4b: samme bog I—XXV, XLVI—LII.
4c: som 4a.

Oldtidskundskab :
IIIs-|-m: Homer: Iliade I, XXIV, vers 469—595. Odysse VI, 

ialt 1063 vers. Sophokles: Antigone. Kragelund: Græske histori
kere s. 64—80. Platon: Apologi og Kriton = ialt 87 n. s. Kunst
historie: Kretisk-mykenisk kunst (borge, tyrebægre, løveport), 
geometrisk kunst, tempelstilarter, Parthenon, Olympiatemplets 
øst- og vestgavl. Teneastatuen, Kore, vognstyrer, diskoskaster, 
spydbærer, Hermes m. Dionysosbarn, skraber, Laokoon, døende 
galler, teatret.

Historie:
Ills: Verdenshistorie 1500—1789, 1878—1938, Norden 1523—- 

1814, Danmark 1901—1939, Samfundslære efter Morville, s. 38—• 
71, 81—90, 95—115, samt specielt Sønderjyllands Historie.

Ulm: som Ills.
Ra: Strehle: Tre Imperier: (tiden til 1890), tiden 1890—1945. 

Kirkegård m. fk.: Borger og Samfund (1947): 5—38, (39—41), 
42—50, (51—59 m), 59 m—69 ø, (69 0—81), (82—93), 94—98.

Rb: som Ra.
4a: Buchreitz og Rosing: Historie II: 147—ud, (d.v.s. til 1945). 
4b: som 4a.
4c: som 4a.

Geografi:
Ils: Hellner: Geografi for det sproglige Gymnasium med de 

af undervisningsinspektøren fastsatte overspringelser.
lim: Hellner og Humlum: Geografi for Gymnasiet, alt und

tagen 60—62, 160—162, 186—192, 197—203, 223—227, 231—243.
Ra: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Rb: som Ra.
4a: Andersen og Vahl: Geografi II: fra U.S.A.—ud.
4b: Samme bog: fra Mexico—ud.
4c: Som 4b.

Naturhistorie :
Ills: Jessen og Schiönning: Biologi for Gymnasiet, Krogh: 

Fysiologi, med de af undervisningsinspektøren fastsatte over
springelser.

Ulm: Som Ills.
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Fysik og kemi:
Him: Barmwater: Astronomi f. gymn. (7. udg.): paragraffer

ne 1—9, 13—14, 26, Sundorph: Varmelære (6. udgave) side 14— 
31, 49—52, samme: Mekanik (6. udg.): 1—10, 19—60, samme: 
Lyslære (6. udg.): 22—31, 37—39, samme: Elektricitetslære (7. 
udg.): 1—26, 49—53, 68—76, 87—93, 137—142, 149—160 tillige
med følgende øvelser: Varmefylde, isens smelte varme, kvæg
sølvs udvidelseskoefficient, skråplan, Kundts rør, gorimeter, 
fotometri, tegning af spektrer, Wheatstones bro, kompensations- 
app., termoelement, jordmagnetisme, Faradays elektrolyt, love, 
Joules lov, elektronrør.

Ra: Sundorph: Fysik for realkl. I—II.
Rb: Som Ra.
4a: Sundorph: Lærebog i Fysik I: 69—ud, Kobberø: Kemi 

for misk.: 34—ud.
4b: Som 4a.
4c: Som 4a.

Regning og matematik:
Ulm: Efter Pihl og Rubinsteins lærebøger det i følgende 

punkter af kgl. anordning af 9. 3. 1935, paragraf 12. B. krævede 
pensum: 5, 6, 9, 10, 11, 12 med unders, af y = ex og y = lux, 
13, 17 ( cirkelbundter undt ), 18, 25, 34, 36, 37, 38.

Ils: Mogensen: Mat. f. spr. linier: fra paragraf 7—ud med 
overspringelse af rentesregning.

Ra: Andersen og Damgård Sørensen: Regning og aritmetik 
f. realkl. (nogle ændringer foretaget i logaritmer, potens og rod).

Rb: Andersen og Damgård Sørensen: Regning og aritmetik 
f. realkl.

4a: Andersen og Damgård Sørensen: Regning og aritmetik f. 
misk IV, H. J. Pihl: Geometriske Øvelser II: 77—83, 85—86, 
96—105.

4b: Regning som 4a, samme lærebog i geometri: 77—81, 85— 
86, 96—105.

4c: regning som 4a, samme lærebog i geometri: 78—83, 
85—86, 96—104.

Pigeregning:
Ra: Andersen og Damgård Sørensen: Praktisk Regning for 

Piger.
Rb: Som Ra.

Geometri:
Ra: Juul og Rønnau: Geometri for realkl.
Rb: Som Ra.
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Foreninger
Aabenraa Statsskoles Samfund har med sagfører Hans 

Johansen som formand gennemført en smuk sæson med 
en vellykket dimittendfest på årsafslutningsdagen og en 
morsom medlemsfest ved nytår. Samfundet har traditi
onen tro udsendt et lødigt årsskrift under turistchef 
Frands Gregersens redaktion.

Opnør har med Johannes Skjøth som formand gen
nemført en sæson med en munter julefest, mange sam
menkomster af såvel munter som mere lødig karakter.

„Foreningen til Dyrenes Beskyttelse“ har ved skolen 
en ungdomsafdeling under ledelse af JM. Den tæller 
75 medlemmer.

Elevråd
Elevrådets formand har i det forløbne år været Jørgen 

Ove Eriksen, Him. Elevrådet har som sædvanligt vare
taget det praktiske arrangement ved skolefesterne m. m., 
har under Kj.s tilsyn forestået salget af skolesparemær- 
ker, ligesom elevrådets medlemmer som præfekter har 
hjulpet deres mindre skolekammerater til rette.

Forskelligt
Eleverne i realklasserne får nu ved statsforanstalt

ning erhvervsvejledning gennem adjunkt Magelund, 
Haderslev, dog kun en enkelt time, hvis hovedhensigt er 
at gøre opmærksom på, hvor videre vejledning kan fås.

Eleverne i 1. og 2. m. har, for så vidt de er indenbys, 
fået tandpleje hos Aabenraa kommunes skoletandlæge. 
Næste år kommer 3. m. med, næste år igen 4. m.

Skoleradio har vor skole ikke megen glæde af, da lo
kalemæssige forhold hindrer os i at udnytte den; des mere 
udnyttes skolens filmsapparat og lysbilledapparater, og på 
loftet er der i år indrettet et interimistisk lokale til hi
storiske lysbilleder.
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Elevernes forsyning med mælk er indtil videre privat 
organiseret af skolen. Salget har gennem årene givet et 
beskedent overskud. For dette har skolen i tidens løb 
fået en række gode litografier efter kendte danske male
rier.

Staten har i afvigte år erhvervet arealer til udvidelse 
af skolens sportsplads til ca. det dobbelte, men det er 
nu meddelt, at anlægget af sportspladsen vil blive udsat 
p. gr. af statens finansielle stilling.

Konfirmationsforberedelsen ønsker skolen henlagt til 
det år, i hvilket eleverne går i 3. m. Der tages da på 
skemaet hensyn hertil.

Gaver m. v.
Skolen har i årets løb mødt megen venlighed, som der 

er grund til at sige tak for.
Fra rektor Mogensen har skolen på sin fødselsdag nu 

igennem 10 år modtaget en blomsterhilsen. For denne og 
det trofaste sind, den ei' udtryk for, siger skolen hjerte
lig tak.

Et maleri af Ole Sondergaard: „Blomstrende forsythia“ 
har undervisningsministeriet i skoleårets løb skænket sko
len.

I år har skolen i øvrigt modtaget en stor globus fra 
boghandler Peter N. Andresen, tørrede søpindsvin fra Aa
benraa fjord fra elev Peter Fink, guldmus i sprit fra In
ger Lyck, cigarkasser fra Birgit Hansen, hvirvel af mar
svin, bækken af pattedyr fra Günther Colmorn.

Fabrikinspektør Jessen har skænket skolen en kværn
sten fra nordisk oldtid.

Stadsdyrlæge Mogensen har velvilligst steriliseret og 
fyldt petri-skåle for os til bakteriedyrkning, og Det offent
lige Slagtehus har som sædvanligt nu igennem mange år 
velvilligst overladt os blod, lunger, kalveøjne til biologi
undervisningen.

Under skolens excursioner har man mødt os med så 
megen velvilje mange steder, at vi også her har grund 
til at sige tak. Det gælder i Aalborg, C. W. Obels fabrikker, 
cementfabrikken „Norden“, det gælder Lynfryseværket i 
Skagen, det gælder Universitetet i Aarhus og Naturhisto
risk Museum samme sted. Det gælder kulgruberne i Hö
ganäs, Kronborg slot, Wibros bryggerier i Helsingør, Rigs
dagen, Det kongelige Teater, som gav vore elever adgang 
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til en generalprøve, det gælder Hellesens fabrikker for 
tørelementer, og det gælder en lang række museer og 
andre offentlige og private institutioner.

Også vor legatformue er steget, hvad vi er taknemme
lige for uden at kunne placere vor tak, da gaven er ano
nym. (Se dagbogen for 23. 2. 1951.)

Afgangs- og årsprøverne
Skriftlig eksamen og skriftlig årsprøve: 6.—21. maj.
Terminen for mundtlig eksamen er fastsat til tiden 2. 

juni til 21. juni. Årsprøverne vil finde sted i samme tids
rum.

Skema herover udsendes senere.

Årsafslutning
Årsafslutningen finder for 1. og 2. m.s vedkommende 

sted lørdag den 16. juni kl. 9, for den øvrige skole lørdag 
den 23. juni kl. 9.

Fremlæggelsesarbejder i sløjd, kv. håndarbejde, skriv
ning m. v. vil være at se i drengenes gymnastiksal lørdag 
d. 9. og søndag d. 10. juni, kl. 14—17.

Forældre og andre, der nærer interesse for skolens ar
bejde, indbydes til at overvære de mundtlige prøver, bese 
fremlæggelsesarbejderne m. v. og deltage i årsafslutnin
gerne.

11. maj 1951.
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Elevernes materiel
Eleverne skal have skolens gymnastikdragt, håndklæde 

til hver gymnastiktime, elever i mellemskole og realklas
ser en passer, elever i det matematisk-naturvidenskabe- 
lige gymnasium et tegnebestik og alle elever de nødven
dige stilebøger, kladdehæfter, tegneblokke, det nødvendige 
skrivemateriel samt skolebøger efter nedenstående bog
liste. Af hensyn til, at. ikke alle ældre udgaver af bøgerne 
er anvendelige, bør eleverne ikke skrive navn i bøgerne, 
før de er godkendt af faglæreren. Alle elevernes ejendele 
må i øvrigt være tydeligt mærkede med navn.

Om leje af bøger henvises til „Aabenraa Boghjælp“, 
se side 25.

Bogliste for mellemskolen og realklassen

2. m 3. m 4. m R

Religion:
Juul-Mortensen og Norrild: Bibelhist. I ..........  

— - — —II ..........
(i den nyeste udgave er I og II i eet bind)

Dansk:
Clausen og Hansen: Dansk læsebog for misk. I 

(11. udgave) 
— - _ _ _ II

(ikke ældre end 8. udgave) 
— - _ _ _ III

(9. udgave) 
— - — — — - - rlkl.

(ikke ældre end 5. udgave)
Houken og Sørensen: Svensk for misk..............
Ludvigsen: Dansk skoleordbog eller Dansk ret

skrivningsordbog (1. M.: ny udgave) ......
Forfatterlæsning efter senere meddelelse ....
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1. m 2. m 3. m I 4. m I R

Engelsk:
Friis-Hansen og Chr. Nielsen:

Engelsk f. misk. 1 + dvelseshefte
_ _ _ II + -
— - — III + —
- - - IV +
— - realkl. (5. opl.) + —

Tysk: 
Tysk-dansk og dansk-tysk ordbog ......................
Lasthain og Skov: Deutsch I .............................. 

— - — : Deutsch II ..........................
— - — : Deutsch III ...........................
—• - — : Tysk læseb. f. realkl.

4- glosehefte..........
N. Kaper: Kortfattet tysk sproglære ved Houl- 

sen og Stenbjerre ..................
Brüel: Tyske realeksamensopgaver med sprog- 

øvelser ..................

Fransk: (Kun for elever, der læser fransk):
Nielsen: Fransk skolegrammatik ......................
Bruun og Rosk j ær: Fransk for begyndere . .. .

Latin. (Kun for elever, der læser latin).
Mikkelsen: Latinsk læsebog (sidste udgave)..
Historie:
Buchreitz og Rosing: Historie I ..........................

— - — — II ..................
Kierkegaard m. fl.: Borger og samfund ..........
Strehle: Tre imperier ..............................................

Geografi:
Andersen og Vahl: Geografi f. misk. I ..........

— - — — - — II ..........
(ikke ældre end 10. udgave) ..........  

Christensen og Krogsgaard: Atlas f. misk.........  
(ikke ældre end 13. udgave) ..........  

Christensen og Krogsgaard: Atlas u. navne I., 
(ikke ældre end 12. udgave) ..........  

Christensen og Krogsgaard: Atlas u. navne II. . 
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi f. realkl.

+ +
+ +
+ +
+ +
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1. m 2. m 3. m 4. m R

Naturhistorie:
Andersen og Jørgensen: Biologi f. reaikl.............  
Balslev og Andersen: Zoologi f. mlsk. I ..........

— - — : — - — II ..........
Balslev og Simonsen: Botanik f. mlsk. I ..........

— - — : — - — II ..........
— - — : — - — III ..........
_ - — : — - — IV + Rep.

Rasmussen og Simonsen: Lille flora ..................  
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi ..........

+ +
+

+

Fysik og kemi:
Kobberø: Kemi f. mlsk...............
Sundorph: Fysik f. mlsk. I ...

— : — - — II . . .
Sundorph: Fysik f. realsk. I—II +
Regning og matematik:
Andersen og Damgaard Sørensen:

Regning og aritmetik f. mlsk. I ..............  
— - — - — II ...............
— - — - — III ...............
— - — - — IV ...............
— - — - reaikl.

(sidste udg.)....
Praktisk regning f. piger .....................................  
Erlang: Firecifret logaritmetavle, C.....................  
Juul og Rønnau: Geometri f. reaikl.....................  
Pihl: Geometriske øvelser I .................................. 
Pihl: Geometriske øvelser II ..................................

+a)

+
Sang:
Den danske sang .
Gymnasiesangbogen

+ +
Skrivning:
Herman Larsen: Øveb. t. br. v. skriveunderv. 

5—7 ..........
— — : Den røde skrivebog I ..........
— — : — — — II ..........

dr.

+

Karakterbog ..................
a) Efter valg af fag.

+
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Bogliste tor gymnasiet

Religion:
S. Holm: Religionerne ............................
Evt. teksthefter efter senere meddelelse

Is Im II s II m III s

+ + + +
+ -j- + - +

+ + + + +
+ + -f- + -"I-

+ 4- -U
+ -j- —1—

+ + + "T “T

-J- + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

+ -L
+ + 4-

+ + -L

+
+ +

+ +

—p I-

+ +
L

+

+ +
r

+

+
+

+ +
+ + +

Dansk:
Falkenstjerne: Håndbog i dansk litt. I—II....

(ved Borup Jensen)
Noter hertil .............................................................
Falkenstjerne: Håndbog i dansk litt. Ill ..........

(ved Borup Jensen)
Noter hertil ..................................
Norrild: Dansk litteraturhistorie 
Oxenvad: Vort sprog I

Rehling og Hasselberg: 
Sprogforklaring hertil

(1. udg. kan ikke 
bruges). ... 

Svenske forfattere . .. .

Forfatterlæsning efter senere meddelelse

Engelsk:
Bredsdorff: From Beowulf to Kipling ..............  
Engelsk-dansk og dansk-engelsk ordb.................  
Herløv: Engelsk grammatik .................................. 
Kindt-Jensen: Engelske stiløv. f. realkl. og I g

— — : Engelske stiløv. f. gymn. øv. kl.
Helweg-Møller and Herløv: The British Spirit.. 
Ring-Hansen og Mouridsen: On England and 

the English + notehefte .................................. 
Rosenmeier: A Modern Engl. Omnibus ..............  
Stigaard: Repetitionskursus i den eng. gramm.

— : The Dickens Reader ..............................
Thackeray: Rebecca Sharp v. Andersen ..........  
Østerberg: English Poems (5. og senere udg.) .. 
Yderligere forf atter læsning efter senere med

delelse .................................................................
Alving og Brøndum: Engelske synonymer ....

Tysk:
Østergaard: Tyske digte .........................................
Branner og Stærmose: Deutsche klassiker . .. .
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Ring-Hansen og Stærmose: Kulturgeschicht
liche Lesestücke

Gad og Moe: Tyske stiløvelser + ordliste . .. . 
Moe: Deutsche Sprachlehre f. d. höh. Schule .. 
Tysk-dansk og dansk-tysk ordbog ...................... 
Tyske studentereksamensopgaver II

(ikke ældre end 4. udg.) 
Forfatterlæsning efter senere meddelelse . .. . 
Carl Gad: Tyske tekster f. mat. gymn................

+ + 
+

Fransk: 
Fransk-dansk ordbog ............................................
Jung: Fransk læsebog (sidste udg.) .................. 
Bruun og Rosk j ær: La France .............................  
Linguaphone: Fransk tekstbog .......................... 
Brüel: Moderne franske skribenter IV .............. 
Madsen: Moderne franske forfattere ..................  
Nielsen: Fransk grammatik .................................. 
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere . .. . 
Nielsen: Franske stiløvelser .................................. 
Nielsen: Nogle udtaleregler .................................

+ + +

Latin:
Høeg: Cæsar og andre forfattere ...................... -|-
Krarup og Nielsen: Latinsk læsebog ..................
Krarup: Romersk poesi ........................................
Kragelund: Latinsk sproglære .............................. -|-

Oldtidskundskab: 
Euripides: Medeia ..................................................
Frisch: Sokrates’ domfældelse og død ..............
Homer: Iliaden og Odysseen v. Østergaard . . . .
Kragelund: Græske kunstværker   

— : Græske historikere ..........................
Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst ...................... 
Secher: Græsk mytologi til skolebrug ..............  
Sofokles: Antigone v. Thor Lange ......................

+

Historie:
Andrup m. fl.: Danmarks historie i billeder ..
Bundgaard: Oldt. o. middelald. biliedhefte I..
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Naturhistorie:
Krogh: Menneskets fysiologi..................................
Schiønning og Jessen: Biologi f. gymnasiet ....

Sang:
Den danske sang ...................................................
Gymnasiesangbogen .............................................
Karakterbog ............................................................

Munch: Samfundslære for den højere underv 
Munch: Læreb. i verdenshist. f. gymn. I ...

— — - — _ _ II ...
— — - — - — III . . .
— — - — _ _ IV .. .

Teksthefter efter senere meddelelse ................
Kierkegaard og Winding: Nordens historie .. .

Geografi:
Kellner og Humlum: Geografi f. gymnasiet . .
Christensen og Krogsgaard: Atlas f. misk.........

— - — Atl. u. navne I
— - — Atl. u. navne II

Hellner: Geografi f. det spr. gymn. + kort og 
tegninger .............................................................

Fysik og kemi:
Eriksen: Fysik og kemi f. det spr. gymn  
Barm water: Astronomi f. gymnasiet   
Nygaard og Christiansen: Fys. øv. f. gymn. .. 
Ring: Kemi f. gymn. + øvelser   
Skrive- og rejsekalenderen f. sidste år   
Sundorph: Lyslære f. gymnasiet   

— Mekanisk fysik f. gymn  
—■ Varmelære f. gymn...............................
— Elektricitet og magnetisme ..............

Regning og matematik: 
Erlang: Firecifret logaritmetabel, udg. C.......... 
Pihl og Rubinstein:
Læreb. i matematik I -f- opgaver ..................

— - — II + — ..................
- - - IH + - ..................

Mogensen: Matematik f. de sprogl. linier . ...
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Nogle ordensregler
1) Eleverne skal møde i god tid, d. v. s. være på skolepladsen 

lidt før skoletidens begyndelse.
2) Skoletiden er fra kl. 8,00 til kl. 13,50, om lørdagen dog fra 

kl. 8,00 til kl. 13,00. Eftersidning finder kun sted, efter at 
hjemmet er underrettet herom.

3) Ønskes en elev fritaget for at tilbringe frikvartererne på 
legepladsen, må skriftligt ønske herom medbringes. Tilladelse 
vil almindeligvis kun blive givet for en kortere periode. I 
spisefrikvarteret kan eleverne opholde sig indendørs. Der 
kan købes mælk på skolen.

4) Tilladelse til at forsømme skolen hele dagen eller dele af 
dage kan i særlig tvingende tilfælde gives af rektor eller in
spektor efter skriftlig anmodning, der bør fremsendes i god 
tid. Ekstra frihed i forbindelse med ferier og fridage gives 
principielt ikke. Skolen venter, at man aldrig begærer frihed, 
medmindre det er strengt nødvendigt.

5) Efter forsømmelse på grund af sygdom må skriftlig medde
lelse fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed 
medbringes, efter epidemiske sygdomme meddelelse fra læ
gen, hvem det ifølge ministeriets meddelelse af 15. marts 1916 
påhviler, når der konstateres smitsom sygdom i et hjem, der 
har skolesøgende børn, at underrette disses skole.

6) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors, in
spektors eller (i frikvartererne) pladsinspektørens tilladelse.

7) Alt skolemateriel skal være tydeligt mærket med navn.
8) Fritagelse for gymnastik, boldspil eller badning kan af hen

syn til en elevs helbred gives efter skriftligt ønske fra hjem
met, dog ikke ud over en uge ad gangen. Længere fritagelse 
kan ifølge ministeriel bekendtgørelse kun gives efter læge
attest på særlig blanket, der fås udleveret på skolen.

9) Cyklerne skal anbringes på de anviste pladser og være af- 
låsede. Skolen påtager sig intet ansvar.

10) Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens materiel og 
inventar vil blive forlangt erstattet. Enhver beskadigelse 
skal straks meddeles.

11) Eleverne er efter tur ordensdukse. Ordensduksen skal være 
på skolen 5 minutter før skoletid og må ikke forlade den, før 
nøglerne er afleveret.



Aabenraa Statsskole
Rektor træffes som regel skoledage (undtagen tirsdag og lørdag) 

kl. 12,15—13.
Telefoner: Rektor .................................................. Aabenraa 2311

Lærerværelset (kl.8—14) ......................... « 2611
Inspektor privat ..............................   » 2811
Regnskabsfører privat ......................   » 2569
Pedellen (efter kl. 14) ............................ » 2611

Bankkonto: Den Nordslesvigske Folkebank.
Postgirokonto: Nr. 43440.

HEJMDALS BOGTRYKKERI, AABENRAA


