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Maj 1965

Adresseliste
Ved telefoniske eller mundtlige henvendelser til skolen ellei
kollegiet bedes nedennævnte træffetider venligst overholdt.

Rektor træffes på skolens kontor i reglen alle skoledage,
undtagen tirsdag og lørdag, kl. 12,15—13,00,
telefon daglig 7,15—7,30, telf. 2 23 11
Kl: Reberbanen 43II, telf. 2 25 98, bedst 18—19.
Bk: Forstallé 33, telf. 2 38 49, bedst 18—19.
Gj: Skovfennen 3, telf. 2 28 11.
gh: Kystvejen 44 st.
J-J: J ørgensgård 42, telf. 2 33 13, bedst 18—19.
I. P.: Tækkerløkke 32, telf. 2 35 08, bedst 18—19.
Mo: Langløkke 11, telf. 2 29 71, bedst 18—19 (inspektor).
Li: Toften 20, telf. 2 10 74, bedst tirsdag 17—18.
Hh: Storegade 5, telf. 2 21 49, bedst 18—19.
Gr: Skinderbro 21, telf. 2 22 20.
Lg: Farversmøllevej 25, telf. 2 39 40, bedst 18—19.
VL: Hostrupskov, pr. Aabenraa.
Kiil: Tøndervej 133, telf. 2 24 75, bedst 18—19.
Lau: Toften 12, telf, 2 39 55, bedst 17—18.
D: Tøndervej 111, telf. 2 15 38, bedst 18—19.
Joh.: Langbjergvej 7, telf. 2 34 44, bedst 18—19.
joh.: Langbjergvej 7, telf. 2 34 44, bedst 18—19.
HR: Jørgensgård 21, telf. 2 2011
KK: Cellist Jørgen Krause Korsbæk. Sønderborg.
Skolesekret., fru Bodil Frank, Haderslevvej 24a, tlf. 23144.
Pedel Holger Jensen, telf. 2 26 11.
Skolens bomærke forestiller skibet »Industria« (= ved driftighed,
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 afFrederikFischers
fader, capt. Fester Fischer af Aabenraa. Matrosens tegning er i
skolens eje.
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Aabenraa Bys Skrå
Den 1. maj er Aabenraas fødselsdag. På denne dag i året 1335
underskrev hertug Valdemar III byens skrå. Måske skulle man
kalde dette store pergamentdokument byens dåbsattest og ikke
dens fødselsattest, thi byen har existeret længe før 1335. Skråen
opbevares nu på Landsarkivet i Aabenraa som et af institutio
nens ærværdigste ejendele.
Ordet skrå er i slægt med ordet et skrive, og det betyder:
nedskreven lov eller vedtægt. Hertugens skrå for Aabenraa må
ler ca. VzXVa meter og er affattet på latin; det er næppe byens
ældste udformning af borgernes rettigheder og pligter. Af selve
dens indhold kan man se, at det er en oversættelse til latin af
en ældre dansk text. Ikke få ord i den latinske text er danske.
Det må være sådanne, som hertugens latinkyndige skriver ikke
han kunnet finde dækkende latinske gloser for. Man kunne tro,
at de ældre bestemmelser kun har været mundtlige, men der er
andet der tyder på, at der har været en ældre nedskrift. Blandt
andet står der et sted »kongens foged«. Der skulle jo stå »her
tugens foged«; men det ældre udtryk er smuttet med uden at
blive ændret. Imidlertid kender man ikke den ældre skrå. Den
er vel ikke blevet regnet for noget, da man havde »løftet« byens
skrå op i det højtidelige og officielle latinske sprog. Og så er
den gået al kødets gang, som den latinske skrå nu har undgået
i 630 år.
I »Aabenraa Bys Historie« I s. 26 ff. findes en fyldig og kyn
dig vurdering af skråen, og den henvises interesserede til. Vi
vil her nøjes med at aftrykke dens text. Tidens tand har gnavet
huller i det gamle pergament, så at noget af texten her og der
er utydelig, ja ligefrem mangler. Her medtager vi de rettelser
og tilføjelser, som videnskabsmænd, der har arbejdet med tex
ten, har gjort efter at have sammenlignet med gamle afskrifter.
Rettelserne er omhyggeligt sat i parentes, så at de klart adskil
ler sig fra den øvrige text.
Foruden selve texten, som vi har taget fra »Diplomaticum Danicum«, 11. bind, aftrykker vi en oversættelse fra »Danmarks
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Riges Breve«, 11. bind. Et træk i byens historie er det, at der
snart blev brug for en oversættelse til plattysk, og derfor af
trykker vi efter »Danmarks gamle Købstadslovgivning« en
plattysk oversættelse, der er blevet til engang i årene 1400 til
1450.
I

n nomine patris et filii et spiritus sancti/ amen <> N[os consu-

I les et ciues in Opneraa statuta nostre] ciuitatis queskraa dicuntur. prout erant temporibus Woldemari regis, ordinauimus
et. scribi fecimus in hunc modum. <> (1) Primo quod quicumque
ueniens uoluerit ciuis esse nobiscum dare debet aduocato. duas
oras cupri et consulibus. ii. oras cupri infra sex ebdomedas. <>
(2) [Item nostrum byfrith super aquas se ext]endit ad Skarfrif/
quicumque forefecerit infra hoc et querimonia lesi uenerit ad
nos si est ciuis emendet aduocato tres marchas. et consulibus
tantum. si est hospes soluat xl. marchas et consulibus tantum.
uel legibus se defendat/ <> Si est delictum notorium emendet delinquens [absque legibus. <> (3) Item nostrum byfrith super ter
ras] ad Kungslund ad riuulum ibidem proximum/ et eciam ad
Gunny Thwet lith et eciam ad Kolsthorp sten [bruch] et ad riuu
lum northen by. <> Quicumque forefecerit infra huiusmodi limites si est ciuis emendet sicut dictum est. si hospes ut supra, si
delictum est notorium [/ si non] legaliter [se excuset. <> (4) Item
fægang nostrum esse debet] prout rex Woldemarus nobis donauit in campis septem ui[Ila]rum. scilicet Horsthop. Stubeby.
Athorp. Hæsel. Gamel Opn[er] Loytæ et Brunnæmark. quatenus idem dominus rex Woldemarus quasdam terras que dicuntur Kungskøp in campo Gamel Opner et Kolsthorp/ pro sua pecunia [ibi]dem emit [a possessoribus et easdem terras predict]is
possessoribus absque omni pecunia et precio redonauit ut no
strum fægang in Østerskugh perpetuo libere haberemus. <> (5)
Item quicumque ciuis fundum habet soluat oram denariorum/
habens plures soluat plures die beati Andree/ non soluens
emendat aduocato. tres marcas denariorum. <> (6) Item consules
exigere [debent et recipere denarios dicto]s mynt penningh de
quibus dabunt aduocato octo marcas. et non magis. (7) Item
aduocatus exigat et recipiat in festo natiuitatis beati Iohannis
baptiste solucionem. dictam arnægiald. de quolibet. matskap. xi
denarios. de dimidio matskap dimidietatem illorum/ a non soluentibus recipiat twi [weth pand presentibus consulibus.] <>
(8) Item nauta hospes ferens mercimonia soluat pro theloneo.
scilicet pro quolibet lest, solidum denariorum. <> (9) Item hos
pes ferens korsbunden packe soluat pro quolibet vi. denarios/
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pro pund humæl vi. denarios. pro equo quatuor denarios si sellam non habet, pro boue. iiii°r denarios/ pro uacca tantum/ pro
oue ii. denarios/ pro porco ii. denarios. <> [Huiusmodi theloneum
non soluen] tes dabunt aduocato tres marcas et consulibus tan
tum. <> (10) Item hospes adueniens soluat semel in anno unum
torghortigh et non sepius presente suo domestico. <> (11) Item
institores dicti krembere non exponant res suos in foro nisi de
uoluntate ciuium. <> (12) Item hospes cum naui sua ueniens emat
pro se et [sociis suis unum bouem, un]um porcum/ unam ouem/
modiolum butiri/ griseum pannum ad unam tunicam. unum
dwk ad uelum/ emens magis careat omnibus bonis secum existentibus. nisi emptum est a ciuibus cum consensu consulum.
dimidietas cedat aduocato et dimidietas consulibus/ <> Alia bona
in foro non emant ex[ceptis equis et equabus/ tam]en non in
preiudicum ciuium/ quod forkøp dicitur/ <> (13) Item si ciuis uel
mulier receperit pecuniam alicuius hospitis et emerit aliquod in
preiudicum ciuium. si notorium est soluat consulibus tres mar
cas. negans defendat se cum suo hyghest lagh. <> (14) Item si
hospes hospitem incausauerit apud nos super debitis/ si ha[bet
apertas literas super hii]s/ incausatus satisfaciat conquerenti.
alioquin legibus .xii. hominum se defentat/ uel cum suis nautis/
si copiam tantorum habet/ si minus habet de nautis/ ipsi cum eo
iurent/ et ipsemet suo iuramento suppleat legem, supra skips
borth pede posito. iurans quod in ista ciuitate non habet cognatos [uel amicos qui in lege se] cum uolunt esse/ equitans apud
suum isteth/ plaustram apud plaustrum/ pedester apud lanceam
suam. <> (15) Item aduocatus noster nullum ciuem debet captiuare pro quocumque delicto si sufficiens est ad satisfiendum
pro suis delictis, uel poterit habere promissores bonos pro se.
<> (16) Item [nullus hospes captiuari debet] qui promissorem pot
est habere pro se/ ita quod ducatur per unicum unum [et] per
alterum secundum morem antiqum. (17) Item secundum consuetudinem antiquam/ octo ueredicos habere debemus in ciuitate
nobiscum commorantes. habentes domos/ cum mansionibus dictis hws et heem. qui discernere debent super m[andøth waldtect et afhog, qui cass]ari non debent/ nisi iuxta librum legalem
Sunderiucie. <> (18) Item quatuor nefningos habere debemus no
biscum commorantes/ habentes hws et heem/ consules ipsos
eligant quolibet anno proximo placito post epyphaniam et aduo
catus eos adiuret. qui discernent super husfrith. hemsoken. et
furto. [habentes consilium suum cum senioribus et s] apientibus/
ipsi debent admoneri ad septimam ante ut iustum discernant/
si uero cassantur soluant pro husfrith suum boosloot/ pro hem
soken. tres marcas et pro furto similiter tres marcas denariorum
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aduocato regis. (19) Item ciuis uolens alium ciuem conuenire
super debetis uel aliquibus [delictis conuenire faciet eum uocari et] nominari ad placitum. <> Si non uenerit secundo placito.
prosequetur causam suam per trina lagdagh. <> Si uero collopuntur in placito ore ad os (et) incausatus non exhibuerit legem,
seruentur contra eum trina laghdagh/ <> Si quis contumaciter
supersederit/ soluat conquerenti/ quod ab ipso iuste exigitur et
[marca denariorum pro pena aduocato marca et consulibus]
marca. <> (20) Item quicumque conuiua sancti Kanuti alium suum
conuiuam incausauerit. super quacumque causa, sexta manu
conuiuarum. scilicet quinque secum existentibus se defendat. <>
Item hoc idem fiet de conuiuio sancti Nicholai. item de sancti
Nicholai hwirdving/ hoc idem debet ob[seruari. <> (21) Item nullus ciuis de Opneraa citari] debet ad aliud placitum sed conquerens ad placitum nostrum ueniet recepturus id quod exigit
ordo iuris. <> (22) Item si aliquis miles, armiger. uel alius qui
cumque pignus suum/ quod pand dicitur nobiscum posuerit et
debito termino non redemerit/ exhib(er)i debet tribus [placitis
et postea semel suo domestico t]unc uendatur. ubi uidebitur
expedire/ quicumque pignus receperit habeat secum uicinos
suos in testimonium, pro quanto expositum est. sed pincerna
cereuisiam propinans et pignus recipiens non habeat uicinos in
testimonium nisi uoluerit/ <> (23) Item nullus recipiatur in
[ciuem] nobiscum [nisi habuerit literas apertas de] hæreth uel
fidedignorum et bonorum testimonium super conuersacione sua
laudabili et bona. <> Receptus autem in ciuem nostrum undecumque ueniens habeat plenam auctoritatem emendi. bona, ter
ras et domos infra nostrum byfrith et iterum uendendi eadem
absque requisicione cognatorum [cuicumque e]mere u[olenti.
<> (24) Item si quis minatur alicui] ciui incendium uel mortem,
si duo ciues sui presentes hoc audiunt et testantur. capiatur/ si
negauerit/ stabitur arbitrio et iudicio aduocati domini regis et
consulum. <> (25) Item quicumque incausatur super solucione
alicuius pecunie et legem firmauerit in placito [uel coram consul]ibus si debito [laghdagh soluerit et satis]fecerit conquerenti/
nichil soluat aduocato et nichil con[sulib]us. <> (26) Leges eciam
que firmantur in hælect quinto die post hælect soluentur. <>
Item ciuis firmam legem pro quacumque causa uolens uelificare
si non est sufficiens pro huiusmodi causa [satisfacere tunc ponat] pro se fideiussores ut lex soluatur q[uin]to die post suum
reditum. <> (27) Item hospes cum [naui] sua [ueniens] applicet
ad pontem/ a nullo licenciam petens dummodo theloneum debitum soluat. <> (28) Item quicumque hospes nauta uel alius ferens
res suas ipse easdem deponat diebus festis uel n[on festis abs
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que d]elicto uel eciam res suas congregat et deducat similiter
absque delicto quod hæleghbrot dicitur. <> (29) Item quicumque
moritur nobiscum bona hereditaria sint in mansione ubi sunt
usque ad diem xxx./ consules eadem prospiciant. <> Si h[eredes
ue]ri ueniant recipiant sua/ si non consules ipsa bona custodiant per annum et diem et non amplius/ <> Postea aduocatus
habeat dimidietatem et consuels medietatem eorundem. <> (30)
Item bona puerorum quorum pater et mater obierant custodiant
cognati propinquiores nobiscum uel extranei dummodo sufficientem caucionem pro eisdem sicut consulibus iustum et racionabile uisum [fuerit. <> (31) Item dominus] episcopus nul
lum ciuem citet/ ultra curiam Hæsel/ pro quo de quolibet matskap. duos cupreos denarios debet habere. <> (32) Item incausatus pro adulterio ipse uel ipsa/ uel pro usura/ defendat se
legibus .xii. hominum/ nisi maritus uxorem uel uxor maritum
incausauerit. <> (33) Item laici siue famuli clericorum uel eorum
familia [agant contra ciu]es in placito ciuitatis super quibuscumque causis. <> (34) Item mulieres rixas mouentes adinuicem
uel mulier obprobriosa uerba dans ut uerba contumeliosa uiro
uel mulieri. si negat/ iuramento .xii. hominum se defendat. uel
si defecerit lapides ad hoc deputatos uel satisfaciat conquerenti
[et aduocato et consuli]bus prout eis uidebitur. <> (35) Item ma
ritus inueniens adulterum manifeste cum uxore sua tunc faciat
si uoluerit secundum librum legalem. <> (36) Item si domus
aliqua incensa fuerit extendente se flamma supra tectum et pulsata campana cum clamore populi. si est ciuis soluat aduocato tres
marcas et consulibus [tantum si est hospes] uel non habens
domum et fundum. satisfaciat/ prout aduocato et consulibus
iustrum uidetur. <> (37) Item equi. eque. uel pecora nostra non
debent impediri. sed si inpetuntur pro annona uel graminibus
uel feno excuset se reus iuramento .xii. hominum uel infra solmerky trina laghdagh contra eum obseru[entur per eosdem.] <>
(38) Item nostrum fortæ non debet arari nec supra ipsum edificari nisi de uoluntate consulum/ quicumque hoc fecerit emendet iuxta arbitrium consulum et aduocati. <> (39) Item conducens domum uel nauem in presentia bonorum/ si non intrauerit.
soluat dimidietatem precii. si intrauerit soluat totum promissum.
<> (40) Conducens d[omum nolens soluere] debito termino/ pos
sessor ricipiat quod sibi debetur, absque omni delicto/ <> Si fa
milia non delinquit contra domesticum. maneat ad terminum/ <>
(41) Item nauta, dictus skipher. et secum in naui existentes sua
bunkæ non aperiant antequam satisfactum fuerit pro naulo et
omnibus causis inter ipsum et nautas [motis qui contra] hoc
fecerit soluat skipher et nautis tres marcas. <> (42) Item si quis
2
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inpeditus fuerit/ quod besæt dicitur et recesserit soluat aduocato tres marcas et consulibus tres marcas. <> (43) Item aduocatus
noster uel quicumque alius nullam habeant auctoritatem uendendi. et alienandi seu assignandi cuicumque aliquem fundum
iuxta ciuitatem [nostram scilicet] in nostro fortæ et fælith in
fra nostrum byfrith. <> Sed si aliquis fundos edificare desolatos
uoluerit hoc de consensu et uoluntate consulum habeat et optineat et aduocato nostro dimidiam marcam denariorum pro bool,
mutæ. persuluat. <> (44) Item quicumque debitum modium uel mensuram et ulnam rectam. inuentus f[uerit non habere pro] prima
uice soluat aduocato tres marcas. denarigrum et consulibus
tantum. <> (45) Item quicumque propinans cereuisiam dacam uel
traufnisiam. debitam mensuram siue amphoram bonam et rec
tam iuxta antiquum modum ciuitatis non habuerit .ix solidos
denariorum cupri duplicates persoluat. quorum medietas cedat
aduocato et reliqua medietas con[sulibus assignetur]. <> (46)
Item nullus de ciuibus nostris suum conciuem. super causis in
ter ipsos prius domi motis extra ciuitatem nostram in Skania
uel alibi conueniri debet nisi sibi in placito nostro/ manifeste
iusticia fuerit denegata. sed causam suam cum domi redierit
coram nobis in placito nostro proponat recepturus iu[sticie
complemen]tum. <> (47) Item quicumque aliqua mercimonia/
ligna cremalia uel edificialia/ carpenta uel quodcumque aliud
emere uoluerit/ in foro nostro/ uel extra, testes ad hoc habeat/
ut si res empta inpetitur. et uendens appropriauerit et confitetur se uendidisse. emptor rei sit excusatus et causa sequatur
uenditorem. <> (48) Item nullus [hospes apud nos] potest emere.
butirum in modiolis nec cutes bouinas uel uaccinas nec botellum nec eciam pelles quascumque ab aliquibus nisi a ciuibus
nostris. qui uero contra fecerit/ soluat aduocato tres marcas et
consulibus tantum. <> (49) Item hospites ferentes humæl in mo
diolis non uendant sed integrum thrymit u[el dimidiam sim]ul
uendere debent. <> (50) Item ferentes pannos integros. non in
ulnis numeratis. sed in frustis integris uendant. <> (51) Item qui
cumque. deferentes sal in lagenis uel magno et integro pund
uendere tenentur et non in modiolis minutis in preiudicium
nostrorum ciuium. (52) Item ferentes/ traufnisiam uel alecia/ [in
lagenis inte]gris et non denariatibus minutis. uel amphoris
uendere tenentur. <> Quicumque in premissis iam proximo capitulis. offenderit uel contra fecerit soluat pro pena aduocato
tres marcas et consulibus tantum <> (53) Item aduocatus noster
nullam arduam causam contra quemcumque ciuem uel hospitem in placito nostro incipat [nec prosequatur nisi] consulibus
uisum fuerit quod iustam causam habeat litigandi et tunc earn
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causam de consilio consulum prosequi poterit prout exigit ordo
iuris.
Nos. igitur. Woldemarus dei [gracia dux lucie preci]bus predictorum consulum et ciuium nostrorum in Opneraa. inclinati
de meliorum nostrorum militum et aliorum consilio et assensu
predicta statuta omnia suprascripta tanquam recionabilia more
aliarum ciuitatum et uillarum in nostro ducatu et dominio prudentum consilium edita et leges/ et consuetudines b[onas et
approbatas quas] a nostris progenitoribus scilicet rege Woldemaro et aliis regibus/ principibus. et ducibus. liberius habuerant. dimittimus/ ratificamus/ approbamus et sigilli nostri munimine confirmamus/ prohibentes districte/ per graciam no
strum ne quis aduocatorum nostrorum seu quicumque alius in
nostro [dominio uel ducatu] constitutus ipsos ciues nostrus su
per premissis graciis aliquatenus audeat molestare/ quod si
aliquis ausu temerario contrafecerit uel attemptauerit/ indignacionem nostram incurrat et non effugiat ulcionem. <> Datum
Sunderborgh in presencia nostra, anno domini. mO. trescentesimo tricesimo quinto die apostolorum Philippi et lacobi de
nostrorum meliorum consilio assensu.
II
Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Vi råd-

I mænd og borgere i Åbenrå har fastsat og ladet skrive vor
stadsret, som kaldes skrå, således som den var på kong Valde
mars1) tid, på følgende måde:
(1) For det første, at enhver ankommende, som vil være borger
hos os, skal give fogeden 2 øre i kobber og rådmændene 2
øre i kobber inden 6 uger. (2) Fremdeles vor byfred2) strækker
sig tilvands til Skærrev; når nogen forser sig indenfor dette
område og den skadelidte kommer med klage til os, skal en
borger bøde 3 mark til fogeden og ligesåmeget til rådmændene,
men hvis det er en fremmed, skal han betale 40 mark og ligeså
meget til rådmændene eller forsvare sig med loven. Hvis for
seelsen er vitterlig, skal overtræderen bøde uden lov3). (3)
Fremdeles vor byfred strækker sig tillands til Kongslund til
den nærmeste bæk der og ligeledes til Gunnetved led4) og lige
ledes til Kolstrup stenbro4a) og til bækken Nordenby. Enhver
som forser sig inden for disse grænser, skal bøde som nævnt
er, hvis han er borger; hvis han er fremmed, som ovenfor, hvis
forseelsen er vitterlig; hvis ikke skal han forsvare sig efter lo
ven. (4) Fremdeles skal vor fægang være således, som kong
Valdemar har skænket os den, på syv landsbymarker, nemlig
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Hostrup, Stubbæk, Årup, Hessel, Gammel-Opnør5), Løjt og
og Brundemark (eftersom) samme herre, kong Valdemar købte
for sine penge nogle jorder, som kaldes Kongskøb6) på Gam
mel-Opnør og Kolstrup mark af ejerne og uden penge og be
taling tilbagegav han samme jord til førnævnte ejere, for at
vi frit til evig tid kunne have vor fægang i Østerskov. (5) Frem
deles enhver borger, som har en toft, skal betale 1 øre penge,
har han flere, skal han betale flere, til St. Andreas dag7), og
den, som ikke betaler, skal bøde 3 mark penge til fogeden.
(6) Fremdeles skal rådmændene opkræve og oppebære de penninge, som kaldes møntpenninge, og af dem skal de give fo
geden 8 mark og ikke mere. (7) Fremdeles skal fogeden opkræ
ve og oppebære afgiften kaldet arnegæld til St. Hans dag: Af
hvert madskab8) 11 penninge, af et halvt madskab halvdelen
heraf; af ikke betalende skal han tage dobbelt pant i rådmændenes nærværelse. (8) Fremdeles skal en fremmed skipper, som
har købmandsvarer med sig, betale told, nemlig for enhver
læst8) 1 ørtug penge. (9) Fremdeles skal en fremmed som har
korsbundne pakker10), betale 6 penninge for hver, 6 penninge
for et pund11) humle, 4 penninge for en hest, hvis den ikke fø
res i tømme, 4 penninge for en okse, ligeså for en ko, 2 pen
ninge for et får og 2 penninge for et svin. De, som ikke betaler
denne told, skal give fogeden 3 mark og rådmændene ligesåmeget. (10) Fremdeles skal en fremmed, som ankommer, en
gang om året i nærværelse af hans vært betale en torveørtug
og ikke oftere (11) Fremdeles, må de handelsmænd, som kaldes
kræmmere, ikke udstille deres varer på torvet, undtagen med
borgernes samtykke. (12) Fremdeles må den fremmede, som
kommer i skib, købe for sig og sine fæller 1 okse, 1 svin, 1 får,
1 skippund smør, gråt stof til en kjortel og 1 sejldug; køber
han mere, skal han miste alt sit gods, som han har hos sig,
medmindre det er købt af borgerne med rådmændenes samtyk
ke; halvdelen (af godset) skal tilfalde fogeden, den anden halv
del rådmændene. Andre varer må de ikke købe på torvet und
tagen heste og hopper, dog ikke til borgernes skade, hvilket
kaldes forkøb. (13) Fremdeles hvis en borger eller en kvinde
modtager penge af en fremmed og køber noget til borgernes
skade, skal han, hvis det er vitterligt, betale rådmændene 3
mark; nægter han, skal han forsvare sig med sit højeste gil
de12) (14) Fremdeles hvis en fremmed sagsøger en anden frem
med overfor os med hensyn til gæld, skal sagsøgte fyldestgøre
sagsøgeren, hvis han har et åbent brev desangående; i modsat
fald skal han forsvare sig med 12 mandsed eller med sine sømænd, hvis han har så stort et mandskab; hvis han har færre
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sømænd, skal disse sværge sammen med ham, og han skal med
sin ed udfylde loven ved at sætte sin fod på sit skibsbord13)
og sværge, at han i denne stad ikke har slægtninge eller ven
ner, som vil være i lov14) med ham; på samme måde skal den ri
dende gøre det på sin stigbøjle, den kørende på sin vogn og
den gående på sit spyd. (15) Fremdeles må vor foged ikke
fængsle nogen borger for nogen forseelse, hvis han er i stand
til at fyldestgøre for sine forseelser, eller han kan få gode forlo
vere for sig. (16) Fremdeles må ingen fremmed fængsles, hvis
han kan få forlovere for sig, således at han føres gennem en
gade og gennem en anden ifølge gammel skik15). (17) Fremdeles
skal vi ifølge gammel skik have 8 sandemænd, som bor sammen
med os i staden og har bolig kaldet hus og hjem, og de skal
træffe afgørelse om manddrab16), voldtægt og afhug; og de må
kun fældes efter Sønderjyllands lov17). (18) Fremdeles skal vi
have 4 nævninge, som bor hos os og har hus og hjem; rådmændene skal udvælge dem hvert år på det første ting efter hellig
trekongersdag, og fogeden tage dem i ed; de skal træffe afgø
relse om husfred18), hjemsøgning19) og tyveri efter rådslagning
med de ældste og klogeste, og de skal en uge i forvejen for
manes til at træffe en retfærdig afgørelse; fældes de, skal de
for husfred betale deres boslod, for hjemsøgning 3 mark og for
tyveri ligeledes 3 mark penge til kongens foged. (19) Fremdeles
hvis en borger vil stævne en anden borger angående gæld el
ler en forseelse, skal han lade ham stævne og nævne til tinge.
Hvis han ikke kommer til det andet ting, må han forfølge sin
sag med trende lovdage. Men hvis de tales ved på tinge, mund
til mund, og den anklagede ikke byder lov, fastsættes der tren
de lovdage mod ham. Hvis han formasteligt sidder dem over
hørig, skal han betale klageren, hvad denne med rette kræver
af ham og 1 mark penge i bøde, 1 mark til fogeden og 1 mark
til rådmændene. (20) Fremdeles skal enhver St. Knuds gildebro
der, som anklager en anden af sine gildebrødre i en eller anden
sag, forsvare sig med 6. hånd blandt gildebrødrenes, nemlig han
sehr sammen med 5 andre. Fremdeles skal det samme ske med
St. Nikolajs gilde, fremdeles om Sankt Nikolajshvirving20) skal
det samme overholdes. (21) Fremdeles må ingen borger fra
Åbenrå stævnes til et andet ting, men klageren skal komme til
vort ting for at modtage, hvad retten byder. (22) Fremdeles
hvis nogen ridder, væbner eller nogen anden sætter sit pant
hos os og ikke indløser det til tiden, skal det opbydes på tre
ting og derefter en gang til hans vært, hvorefter det skal sæl
ges, hvor det er fordelagtigt; enhver, som modtager pant, skal
have sine naboer hos sig til vidnesbyrd om, for hvor meget
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det er sat i pant, men en krovært, som udskænker øl og mod
tager pant, behøver ikke naboers vidnesbyrd, medmindre han
selv ønsker det. (23) Fremdeles skal ingen optages som borger
hos os, hvis han ikke har et åbent brev fra sit herred eller vid
nesbyrd af troværdige og gode mænd om rosværdig og god
vandel. Men er han optaget som vor borger, skal han, uanset
hvor han er kommen fra, have fuld ret til at købe gods, jord
og hus indenfor vor byfred, og atter uden at spørge sine slægt
ninge ret til at sælge det til enhver, der vil købe. (24) Fremde
les hvis nogen truer nogen borger med brand eller død, skal
han, dersom to af hans borgere er tilstede og hører det, fængsles; hvis han nægter, skal det stå til den herre kongens fogeds
og rådets afgørelse og dom. (25) Fremdeles enhver, som sag
søges for betaling af penge og fæster lov på tinge eller for råd
mændene, og betaler og fyldestgør klageren til den skyldige
lovdag, skal intet betale til fogeden og rådmændene. (26) Men
lov, som fæstes i helg, skal præsteres fem dage efter helg.
Fremdeles skal den borger, som fæster lov i nogen sag, og som
vil sejle bort, hvis han ikke evner at fyldestgøre for denne sag,
stille forlovere for sig, at loven vil blive præsteret fem dage
efter sin tilbagekomst. (27) Fremdeles må en fremmed, som an
kommer med sit skib, fortøje det til skibsbroen uden at spørge
nogen om lov, når blot han betaler den skyldige told. (28)
Fremdeles må enhver fremmed, skipper eller anden, som brin
ger sine varer med sig, oplagre dem på helligdage eller ikke
helligdage uden bøde, og ligeledes samle dem sammen og
transportere dem bort uden den bøde, som kaldes helgbrud.
(29) Fremdeles, når nogen dør hos os, skal hans arvegods for
blive på hans bopæl, hvor det er, indtil rådmændene til den
30. dag syner det. Hvis de rette arvinger kommer, modtager de
deres, hvis ikke, skal rådmændene opbevare godset år og dag
og ikke længere. Derefter skal fogeden have en halvdel og
rådmændene en halvdel. (30) Fremdeles skal de nærmeste in
denbys eller udenbys frænder opbevare børns gods, hvis fader og
moder er døde, når blot de stiller tilstrækkelig sikkerhed for det,
således som det måtte synes rådmændene retfærdigt og fornufigt.
(31) Fremdeles skal den herre biskop ikke stævne nogen bor
ger længere end til gården Hessel, hvorfor han skal have to
kobberpenninge af hvert madskab. (32) Fremdeles skal han
eller hun, der anklages for hor eller åger, forsvare sig med
12-mandsed, undtagen når ægtemanden anklager hustruen eller
hustruen ægtemanden. (33) Fremdeles skal lægfolk, som er
gejstliges tjenere eller tilhører deres husstand, søge deres ret
over borgere på bytinget i alle sager. (34) Fremdeles skal kvin
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der, som gensidigt skælder hinanden ud, eller en kvinde som
anvender ukvemsord, som er nedsættende for en mand eller
kvinde, forsvare sig, hvis hun nægter, med 12-mandsed; fæl
des hun skal hun bære de hertil bestemte stene eller tilfreds
stille klageren, fogeden og rådet efter deres skøn. (35) Frem
deles skal den ægtemand, som åbenlyst finder horkarlen sam
men med sin hustru, gøre hvad han vil i overensstemmelse med
landsloven21). (36) Fremdeles hvis et hus kommer i brand og
luerne viser sig over taget og stormklokkerne ringer og folkets
råb høres, skal han, hvis han er borger, betale 3 mark til foge
den og ligeså meget til rådmændene; hvis han er fremmed eller
ikke har hus og hjem, fyldestgør han efter fogedens og rådmændenes skøn.22) (37) Fremdeles skal vore heste, hopper eller
kreaturer ikke tages i nam23), men hvis de anklages (for at have
gået) i korn, græs eller hø, skal den anklagede rense sig med
12-mandsed, eller der skal inden solemærke gives ham trende
lovdage af dem (, der klager). (38) Fremdeles må vor forte24)
ikke piøjes ej heller må der bygges hus derpå undtagen med
rådmændenes samtykke; den som gør det, skal bøde efter råd
mændenes og fogedens skøn. (39) Fremdeles skal den, der lejer
hus eller skib i gode mænds nærværelse og ikke overtager hus
eller skib, betale halvdelen af lejesummen; overtager han det,
skal han betale alt det lovede. (40) Fremdeles må ejeren tage
fra den, der lejer hus og ikke vil betale til den skyldige termin,
hvad der tilkommer ham uden al brøde. Hvis tjenestekarlen
ikke forser sig mod husherren, kan han forblive til terminen.
(41) Fremdeles den sømand, som skal kaldes skipper, og de
med ham ombordværende, ikke åbne deres lasterum, førend
der er gjort fyldest for hyre og for alle sager, som er opstået
mellem ham og søfolkene; den, som handler herimod, skal be
tale skipperen og søfolkene 3 mark. (42) Fremdeles hvis no
gen bliver hindret, hvad der kaldes besat26), og han tager bort,
skal han betale fogeden tre mark og rådmændene tre mark.
(42) Fremdeles skal vor foged eller nogen anden ikke have
myndighed til at sælge eller afhænde nogen toft ved vor by,
nemlig på vor forte eller fælled indenfor vor byfred, til nogen
somhelst. Men hvis nogen vil bebygge nogle øde tofter skal
han have og opnå rådmændenes samtykke og tilslutning hertil,
og han skal betale vor foged en halv mark i boligafgift26).
(44) Fremdeles skal enhver, som befindes ikke at have rigtig
skæppe eller mål og ret alen, første gang betale fogeden tre
mark og rådmændene ligesåmeget. (45) Fremdeles skal enhver,
der udskænker dansk øl eller traveøl og ikke har rigtigt mål
eller en god og rigtig kande i overensstemmelse med stadens
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gamle mål, betale 9 ørtug dobbelt i kobberpenning, hvoraf den
ene halvdel skal tilfalde fogeden, den anden overdrages råd
mændene. (46) Fremdeles skal ingen af vore borgere møde i
retten med nogen medborger uden for vor stad, i Skåne eller
andetsteds, i nogen sag, som tidligere er opstået mellem dem
hjemme, medmindre der åbenlyst er blevet forment ham retfær
dighed på vor ting, men han skal fremsætte sin sag for os på
vort ting, når han vender hjem, for at modtage retfærdighedens
fyldesgørelse. (47) Fremdeles skal enhver, som vil købe varer,
brænde eller tømmer, vogne eller hvadsomhelst andet på vort
torv eller udenfor torvet, have vidner derpå, for at køberen,
hvis de solgte ting gøres til genstand for retskrav, og sælgeren
må hjemle dem og tilstå at have solgt ham dem, kan være sa
gesløs og sagen følge sælgeren. (48) Fremdeles må ingen frem
med hos os købe smør i skæpper eller okse- ko- eller kalve
huder eller pelse af nogen slags af nogen som ikke er vor bor
ger; men den som handler herimod, skal betale fogeden tre
mark og rådmændene ligesåmeget. (49) Fremdeles må frem
mede, som bringer humle med sig, ikke sælge den i skæpper,
men de skal sælge den i hele drømt27) eller tillige i halve.
(50) Fremdeles må de, som bringer hele stykker tøjer, ikke sæl
ge det i alenmål, men i hele stykker. (51) Fremdeles skal de
der fører salt med sig, sælge det i tønder eller i store og hele
pund og ikke i små skæpper til vore borgeres skade28). (52)
Fremdeles skal de, der fører travenøl eller sild med sig, sælge
det i hele tønder og ikke i småpartier eller i kander. Enhver
som forser sig mod de foregående paragraffer eller handler
derimod, skal betale 3 mark i bøde til fogeden og ligesåmeget
til rådmændene. (53) Fremdeles skal vor foged ikke påbegynde
og forfølge nogen kapitalsag mod en borger eller fremmed,
uden at rådmændene synes, at han har en retfærdig sag at
fremføre, og så skal han efter rådmændenes råd forfølge sagen,
som retsordenen kræver.
Men vi Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, imødekom
mer vore førnævnte rådmænds og borgeres bønner og over
lader, stadfæster, godkender og med vort segl som værn be
kræfter vi med vore bedste mænds, riddere og andres, råd og
samtykke alle ovenforskrevne bestemmelser såsom fornuftige
og givne efter andre byers og købingers skik i vort hertug
dømme og landsområde efter de viseste råd sammen med de
love og gode og anerkendte sædvaner, som de i frihed har haft
af vore forgængere, nemlig af kong Valdemar og andre konger,
fyrster og hertuger. Vi forbyder strengt ved vor nåde, at nogen
af vore fogeder eller nogen anden i vort landområde og hertug16

dømme på nogen måde fordrister sig til at antaste disse vore
borgere med hensyn til førnævnte nåde, og hvis nogen måde
i ubesindig voven fordrister sig til at handle herimod eller for
søger herpå, vil han pådrage sig vor harme og ikke undgå vor
hævn. Givet i Sønderborg i vor nærværelse 1335 på apostlene
Filip og Jacobs dag med vore bedste mænds råd og samtykke.
1) Valdemar 2. sep. 1202—41. — 2) Området, hvor stadsretten gæl
der. — 3) Uden lov = uden adgang til at rense sig ved mededsmænd.
— 4) led = mask led. — 4a) Eller stenbrud. — 5) = Gammel-Åbenrå.
— 6) Kongskøb ligger på Jørgensgård jorder. — 7) 30. november. —
8) Et madskab = en husstand; Vz madskab = en enlig person. — 9)
En læst = 40 tønder. — 10) Udenbys købmænd, som skulle have bo
pæl hos en borger for at kunne handle i byen. — 11) Et pund = Via
læst. — 12) se Matzen, Retshistorie Off. Ret I 86f. og Danmarks gamle
love på nutidsdansk III 169f. — 13) d. v. s. skibsplanker. — 14) d.v.s.
deltage i 12 mandseden. — 15) Frem og tilbage gennem byen, for at
eventuelle bekendte kunne melde sig. — 16 = manddrab. — 17) D.v.s.
Jyske Lov. — 18) Brud på husfred. — 19) = hærværk. — 20) Jfr. DRB.
2. række IV nr. 121 note 1. — 21) D.v.s. have lov at dræbe ham. — 22)
jfr. Flensborgs stadsret § 56 — 23) Tages i forvaring af den, i hvis
korn o.s.v. de ulovligt græsser. — 24) Forte = fælles græsgang. —
25) = arrest på person — 26) Bolmude = fæstepenge. — 27) Drømt
= mål for humle — 28) Ved at de mister detailhandleravancen.
III

n deme namen des vaders vnde des sones vnde des hilgen

I gheystes amen. Wy rad vnde borgere tho Oppenra vnser
stad statuta, dede heten skraa, alse weren by koningh Wolmares tiiden, hebben gheuleghen vnde schriuen laten in desser
wise.
(1.) Tome ersten, dat eyn iewelk hiir körnende vnde wil mit
vns borger werden, de schal gheuen deme vaghede twe øre
copper penninghe vnde deme rade twe øre copper penninghe
bynnen sös weken.
(2.) Vortmer vnse vryheid tho watere strecket siik wente to
Skarfryf. We deme andern hiir en bynnen ouerlast dede, dat
de beschedigede vor vns beclaghet, is he borger, de dat dede,
he oheue deme vaghede dre mark vnde deme rade so vele, is
he eyn gast, he gheue deme vaghede vertich mark vnde deme
rade so vele, edder he bescherme siik mit rechte. Men is de
schuld edder ouertredinghe openbarliik, so betere de ouertreder sunder recht.
(3.) Vortmer vnse vryheid to lande is wente to Konynges
holte, to deme negesten viete dar sulues vnde ok wente to Gun
ny tweet hecke vnde ok wente to Kolstorpp stenbrugghe vnde
to deme (v)lete northen dorppe. Eyn iewelk, de ouertredhinge
3
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deyt bynnen desser vryheid, is he borger, he betere, so vorsecht
is, is he gast, ok alse vorsteyt, is de mysdåd opembarliik, vnde
is dat nicht, he enschuldige siik mit rechte.
(4.) Item vnse koo weyde vnde qwiik ganck, de schal wesen,
so vns konyngh Woldemer hefft gheheuen in den velden sonen
dorppen, alse Horstorpp, Stubbeky, Athorp, Hesel, Gammeloppener, Loyte vnde Brunne veld, wente de sulue here konyngh
Woldemar koffte welke stucke erden in deme velde Gammeloppener vnde Kolstorppe van den egeneren vor syn geld, dat wy
vnsen quykganck in Osterskugh ewichliiken vrygh hebben scholen.
(5.) Item eyn iewelk borger de ene tofft hefft, de betale eyn
ore peninghe, de meer hefft, de betale meer, in sunte Andree
daghe, vnde de denne nicht betaled, de betere deme vaghede
dre mark penninghe.
(6.) Item schal de rad vhtmanen vnde vpboren penynghe, genomed myntpennygh, van den scholen se deme vaghede gheuen
achte mark vnde nicht meer.
(7.) Item de vaghed de mane vnde neme vp in deme feste der
bord sunte lohans baptisten betalinghe, genomed arnegyald,
van enerne iewelken matschoppe eluen penninghe, van der
haluen matschop de helffte der pennynghe, van den, de nicht
betaled, neme he tweuoldich pand, dar de rad iegenwardlich sy.
8.) Item eyn vromed schiphere, de de kopenschop voreth, be
tale den tollen, alse vor ene last enen schillingh penninghe.
(9.) Item eyn gast, dede voreth packen mit crucebanden, de
betale vor enen iewelken packen sös peninghe, vor eyn pund
hoppen [ös]penighe, vor eyn perd veer penninghe, hefft id
nynen sadel, vor eyn rynth veer penninghe, vor eyne koo ok
so vele, vor eyn schäp twe penninghe, vor eyn zwyen twe pen
nynghe. Dede sodane tollen nicht betalen, de gheuen deme
vaghede dre mark vnde so vele deme rade.
(10.) Item eyn gast to vns körnende betale eyns imme iare
enen torghortich, vnde nicht vakener, in iegenwardicheid synes
werdes.
(11.) Item de kremere vlyen ere dinghe nicht vth in dat mar
ked sunder der borger willen.
(12.) Item eyn gast, dede kumpt mit synerne schepe, de mach
vor siik vnde syne kumpane eyn rynth, eyn zwin, eyn schaep,
eyn schipbottern, grouw wand to enerne rocke kopen, eyn
stucke louwendes tome zegele. De mer kofft, de vorlüst alle sin
gud, dat he mit siik hefft, behaluen he cope id van bordern mit
vulbord des rades, de helffte kumpt deme vaghede vnde de
helffte deme rade. Andere gudere kopen se nicht an deme mar18

kede, vth genomen perde vnde horssen, doch nicht to vorvanghe edder voerkope den borgern.
(13.) Item is id dat eyn borger edder eyn vroue nympt penninghe enes gastes vnde kofft dar gudere mede in vörvangh der
borgere, is id openbar, he gheue dre mark, secht he neen, he
were siik mit synerne hogesten laghe.
(14.) Item is id dat gast gast ansprekt vor vns vmme schulde,
hefft he opene breue, de angesproken werd, de betale, hefft he
nicht, he were siik mi twelff mannen eeden edder mit synen schipkyndern, helft he der so vele, hefft he myn schipkindere, de
zweren mit erne, vnde he sette synen voet vppe des schepes
bord vnde vorvulle mit synerne eede dat recht vnde zwere, dat
he in desser stad nyne vrunde hebbe, de mit em an synerne
rechte wesen willen, de de ryth, an synen bogel, to wagene
vppe dat rät, to vote vppe dat speet setten ere vote.
(15.) Item vnse vaghed schal nynen borger vanghen, vor wad
sake id sy, is he nogafftich den broke to beternde edder gude
borgen vor siik to settende.
(16.) Item ok nynen gast machmen vanghen, de enen borghen
kan hebben, also dat he trecked werd dorch de enen straten un
de dorch de andern, na older wonheid.
(17.) Item scholen wy nach older wonheid achte santman heb
ben mit vns in der stad wonende, de dar hebben huse vnde
egene, dede scheden scholen vppe dodslacht, notagend vnde
affhouwend, de en scholen nicht werden vp geworppen sunder
nach deme looboke.
(18.) Item iiii neuenynghe scholen wy mit vns hebben, de
hues vnde egene hebben, de rad schal se kesen alle iar tom
me negesten dinghe na der hilgen dryer koninghe daghe, vnde
de vaghed zwereth se tho, desse scholen scheden vmme husurede, hüssokinghe vnde deuerie, siik to beradende mit den eldesten vnde wisesten, vnde men schal se achte daghe to vøren
to esschen, dat se scheden, dat recht is, unde werden se vp gedreuen, so betalen se vor husurede ere houedloth, vor hus
sokend dre mark vnde vor deuerie liikerwys dre mark penninghe deme vågede des konynges.
(19.) Item evn borger, de den andern wil to rechte esschen
vmme schuld edder vmme ouerlast, de late ene esschen vnde
nomen to dinghe. Is id dat he nicht en kumpt tomme andern
dinghe, so voruolge he syne sake vormiddelst dren lachdaghen.
Is id ok dat se siik spreken vppe deme dinghe, mund to munde,
vnde de angesproken werd nyn recht en deyt, so schal he hol
den teghen em dre lagedage. Is id dat we ouerhørich siit vorhardeth, de betale deme klegere, dat he rechtuerdigen van em
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essched, vnde ene mark penninghe vor den broke, deme vaghe
de ene mark vnde deme rade ene mark.
(20.) Item welliik gildebroder sunte Knutes enen ander bro
der anclaget, vppe wad sake id sy, he were siik sulfft soste brode
re, also dat he vyue to siik hebben schal. Item dat sulue schee ok
van der broderschop sunte Nicolaweses. Item dat sulue schal
ok werden gheholden van sunte Nicolay lachbrodern
(21.) Item nyn borger van Oppenraa schal werden eiteret ed
der gheladen to enerne andern dinghe, men de dar claghed
schal to vnseme dinghe komen vnde neten dar, wes recht is.
(22.)Item is id ienich ry[tt]er, gudman, edder we id sy, de eyn
pand mit vns weme setted vnde nicht en losed vppe de beschedene tiid, so schalmen de pande dre dinghe vp beden vnde dar
na eyns synerne werde, denne mach he se vorkopen, dar id em
nutte duncked. Item eyn iewelk, de eyn pand nympt, de neme
dar by syne nabere in ene tuchnisse, wo dure id gesetted is.
Men eyn schencke, dede beer tapped vnde nympt pand, de en
dorff syne nabers dar nicht to hebben, sunder he en wil.
(23.) Item nummend werde hiir nomen an enen borger, sunder
he hebbe opene breue syner herde edder guder warafftigher
lude tuchnisse syner loueliiken guden handelinghe vnde vmme
ganges. De dar nomen is an enen borger, wor he here komen
sy, de hefft vullekomene macht to kopende gudere, land vnde
huse bynnen vnser vryheid vnde de wedder to vorkopende, sun
der vrage syner vrund, enerne iewelken, de id kopen wil.
(24.) Item is dat we drouwed ienigen borger to bernende ed
der dod to slande, synt dar twe borgere iegenwardich vnde ho
ren dat, men schal ene grypen, secht he [e]en, so [steit] iid to
deme willen vnde rechte des vagedes des koninges vnde des
rades.
(25.) Item enerne iewelken, deme to ghesproken werd vmme
permyngh schulde vnde vested to dinghe [syn] recht edder ok
vor deme rade, is id dat he de schulde vppe den lachdach be
taled vnde vornoghed den cleger, de betale deme vågede nicht
vnde nicht deme rade.
(26.) Item de rechte, dede vested werden in hilgen edder in
beslatenen tiiden, des vifften dages na den hilgen tiiden [scha]lmen se gheuen. Item welliik borger, de [ dar ve]sted eyn recht,
vor wad sake id sy, de dar wil zegelen vnde is nicht nogafftich
vor sodane sake noch to donde, denne sette he vor siik borgen
dar recht to donde in deme vifften daghe na syner wedder
komynghe.
(27.) Item e[yn] gast hiir körnende mit synem schepe legghe
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id tor bruggen, van nummende orloff to biddende, alse he synen
rechten tollen betald.
(28.) Item wad gast, schiphere edder rndere, de hiir brinkt sy
ne gudere, de legghe se vp in hilgen daghen edder werkeldagen sunder broke, edder mach ok syne gudere to hope sammelen liikerwiis vnde voren se wech sunder broke, dat hilgebroke heth.
(29.) Item we hiir mit vns sterued, de erffgudere bliuen in der
wonynghe, dar se sin, wente an den druttigesten dach, de rad
se se vore. Is id dat de rechten eruen komen, de nemen dat ere,
is id ok nicht, de rad beware [d]e gudere iär vnde dach vnde
nicht lengher, dar na hebbe de vaghed de helffte vnde re rad de
helffte der suluen gudere.
(30.) Vnde de gudere der kindere, der ere vader vnde moder
gestoruen sin, bewaren de negesten vrund mit vns edder van
buten tho, alse se nogafftighe vorwaringe dar vore vore dön,
alse denne deme rade rechtuerdich vnde reddeliik duncked
wesen.
(31.) Item vnse here de bisschop schal nicht laden edder ienigen borger vurder citeren alse in den hoff Hezel, dar schal he
vore hebben van enerne iewelken pär Volkes twe coppern penninghe.
(32.) Item dede angesproken werd vor echte brekend, man
edder vrowe, edder vor wokenere, de bescherme siik mit twelff
mannen eeden, sunder de man spreke syne husurowen an edder
dat wiff den man.
(33.) Item leyen, alse knechte der gheistliiken edder ere hoffgesynne, scholen ere recht soken iegen de borgere to deme stad
dighe, vppe wad sake id sy.
(34.) Item vrowen, dede scheldeword roren to samde, edder
eyn vrowe gheue vnerliike worde, alse schentliike word, enerne
manne, eeden, edder werd se dar nedderuellich ane, se drege de
käkstene vth der stad edder do noch deme clegere vnde deme
vågede vnde deme rade ,alse en gud duncked.
(35.) Item is id dat eyn man openbarliiken eebrekend mit sy
ner husurowen vynd, so do he, is id dat he wil, nach deme looboke.
(36.) Item is id dat ein hus anghesticked werd, dat siik de
vlamme strecked vppe dat dack, vnde de stormklocke werd gelüt mit deme rope des volkes, ik he borger, he gheue deme va
ghede dre mark vnde deme rade so vele, unde is he gast unde
hefft nyn hüs unde tofft, de betere so vele, alse deme vaghede
rechttuerdich duncked.
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(37.) Item perde, horssen edder vnse qwick scholen nicht
werden schutted edder hindert, werden se angesproken vmme
korne edder gräs edder houw etend, de schuldiged werd, were
siik mit twelff mannen eeden, edder bynnen der sunnen scholen
dre laghedaghe tegen em gheholden werden vor middelst den
anclegeren.
(38.) Item vnser weyde edder fortæ schalman nicht plogen
edder vppe se buwen sunder willen des rades, wol dat dede, de
betere nach behaghe des rades vnde des vaghedes.
(39.) Item de dar hureth eyn hüs edder schip in iegenwardicheid guder lude, is id dat he id nicht beuareth edder ingheyd,
de betale de helffte der hure edder Iones, is id dat he id be
uareth edder ingheyd, he betale dat gantze loffte.
(40.) Item de eyn hus hureth vnde wil de hure to rechten tiiden nicht betalen, de eghener neme dar vth, was em boreth,
sunder alien broke. Is id dat eyn denst nicht enbreckt iegen
den husheren, he bliue wente tho rechter tiid.
41.) Item eyn schipman, de eyn schiphere heth, vnde de mit
em in deme schepe sin, de en open eren bonnyck nicht, er se
vornoghed hebben dat schiplon vnde alle sake, dede roged is
tussche(n) em vnde den schipkindern, deyd he dar enteghen,
so betale de schiphere den schipkindern dre mark.
(42) . Item is dat dar wol behindert edder besetted werd vnde
tueth wech, de betale deme vaghede dre mark vnde deme rade
dre mark.
(43.) Item vnse vaghed hefft nyne macht iummende to vorkopende welke tofft edder to nemende edder weme to tekende by
ynser stad, alse in vnser weyde vnde dresche bynnen vnser stad
rechte belegen. Men wil wol woste beuwen, de hebbe vnde be
holde dat mit tolate des rades vnde betale vnseme vågede ene
halue mark penninghe bool ghaue.
(44.) Item eyn iewel(k), de nynen rechtuerdigen schepel edder
mathe edder nyne rechte elen hefft, vnde werd dar mede bevunden, vor dat erste mael gheue he deme vaghede dre mark
penninghe vnde deme rade so vele.
(45.) Item eyn iewelk, de densck beer edder vromed beer
schencked vnde hefft nyne rechtuerdighe mathe alse ene gude
rechte kannen nach der olden wonheid der stad, de betale dubbeld negen Schillinge copper penninghe, de helffte kumpt de
vaghede vnde de ander helffte deme rade.
(46.) Item nummend van vnsen borgern schal synen medebor
ger vppe sake, de ersten to hüs geroreth sin tusschen en, buten
vnser stad, to Schone edder anders wör, int recht teen, sunder
vp vnseme dinghe sy em opembarliiken recht gheweyerd, men
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he schal syne sake, alse he wedder to hus kumpt, bringe (n) vor
virs to dinghe vnde neme vorvullinge des rechtes.
(47.) Item eyn iewelk, de in copenschop bernehold edder
buwhold, tor egghe houwen, edder anders wes, wad id sy, wil
copen in vnseme markede edder buten, de hebbe dar tughe to,
vmme des willen, weret dat dat koffte dink angesproken worde
vnde de id vorkofft hefft to steyd em den kop, so is de coper
des dinghes entschuldiged, vnde de sake volget deme vorkopere.
(48.) Item nyn gast mach mit vns copen bottern in schippen
noch ossenhude noch koohude noch kaluerhude noch ok, wad
vel id sin, van iummende sunder van vnsen borgern, de hiir
enteghen deyt, de betale deme vaghede dre mark vnde deme
rade so vele.
(49.) Item geste, de hoppen bringhen, scholen ene nicht an
schippen vorkopen, men eyn gantz dromed edder eyn halff
dro[med scholen] se samtliiken vorkopen.
(50.) Item de hiir bringen vulle laken wandes, scholen se nicht
in [ele] tael, men in vullen stucken vorkopen.
(51.) Item eyn iewelk, de hiir brinkt solt, in tunnen edder in
enerne groten edder in enerne helen punde scholen se id vor
kopen vnde nicht an klenen schippen vnsen borgem to vorvanghe.
(52.) Item de hiir vramed beer edder herink, de scholen vor
kopen by tunnen vnde nicht in klenen pennynghwärden edder
in kannen. Wol ieghen desse negesten cappittele deyd, de be
tale deme vågede vor den broke dre mark vnde deme rade so
vele.
(53.) Item schal vnse vaghed nyne harde saken teghen vnse
borgere edder gaste vp vnseme dinghe gheuen edder voruolgen,
sunder id duncke deme rade, dat he ene rechtuerdighe sake
hebbe to krygende, vnde so mach he de sake nach rade des
rades vorvolgen, alse de schickenisse des rechtes essched.
Hiir vmme wy Woldemarus, van godes gnaden hertoghe ouer
lütland, syn der vorbenomeden rades vnde vnser borgere to
Oppenraa bede to gedan, van vulbord vnser besten ryttere vnde
anderer vnses rades rade, desse vorbenomeden statuta alle
bouen schreuen, alse de reddelken nach wonheid anderer stede
vnde dorpere bynnen vnseme hertochrike vnde herschop van
wiser rade gemaket, vnde de rechte vnde guden wanheid, dede
vulbordet sin, de se van vnsen voroldern, alse van konnyngh
Woldemaro, andern koninghen, fursten vnde hertoghen hebben
ghe vrygest ghehad, so vorlaten wy se en, ok sterken se, vul23

borden se vnde confirmeren vnde beuesten se mit der beschermynghe vnses ingezegels, strengelken to vorbedende, dat nummend vnser voghede, edder we id anders sy in vnser herschop
vnde hertochrike, by vnser gnade desse vnse borgere vppe
desse vorbenomede gnade ichteswes dore to vordrete bringhen.
Is dat iummend mit ouerdadiger drysticheid hiir entegen deyd
edder begynned, de schal an vnse vnhulde vallen vnde schal
ok vnse (w)rake nicht entfleen. Gheuen to Sunderborgh in vnser
iegenwardicheid ame iare vnses heren dusenddrehundert vnde
viffvndedruttich imme daghe Philippi et lacobi der hilgen apostele, van vnser besten rade vnde vulbord.
Vort trykkeri råder ikke over typer, der kan gengive den gamle
skrivemåde for ä, ü, ö, nemlig et a, u, o, med et lille e over, hvor
man nu i tysk skriver to prikker.

Om årsagen til, at »hertugen over Jylland« i 1335 har fundet
det ønskeligt at sætte byens rettigheder så smukt og højtide
ligt op, kan man kun gisne. Hænger det mon sammen med, at
hertugen ville vinde borgerne for sig i striden med kongemag
ten? Er det en ren tilfældighed? Vi ved det ikke, men skråen
kaster lys over livet i vor by, som det var for sex århundreder
siden, og er derfor nok værd at ofre opmærksomhed.
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Modersmål er vort hjertesprog.

Kun løs er al fremmed tale.

AABENRAA STATSSKOLE er en gymnasieskole,
* oprindelig indrettet efter skoleloven af 1903 og nu under
omdannelse efter »Lov om gymnasieskoler« af 7. 6. 1958.
Undervisningen er gratis for eleverne, og der udleveres ve
derlagsfrit læremidler.

Afgangsprøverne 1964
Til studentereksamen af nysproglig retning indstilledes 19
elever, der bestod således.
Ilia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
4

Beier, Hjørdis
Clausen, Mogens Fries
Feddersen, Tove
Henningsen, Anne Margr.
von Hielmcrone, Harald
Jacobsen, Anne-Marie
Juhl, Leif
Jørgensen, Preben
Kornerup, Ulla
Madsen, Lars P.
Møller, Carl Peter
Nielsen, Vibeke
Nissen, Gerda K.
Pahuus, Mogens
Rasmussen, Etta
Schaumburg, Birgit
Schmidt, Kirsten Lykke
Schwarz, Gunnar
Svendsen, Bodil

8,3
8,0
9,3
9,4
8,6
7,7
7,9
9,0
7,7
9,5
8,2
9,2
8,5
10,6
8,4
8,8
8,2
9,6
8,9
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Til studenter eksamen af matematisk-naturvidenskabelig ret
ning indstilledes 36 elever, der bestod således:
IIIx:
1. Albeck, Henrik
2. Brandenhoff, Andreas
3. Buch-Larsen, Bjarne
4. Clausen, Helge
5. Fink, Anne-Marie
6. Hansen, Tommy
7. Kjeldsen, Niels
8. Lawaetz, Kirsten
9. Mogensen, Gunnar
10. Nielsen, Jørgen V.
11. Nygård, Anton
12. Paulsen, Jørgen
13. Petersen, Jørgen
14. Ratzer, Ole
15. Schallert, Hans Chr.
16. Storgaard, Per
17. Toft, Kaj
Illy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Beier, Jørgen
Carlsson, Dan
Conradsen, Kurt
Damberg, Erik
Hartmann, Henrik
Jensen, Gerd
Jensen, Ingemand
Jensen, Johannes
Kock, Chr. Erik
Lorenzen, Kirsten
Lykkegaard, Dorthe
Madsen, Peter
Nielsen, Inga
Rosenstand, Eva
Schmidt, Frede J.
Schmidt, Mogens
Sørensen, Søren A.
Thomsen, Henrik
Thorsen, Ejvind

7,7
7,6
7,8
9,3
9,3
8,0
7,1
8,4
7,7
7,7
8,4
7,3
8,6
8,4
8,3
8,3
8,7
8,6
8,8
10,4
8,3
9,6
8,3
8,0
7,9
9,1
8,0
7,5
7,2
7,1
7,1
8,6
9,0
8,1
8,9
8,8

Til realeksamen indstilledes 17 elever, der bestod således:
1.
2.
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Bentsen, Finn
Egtved, Helene

14,00 mg
13,38 mg—

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ferslev, Dora
Hansen, Anna Lyck
Hansen, Ruth
Johnson, Flemming
Jørgensen, Peter Kr.
Larsen, Bent Møllvang
Lorenzen, Olav
Mathiesen, Ellen
Mortensen, Ingrid
Petersen, Bodil
Schmidt, Arne
Thiesen, Henry
Thomsen, Bente
Toustrup, Poul
Tygesen, Oskar

13,95
13,99
14,44
13,00
13,96
14,21
13,76
13,52
13,72
12,82
13,08
14,13
13,44
14,11
14,04

mg
mg
mg+
mg-F
mg
mg+
mg
mg-img
g+
mg-F
mg
mg-F
mg
mg

Til prøven efter 2. realklasse indstilledes ialt 28 elever, der
alle bestod.
Af disse optages 12 i det sproglige, 9 i det matematiske gym
nasium, mens 7 efter ønske oprykkedes i 3. realklasse.

Eleverne
Elevtallet udgjorde pr. 1 9. 1964 følgende: 151 drenge, 122 piger,
ialt 273 elever, der fordelte sig med 211 i gymnasiet, heraf 87 i den
sproglige, 124 i den matematisk-naturvidenskabelige linie, 62 i real
afdelingen.
Ved skoleårets slutning havde skolen nedennævnte elever (klasse
lærer anført i parentes):

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

1. realklasse (Hh)
Andersen, Inger Hansine, 28. 12. 49, arb. J., Søgårdmark, Kliplev.
Bjerre, Lene, 23. 12. 50, direktør Sv. E., Husholt 2.
Bjerregaard Bent Erik, 25. 9. 49, skovarb. Aa., Holbøl pr. Tørsbøl.
Bienner, Greta, 26. 1. 50, smedemester M., Genner.
Fleischer, Jan, 20. 1. 50, snedkerm. H., Østergade, Felsted.
Hansen, Else Lyck, 10. 7. 49, grd. B., Lundtoft pr. Tørsbøl.
Hansen, Kirsten, 14. 7. 50, købmand W., Hønkys pr. Rødekro.
Jakobsen, Birger, 2. 3. 50, maskinmester E., Hesselkær 5.
Jensen, Egon, 28. 7. 50, købmand H., Årslev pr. Hjordkær.
Jepsen, Kirsten, 20. 4. 50, overlærer P. M., Engvej 2.
Jepsen, Uwe Hermann, 27. 6. 49, murer J. P., Søndergade 29,
Rødekro.
Lindskog, Lise, 11. 2. 50, baneformand V., Storegade 46, Rødekro.
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15. Michelsen, Margit Ingeborg, 30. 1. 50, provisor N. Chr., Klinkbjerg 24.
16. Midtgaard, Erik, 26. 2. 50, fabriksarb. M., 0. Løgum pr. Hovslund.
17. Nielsen, Jan Jeszke, 19. 8. 50, overlæge J. A., Bjerggade 5.
18. Olesen, Karl Erik, 23. 9. 50, bankdir. A., Storegade 31.
19. Petersen, Jan Conrad, 17. 9. 50, forretningsfører H., Rugkobbel 12
20. Poulsen, Sven Skibsdal, 28. 12. 49, konsulent C., Højtoft 2, Røde
kro.
21. Roed, Susan, 6. 6. 50, provisor E., Ærholm 3.
22. Rosenstand, Flemming, 15. 6. 50, driftsing. J., Styrtom pr.
Aabenraa.
23. Schmidt, Henrik, 13. 8. 50, købmand J. Chr., Callesensgade 31.
24. Schmidt, Nis Hansen, 17. 11. 49, fru M., Østergade 26, Rødekro.
25. Slumstrup Ejvind Winther, 17. 1. 50, fru købmand A., Østergade 6,
Rødekro.
26. Sørensen, Merete, 27. 1. 50, arb. Chr., Genner.
27. Vagn-Hansen, Anette Gudrun Marie, 22. 11. 50, amtmand C. A.,
Brundlund slot.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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2. realklasse (Joh)
Andersen, Frede Georg, 1. 7. 49, snedkerm. N., Hellevad.
Andresen, Finn. 29. 4. 49, montør H. P. Sdr. Hostrup, Felsted.
Auring, Birgit Kirstine, 7. 3. 50, overbibliotekar G., Gi. Konge
vej 54 A.
Bonde, Kristian Margrethe, 9. 10. 48, købmand J. H., Hokkerup
pr. Tørsbøl.
Busch, Pia, 10. 7. 49, ingeniør C. E., Lindbjerg 18.
Callesen, Annemarie, 16. 5. 49, landmand P., Ensted pr. Aaben
raa.
Dethlefsen, Gudrun, 25. 10. 49, købmand A., Vollerup.
Elmose, Birgit, 6. 2. 49, husmand S., Vollerup, Bolderslev.
Fink, Karen Margrethe ,10. 7. 48. gdr. K. Nr. Hostrup, Rødekro.
Hansen, Karen Merete, 4. 3. 49, forstander F. C., Skinderbro 15.
Hanssen, Peter, 15. 5. 49, dyrlæge H. P., Bovrup.
Jessen, Karin, 3. 11. 49, gdr. N. C., Arslev, Hjordkær.
Johannsen, Gudrun, 13. 6. 49, lagerarb. Chr. Holbølmark, Tørsbøl.
Jørgensen, Inge, 19. 10. 48, værkfører N. P., Farversmøllevej 29.
Køhling, Hans Marius, 2. 4. 49, vejmand H., Hovslund.
Lei, Holger, 15. 3. 49, forretningsfører J., Hovslund.
Lindholm, Karen Lisbeth, 9. 11. 49, afdelingssygeplejerske L, Løgumklostervej 31.
Lorenzen, Ellen Marie Degn, 15. 2. 49, postkontrollør A., Fisker
gade 3 A.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lund, Birthe, 17. 11. 48, slagterm. P., Holbøl pr. Tørsbøl.
Meilandt, Edel Kathrine, 24. 3. 49, gdr. P. A., Kassø pr. Hjordkær.
Meilandt, Randi, 20. 7. 49, gdr. N., Kassø pr. Hjordkær.
Nielsen, Svend, 26. 5. 49, kedelpasser A., Sdr. Hostrup, Felsted.
Pedersen, Bo Boisen, 16. 1. 49, købmand V., Jørgensgård 1.
Petersen. Elise Bjørn, 28. 2. 49, civiling. E., Hostrupskov.
Rasmussen, Ulla Faber, 24. 12. 49, kriminaloverbetj., P., Kystvej 32
Ratzer, Søren, 15. 7. 49, overlærer A., Høj toft 3, Rødekro.
Schlesinger, Heinrich Moll, 7. 2. 49, forretningsf. E., Tøndervej 117

3.

realklasse (gh)

1. Brodersen, Viggo Højland, 16. 10. 48, skomagermester P., Rise pr.
Rødekro.
2. Christensen, Flemming Baum, 5. 9. 48, overportør J., Risevej 8 A,
Rødekro.
3. Diedrichsen, Hans Nicolaus, 13. 6. 48, købmand H., Vollerup pr.
Bolderslev.
4. Hansen, Kjeld Lausten, 20. 4. 48, købmand L., Nørreport 4.
5. Heisel, Anni Meilandt, 22. 4. 48, gdr. A., Kassøgård pr. Hjordkær.
6. Jensen, Anneli, 8. 11. 46, materialforvalter J., Søgård pr. Kliplev.
7. Jørgensen, Svend, 31. 8. 48, inseminør E., Hjordkær, H. komm.
8. Pedersen, Erik Ellebæk, 6. 10. 47, mejeribestyrer A., Hovslund.
la. (Lau)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bennetzen, Erik Hohlmann, 22. 9. 48, disponent B., Østerløgum pr.
Hovslund.
Channell, Roberta, 14. 1. 49, mekaniker H., Lojovej 13.
Dethlefsen, Kirsten, 19. 5. 48, eksportør, Lindbjerg 74.
Jakobsen, Niels Brøns, 14. 8. 48, oberstløjtn. B., Padborglejren,
Padborg pr. Fårhus.
Møller, Frede, 10. 5. 48, installatør J., Felsted.
Outzen, Villy Erik, 13. 1. 49, enkefru N., Hellevad.
Roager, Gerda, 2. 6. 47, købmand E. Mortensen, Tøndervej 13,
Kruså.
Voss, Anne Grethe, 14. 7. 48, politiassistent H., Valdemarsgade 24,
Padborg.
Ib (Lg)

1. Jacobsen, Finn Jean, 8. 4. 47, grænsebetj. G., Kollund.
2. Jensen, Ragna Sahl, 1. 1. 48, gartner P., Kværsløkke pr. Tørsbøl.
3. Kværndrup, Hanne Marie, 18. 1. 47, kriminaloverbetj. F., Lang
løkke 7.
4. Michelsen, Karen Margrethe, 26. 7. 47, afdelingsbestyrer V., Haderslevvej 10.
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Pedersen, Tage, 15. 5. 48, invalidepensionist Johs., Nr. Hjarup pr.
Hovslund.
6. Sørensen, Poul Janic, 2. 1. 46, bogholder fru E., Brunde Kirkevej,
Rødekro.
7. Tholstrup, Kirsten, 1. 10. 47, fabrikant N., Langløkke 3.

5.

Ic (Kiil)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dirksen, Lene, 21. 12. 48, tandlæge fru K., Højholt 12.
Hanssen, Helene, 26. 3. 48, dyrlæge H. P., Bovrup.
Jessen, Hans, 18. 8. 48, købmand E., Storegade 19.
Jacobsen, Merete, 10. 3. 48, læge A., Felsted.
Jørgensen, Edith, 14. 5. 48, handelsmand A., Bredevad pr. Ravsted.
Kunøe, Gorm, 20. 4. 48, skibshandler U., Kystvej 44.
Matthiesen, Else, 11. 2. 49, gdr. L., Hovslund.
Muus, Kirsten, 24. 8. 48, købmand Chr., Østerløgum pr. Hovslund.
0. komm.
Nielsen, Mikael Stig Rosenmeier, 15. 5. 47, grosserer P. E., Lind
bjerg 70.
Poulsen, Hanne, 19. 6. 48, arkitekt A., Løgumklostervej 24 A.
Sohnemann, Mai-Dorthe, 20. 11. 48, drejer R., Højtoft 3, Rødekro.
Weitemeyer, Maria, 21. 9. 48, direktør P., Jørgensgård 54.
Ix (Lau)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Berg, Mogens, 19. 6. 48, kedelpasser K., Tøndervej 215A.
Bertelsen, Knud Ole, 20. 11. 48, politiassistent A., Jørgensgård 43.
Jensen, Preben Hans Skellgård, 1. 3. 48, frugthandler V., Store
gade 6.
Glavind, Jette, 28. 10. 48, amtsinspektør A., Løjt Kirkeby.
Kaatmann, Chr. Brodersen, 15. 3. 48, købmand H., Grønnevej 1.
Lund, Kurt Harald, 21. 3. 49, kedelpasser J. P., Forstalle 37.
Momsen, Günther, 18. 9. 48, bankassistent H., Kystvej 28.
Nissen, Sophie Margrethe, 22. 11. 47, gdr. fru Nissen, Barsøe pr.
Løjt Kirkeby.
Parelius, Lars Ernst, 12. 6. 48, eksportør, Vrøndinggård, Hjarupvej.
Pedersen, Erik Billum, 4. 9. 46, gdr. A., Barsmark, Løjt Kirkeby.
Schmidt, Hans-Peter, 10. 9. 48, fhv. bagermester H. P., Vognmar
ken 3.
Schäfer, Inger, 24. 8. 48, tømrermester A., Stubbæk pr. Aabenraa.
Skau, Niels Kristian, 8. 2. 47, gdr. H., Lillehave, Stubbæk pr.
Aabenraa.
Thomsen, Gurli, 21. 5. 46, chauffør J., Fuglsang 9.

ly (ig)

1. Antonsen, Ole Christian, 10. 3. 48, overbetj. Chr., Padborgvej 16,
Kruså.
2. Asmussen, Sven Carl, 19. 1. 47, landbrugskonsulent H., Storegade,
Kliplev.
3. Bangsgaard, Bent, 6. 5. 48, ekstraarb. E., Frøslev pr. Padborg.
4. Christensen, Birgit Frost, 17. 5. 47, invalidepensionist V., Øster
bro 4, Rødekro.
5. Frederiksen, Ole, 10. 3. 48, gartner A., Søgård pr. Kliplev.
6. Haugaard, Henning Rossen, 17. 3. 45, sognerådsformand A., Bed
sted Lø.
7. Jørgensen, Peter Kristian Høgedal, 24. 6. 47, lærer Sv. Å., Stub
bæk pr. Aabenraa, Ensted Komm.
8. Lautrup, Johanne Kirstine, 18. 9. 47, gdr. Chr., Gestrup pr. Toft
lund.
9. Madsen, Jon Katborg, 2. 2. 48, konsulent M., Padborgvej 22, Kruså.
10. Nielsen, Jørn, 11. 8. 47, tømrermester G., Hovedgaden 68, Tinglev.
11. Paulsen, Birgit, 19. 12. 47, isenkræmmer Chr., Ramsherred 36.
12. Petersen, Niels Åge, 6. 6. 47, overlærer A., Borgmester Finksgade 12.
13. Wiwe, Niels Jørgen Jørgensen, 3. 5. 48, landmand O., Nørre Ønlev pr. Hjordkær.
Iz (Kiil)
1. Christensen, Allan, 23. 5. 48, prokurist W., Vognmarken 38.
2. Christensen, Kirsten Hahne, 5. 2. 48, gdr. N., Skovbølmark pr.
Varnæs.
3. Christensen, Per Flemming, 21. 3. 48, direktør A. J., H. P. Hans
sensgade 39.
4. Christiansen, Svend Erik, 28. 1. 49 ,arb. E., Vollerup pr. Bolderslev.
5. Fenger, Thomas Uhre, 4. 9. 47, sognepræst J., Stubbæk pr. Aa
benraa.
6. Haugsted, Poul, 2. 5. 48, TV fotograf H., Vognmarken 15, Aaben
raa.
7. Jensen, Inger, 6. 1. 48, vognmand H., Lunderupvej, Rødekro.
8. Jensen, Niels Skriver, 3. 6. 48, generalmajor J., Haderslevvej 52.
9. Lorenzen, Jens Chr. Forman, 30. 1. 48, gdr. L., Bredevad pr. Rav
sted.
10. Nielsen, Peter Kronborg, 27. 7. 48, direktør H., Rødekro Savværk,
Rødekro.
11. Ross, Ebbe, 27. 1. 49, ingeniør G., Tøndervej 123.
12. Stenz, Arne, 31. 10. 49, viceskoleinsp. Chr., Tøndervej 173.
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Ila (D)
1. Anthonsen, Karen Marie Plesner, 8. 8. 46, overbetj. Chr., Kruså.
2. Auring, Anne Marie, 8. 10. 47, overbibliotekar, G., GI. Konge
vej 54A.
3. Callesen, Gunnar. 22. 9. 46, gdr. P., Ensted pr. Aabenraa.
4. Callesen, Povl, 27. 6. 46, gdr. N. Lerskov pr. Rødekro.
5. Christiansen, Birgit, 27. 12. 45, Vognmand Chr., Tøndervej 56.
6. Clausen, Børge Bordiin, 11. 1. 46, ekstraarb. H., Jernbanegade 45,
Padborg.
7. Dragsbo, Jens Peter la Cour, 7. 10. 48, adjunkt P., Tøndervej 111
8. From, Gerda, 17. 5. 46, arb. Fr., Solbakken 23, Gråsten.
9. Hansen. Johannes Ditmar, 22. 9. 47, revisor P. A., Hellevad.
10. Hviid, Karsten, 30. 4. 46, toldkontrollør H. C., Hjarupvej 24.
11. Jensen, Bente, 5. 6. 46, tømrermester Chr. Bolderslev.
12. Jürgensen, Kristian Michael, 28. 2. 46, gdr. P., Bov pr. Padborg.
13. Lauritsen, Christina Tegnstrøm, 19. 6. 46, assurandør H., Tønder
vej 145.
14. Pendlebury, Margaret Ellen, 23. 4. 46, amerik. stipend., dr. Jacob
sen, Felsted.

Hb (D)

1. Lykkegaard, Ane Marie, 19. 8. 47, kaptajn A., Søgårdlejren pr.
Kliplev.
3. Peyk, Olaf, 25. 7. 46, montør M., Haderslevvej 42.
4. Poulsen, Jens Gottlieb, 4. 4. 47, afd. øjenlæge, Hjarupvej 9.
5. Poulsen, Karen. 23. 5. 45, sognepræst Aa., Bov pr. Padborg.
6. Rasch, Gunnar, 31. 12. 47, overlærer Chr., Langbjergvej 11.
7. Raunkjær, Susanne, 25. 2. 47, landinspektør J., Tøndervej 119.
8. Rummel, Hedwig Margrethe, 8. 3. 47, faglærer W., GI. Konge
vej 26.
9. Sørensen, Christian Ingwert, 31. 10. 46, købmand N., Sønder
gade 11.
10. Thaysen, Bjørka Anne-Christine, 14. 5. 45, gdr. L., Søgård pr.
Kliplev.
11. Thaysen, Gunhild, 20. 6. 46, gdr. L., Søgård pr. Kliplev.
12. Unnerup, Dorthe Cleeman, 8. 4. 48, major Sv. Aa., Borgmester
Finksgade 9
lix (gh)
1. Andersen, Hans Chr. Peter, 9. 10. 47, dyrlæge Chr. P., Hjarup
vej 22.
2. Beck, Hans Werner Clausen, 7. 9. 47, repræsentant C., Tækker
løkke 11.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Daabeck, Jens, 21. 4. 47, gdr. J. Klattrup pr. Kliplev.
Hahn, Niels Jørn, 5. 6. 47, tømrer J., Østergade 23, Rødekro.
Hansen, Knud Aage, 30. 10. 46, gdr. J. P., Sneskær pr. Felsted.
Ipsen, Poul, 14. 11. 47, forretningsfører H., Rådhusgade.
Iwersen, Mette, 29. 11. 46, bankfuldmægtig H., Fladerslev 36.
Jertrum, Ritta, 2. 2. 48, tandtekniker P., Haderslevvej 51.
Larsen, Kaj 3. 1. 47, kommunesekretær N., Rødekro.
Møller, Peder Trygve Traasdahl, 1. 8. 47, overlæge T., Haderslev
vej 24.
Nissen, Viggo Kaltoft, 29. 1. 47, filialbestyrer Chr., Løgumklostervej 31.
Olesen, Peter, 21. 3. 46, arb. O., Røllum pr. Aabenraa.
Pedersen, Bent Ole, 6. 3. 46, forstanderinde frk. A. Pedersen,
Aabenraa Børnehjem.
Pedersen, Erling Bundgaard, 29. 4. 47, mælkehandler E., Løgumklostervej 37.
Petersen, Axel Auerbach, 26. 11. 46, direktrice fru J., Løgumklostervej 31.
Petersen, Jørn Peter, 24. 10. 46, gdr. J., Østerløgum pr. Hovslund.
Schmidt, Kirsten Anker, 20. 9. 46, lagerforvalter O. F., Svinget 20.
Iiy (JJ)

1. Bonde, Jens-Peder Rossen, 27. 3. 48, snedkerm. M. J., Styrtom pr.
Aabenraa.
2. Bruhn, Ole, 21. 7. 47, overassistent H., Rugkobbel 1.
3. Christensen, Gunnar Frede, 22. 8. 46, jernbanearb. B., Rugkobbel 3
4. Christensen, Merethe Berkjær, 21. 4. 47, landoverbetj. K., Holbøl
pr. Tørsbøl.
5. Debel, Christian Paulsen, 23. 5. 47, prokurist N., Kruså.
6. Folmann, Ebbe Brun, 25. 12. 47, skoleleder K. A., Bramsbjergsko
len, Aabenraa.
7. Frank, Vibeke Stougaard, 10. 9. 47, toldkontrollør H., Haderslev
vej 24A.
8. Frølund, Jens, 20. 11. 47, stationsleder B., GI. Kongevej 65.
9. Hansen, Svend Erik, 18. 8. 46, biografejer H., Padborg.
10. Jensen, Ove, 12. 6. 47, repræsentant Chr., Søndergade 10.
11. Kristoffersen, Orla, 27. 9. 46, rangerformand A., Jernbanegade 55,
Padborg.
12. Larsen, Finn, 26. 5. 48, maskinarb. Chr., Stegholt 56.
13. Lyck, Søren, 13. 1. 47, trikotagehandler G., Farversmøllevej 53.
14. Madsen, Grethe, 28. 7. 46, direktør Chr., Vestergade 25.
15. Matthiesen, Inga, 24. 1. 47, værkfører H., Bag Hjelm 49
16. Olesen, Lone Askgaard, 11. 6. 47, driftsbestyrer G., Løgumklostervej 2.
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Olesen, Søren Peter, 20. 7. 47, bankdirektør A., Storegade 31.
Pedersen, Knud Nikolaj, 30. 6. 46, købmand M„ Gejlå pr. Fårhus.
Ross, Ole Thorbjørn, 19. 6. 47, ingeniør G., Tøndervej 123.
Schwartzlose, Erling Edemann, 10. 8. 46, arb. H. V., Holbøl pr.
Tørsbøl.
21. Traczyk, Knud-Erik, 3. 12. 46, lokomotivfører C., Jernbanegade,
Padborg.
22. Weitemeyer, Peter, 26. 8. 47, direktør P., Jørgensgaard 54.
17.
18.
19.
20.

IHa (VL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Alkærsig, Lise, 11. 7. 46, amtsskolekonsulent P., Højholt 10.
Bojesen, Lars Bo, 14. 10. 46, boghandler H., Reberbanen 41 II.
Dahl, Christel Margrethe, 12. 7. 45, Irs. W., Løgumklostervej 43.
Fangel, Grethe, 2. 3. 46, gdr. H., Søst pr. Rødekro.
Jacobsen, Gerda 27. 5. 45, montør L., Jernbanegade 31.
Jensen, Karen Skjold, 8. 6. 46, kæmner Sv., Møllevej 1, Tinglev.
Kraglund, Per, 26. 6. 45, købmand Sv., Aidt pr. Thorsø (Skov
fennen 11).
Kristensen, Helle Vibeke, 7. 4. 47, kaptajn E., Aabenraavej 22,
Haderslev.
Lauesgaard, Birgit, 2. 2. 46, gdr. Sv., Vestergård, Felsted.
Olesen, Hans Bakkegaard, 24. 11. 45, chauffør O., Løjt Kirkeby.
Olsen, Aksel Goth, 4. 11. 46, arb. J., Alslev pr. Hjordkær.
Ommen, Anni Julie, 20. 10. 47, gdr. J., Bovrup.
Sørensen, Niels Fin, 27. 12. 46, dyrlæge H., Hjordkær.
Thorsmark, Birthe, 1. 7. 46, urmager C., Storegade 10.
Venslev, Katja Wind, 29. 9. 46, afdelingssygeplejerske, Løgum
klostervej 43.
Wortmann Hansen, Sonja, 5. 12. 44, ekstraarb. A., Ringgade 5,
Padborg.
Hib (Gj)

1. Andersen, Elin Steen, 1. 1. 46, vagtmester B. S., Søndermosevej 14,
Padborg.
2. Bock, Hans Jørn, 16. 7. 46, læge H., Padborg.
3. Christensen, Bodil, 9. 8. 45, fhv. kommunaldirektør J., Nørrevang 16.
4. Hansen, Karin Margareth, 11. 6. 44, overlærer R., Frøslevvej 53,
Padborg.
5. Heiselberg, Rigmor, 25. 5. 46, fru L., Kruså forsamlingshus.
6. Jakobsen, Dorthe Brøns, 31. 3. 46, oberstløjtn. D. C., Padborglejren.
7. Jakobsen, Mette, 12. 1. 47, læge Martin, Ramsherred 8.
8. Jensen, Bente Thagaard, 13. 1. 46, trafikkontrollør M. C., Ny
gade 7, Padborg.
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9.
10.

11.
12.
13.
14.

Lassen, Ruth, 11. 6. 47, overlærer T., Rødekro.
Lorenzen, Annemarie, 14. 8. 45, landmand L., Bredevad pr. Rav
sted.
Morthorst, Ulla, 3. 2. 47, gdr. G., Bremmerholm pr. Rødekro.
Nielsen, Preben Lilhav, 6. 11. 45, ekspeditionsmedhj. N., Padborgvej 5, Kruså.
Skipper, Anne Mette, 4. 7. 46, toldinsp. P., Vikingvej 19, Padborg.
Storgaard, Mette Sonne, 7. 3. 46, pastor A., Mjølsvej 9, Rødekro.

IIIx (Li)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Agger, Kirsten, 26. 1. 46, købmand A., Storegade 8.
Bertelsen, Jes, 27. 3. 46, toldkontrollør, Toldkammeret, Kruså.
Dam, Erik Breinholt, 8. 6. 45, repræsentant H. B., Løjt Kirkeby.
Friis, Lise-Lotte, 4. 8. 44, fabrikant H., Østerløgum pr. Hovslund.
Friis, Olga, 12. 3. 47, arkitekt Sv., Løgumklostervej 29.
Hansen, Erik, 29. 10. 44, gdr. H., Hisselgård, Tombøl pr. Felsted.
Hansen, Jørgen Sten, 20. 2. 46, afd. ingeniør R., Tøndervej 185 A.
Hansen, Kaj Erling, 11. 11. 45, montør Knud Chr., Tøndervej 117.
Jessen, Anne Lene, 7. 2. 46, vognmand L., Rugbjerg pr. Hovslund.
Johannsen, Gunnar, 23. 11. 46, arb. J., Tombøl pr. Felsted.
Kristensen, Karen Dykær, 1. 4. 45, insp. E., Tøndervej 119.
Lamberts, Keld, 7. 11. 46, maler, Søstvej 148.
Landtreter, Inge-Marie, 20. 4. 45, driftsleder Chr., Jørgensmaj 4.
Lorenzen, Karen Marie, 11. 11. 45, fru Lund, Rugkobbel 27.
Markworth, Kurt Hermann, 24. 4. 46, opmåler J., Gammeldam 5.
Paulsen, Birthe Marie, 5. 8. 46, overlærer A. P., Bov skole, Pad
borg.
Rasmussen, Finn, 9. 6. 46, tegner H. C., Tøndervej 115.
Schmidt, Jørn, 10. 12. 45, overpolitibetj. Fr., Ringgade 12, Pad
borg.
Suntum, Ebbe, 24. 5. 46, repræsentant J., Bakkevej 3, Rødekro.
Thomsen, Thomas Mølgaard, 17. 8. 46, prokurist J., Kystvej 30.

Illy (Bk)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andersen, Hans Peter, 26. 1. 47, murerarb. H. B., Hellevad.
Berg, Bente, 22. 11. 45, guldsmed N., Løjt Kirkeby.
Bode, Arne Lindholm, 18. 4. 46, skolebetj. E., Løjt Kirkeby.
Clausen, Tage, 4. 4. 46, murermester H. C., Hjordkær.
Dirksen, Nanna Elsebeth, 11. 7. 45, tandlæge fru K., Højholt 12
Egdal, Maryanne Irene, 11. 7. 46, overlandbetj. A. E., GI Konge
vej 78.
7. Fabian, Hans Otto, 23. 4. 45, syerske fru D., Kilegård 3
8. Fallesen, Leif Beck, 24. 6. 46, kaptajn H. P., Langbjergvej 4.
9. Cjesing-Hansen, Inge Marie, 4. 7. 46, politifuldm. G., Lindbjerg 22.
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10. Hansen, Jens Lyck, 7. 2. 46, gdr. B. J., Lundtoft pr. Tørsbøl.
11. Holdt, Jacob Jacobsen, 19. 5. 46, frue, Bjolderup pr. Bolderslev.
12. Jacobsen, Bernd, 11. 8. 45, fru G., Hjort Lorenzensvej 9, Haders
lev.
13. Jensen, Marius, 29. 10. 45, forpagter T., Uldal pr. Vojens.
14. Jessen, Brita Knudsgård, 23. 9. 45, gdr., T., Løjt Kirkeby.
15. Jørgensen, Ingrid, 20. 2. 46, husmand J., Ugemark pr. Tinglev.
16. Laursen, Helge Taanning, 26. 11. 46, tømrer L., Jernbanegade 10.
17. Matzen, Grethe, 24. 8. 46, advokat A., Frydendal 24.
18. Møller, Nis Peter, 27. 11. 45, specialarb. F., Gammeldam 7.
19. Nielsen, Ester, 12. 1. 46, murermester C. N., Østergade 52, Røde
kro.
20. Nielsen Karin Vedel, 6. 8. 46, gartner G. V., Risevej, Rødekro.
21. Ostenfeld, Poul Erik, 18. 11. 45, amtslæge Sv., GI. Kongevej 72.
22. Paulsen, Sven Rosenmeyer, 23. 1. 47, direktør Alfr., Ramsherred 1
23. Petersen, Jep, 16. 8. 46, gdr. J., Kassø pr. Hjordkær.
24. Petersen, Povl Emil Lind, 30. 8. 45, arkitekt P. Chr., Haderslev 76.
Følgende elever er ved udgangen af skoleåret 1963/64 eller i løbet
af skoleåret 1964/65 udmeldt, de med * mærkede for at fortsætte
skolegangen andetsteds:
Jane Duus Ib udmeldt 11. 1. 65
Annelie Hansen la udmeldt 1. 8. 64
Jens Højgaard lix udmeldt 13. 10. 64
Ruth Johansen 2r udmeldt 10. 8. 64
Claus Jørn Lildholdt Ib udmeldt 13. 8. 64.
Jette Lorenzen Ib udmeldt 24. 6. 64'
Viggo Lorenzen Ir udmeldt 24. 6. 64*
Lone Askov Petersen la udmeldt 30. 3. 65.
Lillian Schmidt la udmeldt 27. 11. 64
Villi Stougaard Illa udmeldt 27. 11. 64.
Jørgen Bækgaard Thomsen lix udmeldt 11. 1. 65*
Søren Vognsen Ib udmeldt 1. 12. 64

Legater, understøttelser og præmier
A: I. Aabenraa Amts Skoleråd besluttede d. 26. marts 1953:
indtil videre at stille et beløb på 4000 kr. årlig til rådig
hed som støtte særlig i de første studieår til værdige og
trængende studenter fra skolerådskredsen, som søger vi
dereuddannelse på højere læreanstalter, på betingelse
af, at fordelingen foretages af skolerådet efter indstil
ling af skolens rektor, og at understøttelse ydes af en
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sådan størrelse, at den virkelig betyder noget — ikke
under 500 kr. årlig. Dette beløb er ved beslutning af
27. 12. 1961 forøget til 6000 kr. Ansøgningskema fås på
skolen.
II. »Aabenraa-Samiundets Jubilæums-Legat ai
1945« uddeler hvert år renterne af 20.000 kr.
består af rektor (formand), prokurist Hans
bankdirektør A. Olesen. Regnskabet føres af
søgningsskema fås på skolen.

23. August
Bestyrelsen
Schmidt og
skolen. An

III. »Den Sønderjydske Fonds Aabenraa-Studenter-Legat«
uddeles af legatbestyrelsen, der vælges af og blandt kol
legiets medlemmer. Opslag sker på skolen og landets
højere læreanstalter i maj. Ansøgningsskema fås på sko
len.
IV. »Aabenraa-Værelset« på studenter-kollegiet i Århus
universitet opslås ledigt hvert år i april. Det bortgives
af Aabenraa byråd efter indstilling fra skolen. Ansøg
ningsskema fås på skolen.

V. Kai Brundstrups Mindelegat. Bestyres af rektor med bi
stand af et medlem, der er valgt af skolenævnet, bank
direktør A. Olesen, og et medlem valgt af elevsamfundets
bestyrelse, prokurist Hans Schmidt.
Legatet skal tilfalde tidligere elever, fortrinsvis realister,
der søger handelsuddannelse. Ansøgningsskema fås på
skolen.
VI. Oplægspenge og stipendier uddeles hvert år af rektor
efter indstilling af skolerådet. Beløbet stilles til rådig
hed af ministeriet. Ansøgningsskema fås på skolen.

VIL »Lærernes 5. Maj-Legat til minde om Jes Peter Asmus
sen, Knud Andersen og Henning Fischer« uddeles som
regel hvert år på skolens fødselsdag. Legatet bestyres
af rektor, uddeles af skolerådet og kan ikke søges.
VIII. Strucks legat giver hjælp til underhold, forsørgelse og
undervisning af trængende, forældreløse børn, eller, så
fremt sådanne ikke findes, børn af værdige, trængende
forældre i Aabenraa, samt til sådanne børns faglige ud
dannelse eller studiehjælp. Legatets adresse er: Rådhu
set, Aabenraa, hvor også ansøgningsskema kan rekvi
reres.
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IX. Aabenraa købstadskommunes studie- og uddannelsesfond
yder lån til lav rente, eventuelt rentefri, undtagelsesvis
tilskud som hjælp til ubemidlede unge kvinder eller
mænd fra Aabenraa, der søger uddannelse på fagskoler,
højskoler, seminarier, universiteter, andre læreanstalter
eller på anden måde. Fondens adresse er: Rådhuset,
Aabenraa, hvor også ansøgningsskema kan rekvireres.

X: Ungdommens Uddannelsesfond uddeler gennem skole
rådet som stipendienævn understøttelse af statsmidler
til gymnasieegnede elever efter et skøn over hjemmets
behov. Opslag på skolen angiver tid for ansøgning. Sam
me fond understøtter elever i realafdelingen, hvis hjem
menes økonomiske forhold taler derfor, men henvendel
se må for realafdelingens elevers vedkommende ske til
kommunalbestyrelserne. Skolerådets stipendieudvalg er
rektor (fmd.), Mo, J-J og IP med skolesekretæren som
udvalgets sekretær.
XL Captajn P. F. Cleemanns Jubilæumslegat yder rentefri
lån (hjælp til selvhjælp) til driftige unge danske handelmænds, udgået af Aabenraa Handelsskole, henholds
vis fædre og opdragere i Aabenraa med afgangseksamen
fra anden dansk handelsskole til videre uddannelse i ud
landet. Henvendelse til handelsskolen i Aabenraa.

I, II, III, V, VIII søges senest 4. juni, IV senest 20. april, VI
senest 15. december.

Skolens fødselsdag 23. 8. 1964, indledtes som vanligt med
uddeling af legater.

B: I.

Aabenraa Amts Studiehjælp tildelte
Aase Andresen (stud. 1963) ............... kr. 500.—
Dan Carlsson (stud. 1964) ............................... kr. 500.—
Helge Clausen (stud. 1964) ............................... kr. 500.—
Knut Conradsen (stud. 1964) ........................... kr. 1000.—
Anne Margrethe Henningsen (stud. 1964) . . kr. 500.—
Gert Jensen (stud. 1964) ................................... kr. 500.—Mogens Pahuus (stud. 1964) ........................... kr. 750.—
Hans Chr. Schallert (stud. 1964) ................... kr. 500.—
Mogens Schmidt (stud. 1964) ........................... kr. 750.—
Per Storgaard (stud. 1964) ............................... kr. 500.—
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II. Aabenraa-Samfundet s Jubilæumslegat af 23. 8. 1945 til
delte:

Dan Carlsson (stud. 1964) ...............................
Dorthe Lykkegaard (stud. 1964) ......................
Mogens Pahuus (stud. 1964) ...........................
Hans Chr. Schallert (stud. 1964) ..................
Per Storgaard (stud. 1964) ...............................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100.—
200.-—•
100.—
200.—
200.—

III. Den Sønderjydske Fonds Aabenraa-Studenterlegat til
delte:

Dan Carlsson (stud. 1964) ...............................
Gert Jensen (stud. 1964) ...................................
Hans Chr. Schallert (stud. 1964) ...................
Per Storgaard (stud. 1964) ...............................
Mogens Schmidt (stud. 1964) ...........................
V.

VI.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100.—
200.—
100.—
150.—
200.—

Jens Ulrik Marek (realist 1962) ...................... kr.

200.—

Kaj Brundstrups Mindelegat tildelte:

Ministerielle oplagspenge er af skolerådet tildelt:

Gert Jensen (stud. 1964) ...................................
Knut Conradsen (stud. 1964) ..........................
Anne Magrethe Henningsen (stud. 1964) ....
Jørgen Petersen (stud. 1964) ...........................
Per Storgaard (stud. 1964) ...............................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

200.—
200.-—
120.—
200.—
200.—

VIL Lærernes 5. maj legat til minde om Jes Peter Asmussen,
Knud Andersen og Henning Fischer tildeltes prokurist
Hans Schmidt for forbilledlig og frugtbar ledelse af
»Aabenraa-Samfundet«, specielt for arrangementer i for
bindelse med studenter- og realistjubilarernes sammen
komster.
X, For fordeling af de midler, der er stillet til rådighed af
»Ungdommens Uddannelsesfond«, er der gjort regnskab
over for undervisningsministeriet. Ialt drejer det sig om
62.000 kr., der uddeltes til gymnasiaster i portioner fra
500.— til 2000.— kr.

Den 3. 12. modtog Lars Bo Bojesen, ledsaget af rektor, på
Gråsten slot af Hendes Majestæt Dronningen et rejselegat på
3.000 kr.
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C:

Ved årsafslutningen uddeltes der anerkendelssepræmier
således:
Aabenraa-Samfundets Hæderspræmier tildeltes student
Mogens Pahuus, realist Ruth Hansen, der i hver sin kate
gori opnåede årets bedste resultat.
Henning Fischers Mindepræmie tildeltes student Gert
Jensen for god holdning i skolen.

Præmier for godt arbejde i almindelighed tildeltes:

student Anne-Marie Fink,
student Anne Magrethe Henningsen,
student Mogens Pahuus,
student Knut Conradsen,
realist Finn Bentsen,
realist Bent Møllvang Larsen,
realist Oskar Tygesen.
Præmie for godt arbejde tildeltes
i dansk (nordisk):

student Lars Peter Madsen,
student Christian Erik Kock,
i engelsk:
student Tove Feddersen,
i tysk:
student Gunnar Schwarz,
i fransk:
student Vibeke Rosenmeier Nielsen,
i matematik:
student Henrik Hartmann,
i fysik:
student Knut Conradsen,
student Helge Clausen,
i naturfag:
student Dan Carlsson.

28. 8—8. 9. 1964 deltog Jes Bertelsen, IIIx, udpeget af
skolen i NORDEN’s studierejse i Sverige.

40

Kollegiet
Fag- og timefordeling 1964/65
Rektor, cand. mag. Georg Buchreitz (GB):
dansk: Illab (4), lix (4)
historie: 3r (3), 2r (2), Ir (2) ........................................... 15 timer

Lektor (26), mag. art. Jens W. Klinkby (Kl):
engelsk: lix (3), labc (4), Iz (4), 3r (5), 2r (4)
tysk: Ila (5), 2r (5) ..........................................................
Lektor (26), cand. mag. Peter Beck (Bk):
dansk: IIIx (4), Illy (4), Hab (4), Ily (4), Iby (4) .........
Lektor (26), cand. mag. Peter Gjøng (Gj):
fransk: Hib (4), Hab (3), lax (5)
latin: Hib (3), Ila (3), la (4) ...........................................
Lektor (26), cand. mag. Frithioi Gerdes (Gr):
geografi: lix (2), Ic (2), ly (2), Ix (2)
gymnastik: Illax (3), Illby (3), Ilax (3), Iby (3), Ir (3)
matematik: Ir (6) ..............................................................
Lektor, cand. mag. Kay Krogh (gh):
matematik: Illy (6), lix (6), Ix (5), lab (3), Ic (3), 3r (2),
2r (6)
regning: 3r (3)
fysik: 3r (2) ......................................................................
Lektor, cand. mag. Gunnar Juul-Jørgensen (JJ):
fysik: IIIx (6), Illy (6), lix (7), Ily (7), Ix (4), lyz (4)
Ir (2) ................................................................................
Lektor, cand. mag. Ingeman Pedersen (IP):
historie: Hib (4), IIIx (4), Illy (4), Hab (3), Ily (3), Iby
(4), Icz (4)
oldtidskundskab: Hib (1), IIIx (1), Illy (1), Hab (1),
Ily (1), Iby (1) ..................................................................
Lektor, cand. mag. Holger Moos (Mo):
engelsk: Illa (5), Hib (5), Hab (6), Ily (3), Ixy (4), Ir (4)
Lektor, cand. mag. Julie Lindballe (Li):
matematik: IIIx (6), Ily (6), lyz (5), Hab (3)
fysik: 3r (3) ......................................................................
Lektor, cand. mag. Poul Hahnemann (Hh):
tysk: IHb (4), Ilb (5), Ib (3), la (3), Ilxy (3), Ixzy (4),
3r (4), Ir (4) ......................................................................
Lektor, cand. mag. A. C. Lindgård (Lg):
fransk: Illa (4), IIIx (4), Iby (5)
latin: Illa (3), Ilb (3), Ib (4) Ic (4) ................................
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Adjunkt cand. mag. Lisbeth Kiil (Kiil):
Sang og musik: Illab (1), IIIx (1), IHy (1), Hab (2),
Ilxy (2), lax (1), Iby (1), Icz (1), 3r (2), I (1), Ir (2)
dansk: lax (4), Icz (4) ....................................................... 23 timer
Adjunkt, cand. mag. Poul Westergaard Larsen (VL):
tysk: Ula (4), Ic (3)
gymnastik: Ilby (3), lax (3), Icz + 3r (3), 2r (3)
fransk: Hly (4), lix (3), Ily (3), Icz (5) ......................... 34

Adjunkt, cand, mag Aage Laursen (Lau)
religion: Illa (1), Illb (1), IIIx (1), IHy (1), Ilab (1),
lix (1), Ily (1), lax (1), Iby (1), Icz (1), 3r (1), 2r (1),
Ir (1)
historie: Ula (4), lix (3), lax (4)
oldtidskundskab: Ula (1), lix (1), lax (1), Icy (1)
latin: 2r (4) ...................................................................... 32
Adjunkt, cand. mag. Poul Dragsbo, (D):
naturhistorie: Ilia (4), Illb (4), IIIx (4), Illy (4), 3r (2),
2r (2), Ir (1)
geografi: Ilab (1), Ily (2), lab (2), Iz (2) ......................... 28
Gymnasieoverlærer Ejnar Johansen (Joh):
formning: Hab (2), Ilxy (2), 2r (1), lr (2),
geografi: 3r (2), 2r (2), lr (2)
dansk: 3r (5) 2r (5+1), lr (5)
Sløjd: Ir (2) ...................................................................... 31
Lærerinde fru Inga Johansen (joh):
gymnastik: Illax (3), Illby (3), Ilax (3), Ilby (3), lax
(3), Iby (3), Icy+3r (3), 2r (3), lr (3) ............................ 27
Cellist Jørgen Krause Korsbæk (KK):
sang og musik: Illab (1), IIIx (1), Illy (1), I (1), 2r (1) 5
LærerindeHe/ga Ricken (HR):
håndgerning: lr (2) ............................................... 2 »

»

»

»

»

»
»

Mo er administrativ inspektor og rektors stedfortræder.
Li er inspektrice for de kvindelige elever.
Joh er indre inspektor.
Bk er bibliotekar.
1P har tilsynet på legepladsen.
J-J lægger timeplan og varetager tilsynet med skolens ma
teriel.
Gr har påtaget sig at passe films- og lysbilledapparater, her
under filmsbestillinger.
Mo har passet båndoptager og radioanlæg.
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IP er sine kollegers repræsentant i S. L.
Kiil, Lau, D og Gr er festudvalg og arrangerer udflugter, fe
ster m. v.
Skolesekretær er fru Bodil Frank.
Pedel er Holger Jensen.
Skolelæge er fru E. Unnerup.
Skoletandlæge er hr. Øland Larsen.

Rektor havde studieorlov fra sommer- til efterårsferien. Mo
var i denne periode konstitueret rektor, mens embedets skema
timer besørgedes af Bk, Kiil, Joh og Lau.
VL havde studieorlov i skoleårets første uge. Timerne besør
gedes ved kollegialt vikariat.
Året igennem har der kun været meget ringe sygeforsømmelse i kollegiet.
Pr. 1. 4. 1965 er Gr oprykket i 26 lønningsklasse.

Emeriti scholae
Fhv. mellemskolelærerinde, frk. Laurine Hansen,
ansat ved skolen 1. 8. 1923-1. 8. 1943
boende GI. Kongevej 60, Aabenraa.
Fhv. mellemskolelærerinde frk. S. H. v. Lachmann,
ansat ved skolen 1. 8. 1920-1. 8. 1956
boende Lindsnakkevej 9, Aabenraa.

Lektor em. J. S. Maltbæk,
ansat ved skolen 1. 8. 1946-1. 2. 1957
boende Nørrevang 9, Aabenraa.
Lektor em., frk. A Bisgaard,
ansat ved skolen 1. 8. 1932-31.. 7. 61
boende Ny Klinkbjerg 13, Aabenraa.
Lektor em., frk. E. Hopff-Andersen,
ansat ved skolen 1. 10. 1921-1. 8. 1962
boende GI. Kongevej 60, Aabenraa.
Lektor em., Th. Kjeldsen,
ansat ved skolen 1. 8. 1920-1. 8. 1963
boende Jørgensgård 56, Aabenraa.
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Af skolens dagbog
1 9 64:
24. 6.: Årsafslutning med dimission. Festen overværedes —
under elevsamfundets medvirkning af — 40-års stu
denterjubilarer, — 25-års studenterjubilarer — 25-års
realistjubilarer.

12.

8.: Det nye skoleår begynder.

23. 8.: Skolens fødselsdag.
26. —27. 8: II g under ledelse af IP, Gr, Lau på ekskursion i
landsdelen.

2.

9.: Den tyske digter Siegfried Lenz, læser af egne værker
for gymnasiasterne og for gymnasiaster fra det tyske
gymnasium, som man havde indbudt. Den tyske kon
sul i Aabenraa, Voos, der havde formidlet arrangemen
tet var til stede.

3.

9.: I 2. og 3. lektion vistes for alle elever filmen «Den nye
virkelighed«.

7.

—12. 9: lig på ekskursioner under ledelse af IP, Gr, Lau og
D.

14.

9.: Boldkampe i Tønder med derværende statsskole.

16.

9.: Boldkampe i Flensborg med Duborg-skolen.

19. 9.: Idrætsstævne i Ribe for Duborg-skolen, Haderslev Ka
tedralskole, Sønderborg Statsskole, Tønder Statsskole
og Aabenraa Statsskole.

22.

9.: Fridag i anledning af folketingsvalget.

25.

9.: Idrætsstævne for skolerne i Aabenraa med deltagelse
fra 1., 2. og 3. real.

16. 10.: Tuberkulosevognen på besøg.

11.

11.: Jens Bjerre viser for hele skolen sin film om livet i
»Kalahari«.

14.

11.: 14 drenge deltager under ledelse af Gr: lands-skoletur
nering i basketball.

17.

11.: Forældremøde.

23. 11.: Månedslov.
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22. 12.: Juleafslutning. Pastor Bækgård-Thomsen læste jule
evangeliet og talte herover. Rektor fortalte om et be
søg i Bethlehem. Under ledelse af Kiil musikalsk ind
slag.
25. 1.: Rektor holdt ved morgensang kort mindetale for Win
ston Churchill.

27. 1.: a) Erhvervsvejledning for III og II ved et af arbejds
direktoratet og arbejdsanvisningskontoret udsendt hold
studenter. Arrangementet under ledelse af IP.
b) Amtsforældremøde.
2.

2.: Kirkeminister, fru Bodil Koch holder foredrag for alle
elever — og en del forældre — om »Mennesker, jeg
mødte«. Ig.s piger sang ved sammenkomsten under le
delse af Kiil »Kyndelmissesangen«.

3.

2.: Ansgars 1100-års-dødsdag erindres ved morgensangen
i et kort foredrag ved Lau.

17.

2.: Undervisningsinspektør, Lektor Rikard Frederiksen
holder foredrag for II og 3 r om »Landsbyliv i Indien«
og viser i tilslutning hertil en serie lysbilleder.

24.

2.: Lg holder foredrag med lysbilleder for II om moderne
kunst (fortsat 10. 3. og 7. 4.)

3.

3.: Generalkonsul, professor, dr. Troels Fink holder fore
drag for III og II om »Dansk neutralitetspolitik«.

6.

3.: Idrætsmærkediplomer uddelt ved morgensang.

10.

3.: Skolekomedie og skolebal. Under instruktion af Joh —
og kostumeringsassistance af Lg — opførte elever fra
II »Jacques« og »Apollon fra Bellac«.

17.

3.: Koncert for alle elever ved »Slesvig-Kvartetten«, under
ledelse af J. Krause-Korsbæk, der tillige fortalte om
de værker, der fremførtes.

22. 3.: Komponisten Erik Moseholm fortalte om jazzrytmer
og illustrerede sit foredrag med opspilning af bånd.
27. 3.: Skuespillerinden, fru Eleonore Schielderup reciterede
for hele skolen uddrag af »Faust«.
28. 3.: 53 elever — under ledelse af Kiil — deltog sammen
med elever fra andre syd- og sønderjydske gymnasie
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29.
1.

skoler i »Sønderjyllands Symfonieorkesters« opførelse
i Ribe Domkirke af Händels »Samson«.
3.: Gentagelse i Frihedshallen i Sønderborg.
4.: Elevråds-skifte. De afgående præfekter fik hver en
boggave overdraget efter morgensang.

9. 4.: Generalmajor J. Skriver Jensen holdt foredrag om »9.
april 1940«. Alle elever og enkelte forældre overvære
de det, og det indholdt dels erindringer, dels en vur
dering.

3. 5.: Sangafslutning under ledelse af Kiil og KK. Alle klas
ser deltog.
4. 5.: Ilabg på excursion til Dannevirke m. v. under ledelse
af IP.

5. 5.: Ved morgensang talte rektor om 5. 5. 1945 og om kri
gen forud samt læste Torgny Segerstedts artikkel af
»20. 4. 1938«.
III ophængte krans ved skolens minderelief. Kl. 12:
Vagtskifte ved »Elevernes flag«. Derefter fri.
6. 5.: III fejrede deres sidste skoledag ved at optræde som
»Midgårdsorm«.

7. 5.: I på excursion til Dannevirke under ledelse af IP og
Lau.
14.

—21. 5.: Ilby under ledelse af VL med frue på besøg i Oslo,
indbudt af det norsk-danske samarbejdsfond og Oslo
kommune for — sammen med gymnasiaster fra Ham
merfest — at deltage i 17.-maj-festlighederne.

Forskelligt
Skolen har i årets løb modtaget boggaver, der til dels er ind
lemmet i biblioteket, dels anvendt til præmiering af elever. Ga
ver er således modtaget fra den amerikanske, den franske, den
tyske ambasade og Det iranske institut i København, fra »Al
liance Frangaise«, fra »American Library«, fra det vesttyske
konsulat i Aabenraa, fra undervisningsministeriet, Historisk
Samfund for Sønderjylland, Sprogforeningen, foreningen Nor
den såvel for hovedforeningen som fra lokalforeningerne iHönefoss, Växjö og Aabenraa, Gyldendals og Munksgårds forlag
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(bogpræmier), fra Berlingske Tidende, Teknisk forlag A/S,
lærebøger fra en række bogforlag, fra Håndskriflkomiteen af
1964, fra vort elevsamfund og fra private.
Vi modtager to tyske tidsskrifter fra Auswärtiges Amt i Bonn.
Under ekskursionerne er der fra forskellig side vist skolen
hjælpsomhed og imødekommenhed.

Lokale udstillinger — Århus-Åbenrå-Ålborg-udstillingen, By
historisk forenings arrangementer - har givet eleverne gratis
adgang, Folkeligt Samfunds teaterkreds, Musikforeningen og
Sønderjydsk Teaterforening har givet eleverne betydelig rabat
ved billetkøb, Aabenraa købstads skattekontor har stillet skat
testatisk til rådighed for skolen, og Levnedsmiddellaboratoriet
har været behjælpelig med undervisningsmateriel til naturfag.
For overskud på mælkesalget har skolen erhvervet en lille,
nonfigurativ skulptur i jern og glas af Børge Jørgensen, og un
dervisningsministeriet har skænket litografier fra institutionen
»Kunst i skolen«.

Elevernes materiel m. v.
På skolen får eleverne udleveret skolebøger og skrivehefter,
så at de kun behøver selv at eje et velforsynet penalhus .gym
nastiktøj, taske, pose, småhefter o. 1.
I faget legemsøvelser skal drengene anskaffe et par korte
blå benklæder samt håndklæde; til udebrug kan en gul trøje
og solide gummisko anvendes. Pigerne skal anskaffe en hvid
dragt og håndklæde. I den kølige tid må det tilrådes eleverne
at have en træningsdragt. Tøjet bør anskaffes efter samråd med
gymnastiklærerne. Det opbevares i tørreskabe på skolen og
skal være forsynet med tydeligt navn.
Gymnastiktøjet og et badehåndklæde må — undervejs til og
fra skole — opbevares i en særskilt taske eller pose, ikke sam
men med bøgerne, og denne taske eller pose må ikke medtages
i klasserne.
Pigerne i l.r skal tillige have en syæske eller sypose efter
aftale med håndgerningslærerinden.
Der må i lig påregnes en udgift på optil 100 kr. til ekskursione.
Man bør — af hensyn til god luft — foretrække en madkasse
tor en madpakke. Der kan købes mælk, sodavand, kaffe, the m.
v. i kantinen.
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Skolekomedierne
Traditionen for skolekomedie er fast. Kun ganske enkelte år
har man sprunget over. Det har interesse at se, hvad der er
opført, sædvanligvis af elever i II gymnasieklasse. Instruktører
har været rektor Mogensen, adjunkt Brøndsted, adjunkt Arnholtz, adjunkt Klinkby, adjunkt Gad, adjunkt Lindgård, adjunkt
fru Kiil, rektor Buchreitz, men i langt de fleste tilfælde og i de
senere år næsten udelukkende gymnasieoverlærer E. Johansen.
Rækken af opførelser ser således ud: 1921: »Abekatten«,
1922: »Store Bededagsaften«, 1923: »Geniet fra Odsherred«,
1924: »Debatten i Politivennen«, 1925: »Indkvarteringen«, 1926:
»Slægtningene«, 1927: Deklarationen«, 1928: Marionetkomedie
med levende marionetter, 1929: »Ser Jer i Spejl«, 1930: »Søskene på Kinnekullen«, 1931: »Karrig Niding«, 1932: »Den pant
satte bondedreng«, 1933: Scener af Poul Møller, 1934: »Faste
lavnsgildet«, 1935: »Det arabiske Pulver«, 1937: »Majdronnin
gen«, 1938: Marionetkomedie, 1940: »Recensenten og Dyret«,
1941: »Den politiske Kandestøber«, 1943: »Aprilsnarrene«, 1944:
»Karrig Niding«, 1945: »Advokat Pathelin«, 1946: »Dr. Knock«,
1948: »Jeg vil være en anden«, 1949: »Købmanden i Venezia«,
1950: »Den stundesløse«, 1951: »Bagtalelsens skole«, 1952:
»Scapins gavtyvestreger«, 1953: »En tjener, to herrer«, 1954:
»Genboerne«, 1955: »Ullabella«, 1956: »Nitouche«, 1957: »Den
stundesløse«, 1958: »Anna Sophie Hedvig«, 1959: »Aprilsnar
rene«, 1960: »Barselstuen«, 1955: »Vor by«, 1962: »Pygmalion«,
1963: »Eva aftjener sin barnepligt«, 1964: »Heksejagt«, 1965:
»Jacques« og »Apellon fra Bellac«.

Undervisningen
Skolen har i årets løb (16. 2.) haft besøg af undervisnings
inspektør, lektor Rikard. Frederiksen til en drøftelse med kolle
giet af aktuelle gymnasieproblemer. I øvrigt har afdelingsleder
Allan Christiansen fra Danmarks lærerhøjskole, efter indbydel
se 23. 3., haft en drøftelse med skolens matematiklærere om
forsøgsundervisning i matematik i hovedskolen. Lektor Oscar
Nielsen har besøgt engelsklærerne, og Colonel Young besøgte
skolen i nogle dage.

Fagfordelingen fremgår af det under kollegiefortegnelsen
side 41 anførte. Illg og 3.r er undervist efter de gamle, de
øvrige klasser efter de nye lovbestemmelser.
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Erhvervsvejledningen i alle klasser er meddelt af IP. Den har
været henlagt til timer uden for normal skoletid.

Gymnastikeksamen afvikledes i skoletimerne således: 28. 4.:
Illby dr, Illax pi, 27. 4.: Illby pi, 30. 4.: Illax dr. Fritidssport og
fritidsgymnastik har der været lejlighed til hele året.

Sangafslutning fandt sted 3. 5. Alle klasser deltog. (Orkester
øvelser og korøvelser har der været lejlighed til hele året). Der
opførtes musik af Woodhouse, Mozart, Heise, sange af Carl
Nielsen, Kuhlau, Willum Flansen, Bellmann, Vennerberg m. v.
tilige med uddrag af »Samson« (Händel).

Skolenævn
Ved årets begyndelse bestod skolenævnet af skolelæge fru
E. Unnerup, Aabenraa, overlærer Ratzer, Rødekro, sognepræst
Bækgård Thomsen, Rise og driftsingeniør Askgård Olesen,
Aabenraa, samt kollegiets repræsentanter IP og Li foruden rek
tor som fast formand.
Ved nyvalg omformedes det, så at det nu består af sogne
præst Fenger, Stubbæk, fru borgmester Jessen, Aabenraa,
bankdirektør A. Olesen, Aabenraa, skolelæge fru E. Unnerup,
mens kollegiets repræsentanter nu er IP og Kiil.

Meddelelser til hjemmene
I december og marts måned får eleverne karakterbog med
hjem. Karaktererne er ledsagede af vidnedsbyrd, hvor dette
skønnes fornødent. Ved årsafslutningen gives der årsbedøm
melse i karakterbogen tillige med årsprøvebedømmelse i nogle
få fag. I karakterbogen, hvori dette meddeles hjemmene, er til
lige oprykning eller ikke-oprykning m. v. meddelt.
Hjemmene kan i øvrigt telefonisk eller personligt henvende
sig på kontoret og til de enkelte medlemmer af kollegiet; se
adresselisten på omslagets inderside.

Alle elever sendes til skolelæge, og der gives dem forud for
besøget meddelelse med hjem, om at det vil finde sted.

Da indenbys elever i 1., 2. og 3. som I har adgang til skole
tandlæge. Besøgsindkaldelse meddeles i disse tilfælde blot
ved opslag på skolen.
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Foreningslivet
Skolens almindelige elevforening »Opnør« rapporterer:
Arbejdet har i den forløbne sæson været tilfredsstillende, og arran
gementerne har alle haft et besøg, der har gjort det muligt for for
eningen at fortsætte sin virksomhed i samme udstrækning som tidli
gere. En af de mest vellykkede aftener var diskussionen, indledt af
Kl over »Hvad er digtning?« Foredrag ved Hans Lyngby Jepsen og
advokat H. G. Callesen (islandske håndskrifter) bør nævnes. På
generalforsamlingen i februar valgtes ny bestyrelse: Ole Bruhn (for
mand) Anne Marie Auring, Niels Åge Pedersen, Michael Nielsen, Bo
Petersen, der afløste Kjeld Lamberts (fmd.) Bente Jensen, Ole Bruhn,
Jens Peter Dragsbo, Marie Weitemeyer. Der har i årets løb — sidst
3. 5. — været afholdt en række »kælderhaller« med mindre tilfreds
stillende tilslutning.
Ole Bruhn

DKG rapporterer:
Maj 1964 blev undertegnede af afgående tillidsmand Chr. E. Koch
opfordret til at fortsætte arbejdet på skolen.
I årets løb har DKG Aabenraa arrangeret fire foredrag, af hvilke
skal nævnes »Kældermennesket« ved stud. teol. Poul Berg og »Hvad
vil Ernst Bruun Olsen os?« ved boghandler Beck. Tilslutningen har
været ret tilfredsstillende. Aabenraa har været repræsenteret ved fire
lejre. »Gymnasiastbladet« har 30 abonnementer på skolen.
Hedvig Rummel

»Musikklubben« rapporterer:
Lytteklubben har gennemført sin 11. sæson efter de sædvanlige ret
ningslinier med møder omtrent hver anden tirsdag, ialt 13 aftener.
28 medlemmer — fordelt på alle skolens klasser — har været tilmeldt,
og der har gennemsnitligt deltaget 17. På skift har medlemmerne
udvalgt og gennemgået værker, ofte i tilslutning til forestående kon
certer. I sæsonens løb har klubben haft to gæsteforedragsholdere:
Cellist Jørgen Krause Korsbæk gennemgik Gounods »Faust«, og ka
pelmester Peter Ernst Lassen holdt foredrag »Om moderne musik«,
ledsaget af demonstrationer fra værker af Mogens Winkel Holm og
østrigsk elektronmosik. Der har været tur til Århus-operaens opfø
relse af »Drot og Marsk«, og sæsonen sluttede med en »Hvem ved
hvad«-konkurrence over musik, der var hørt i sæsonens løb.

Anne Marie Lykkegaard

KG rapporterer:
Ledelsen i Aabenraa KG har i det sidste år været præget af mang
lende kontinuitet, der har givet sig udslag i tre forskellige besty
relser i årets løb. I efteråret 64 afholdtes ekstraordinær generalfor-
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samling, hvor den gamle bestyrelse, bestående af Leif Fallesen, Niels
B. Jakobsen, Poul Petersen og Niels S. Jensen gik af, og en ny be
styrelse med følgende udseende kom til: Niels S. Jensen, Niels B.
Jakobsen, Søren Vognsen, Ole Bertelsen og Jane Duns. Endelig fik
bestyrelsen ved det ordinære generalforsamling i feb. 65 sin nu
værende sammensætning: Niels B. Jakobsen, Niels S. Jensen, Ole
Bertelsen, Günther Momsen og Merete Jacobsen.
Trods denne uro inden for bestyrelsen har Aabenraa KG i det for
løbne år formået at øge sit medlemstal med over 50 % og at styrke
sig organisatorisk, bl. a. ved at skabe kontakter med andre konser
vative ungdomsorganisationer i landsdelen og deltage aktivt i amts
arbejdet.
Mødeaktiviteten, der i år har været lidt mindre end sædvanligt,
har som yderpunkter haft et møde med repræsentanter fra Den
kinesiske Ambassade og et tværpolitisk ungdomsvælgermøde.
KG har således traditionen tro prøvet at spænde så vidt som mu
ligt, og det store medlemstal både forpligter og inspirerer til en ind
sats i den kommende sæson.
Niels Brøns Jakobsen.

RG rapporterer:
Radikale Gymnasiaster er en ny forening i skolens foreningsliv. Vi
står som en selvstændig forening under landsforbundet, hvis ledelse
vi selv er med til at vælge på den årlige generalforsamling. På lokalt
plan arbejder vi for at arrangere møder og studiekredse og uddele
pjecer og tryksager, for derigennem at skabe politisk orientering,
debat og interesse.
Vi er tilsluttet Radikale Studenters Råd, men er fuldstændig uaf
hængige af »moderpartiet«, Det radikale Venstre, med hvem vi kun
har idégrundlaget og den social-liberale, antimilitaristiske tankegang
fælles.
På den stiftende generalforsamling i april valgtes en femmandsbestyrelse, som følger:
Jens-Peter Bonde Ily (form.), Anne Marie Auring Ila (næstform.),
Merethe Berkjær Christensne Ily (kasserer), Jens Peder Dragsbo Ila
(sekretær) Bo boisen II real (repr. for realklasserne).
For at konsolidere os økonomisk blev det vedtaget at tegne et
vist antal passive medlemmer, da vi ikke modtager nogen økonomisk
støtte fra den lokale partiforening. Medlemskontingentet blev fast
sat til fem kroner årligt.
Jens-Peter Bonde.

LS rapporterer:
Liberal Gymnasiaster holdt stiftende generalforsamling 15. 12. 1964.
Man har arrangeret til indenrigs politiske foredrag med repræsentan-
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ter fra »Liberal Debat«, Konservative Folkeparti og Socialistisk Folke
parti. Desuden et udenrigspolitisk og et kulturelt foredrag.

Tove Petersen.

»Skræp«
har gennemført sin 18. årgang efter traditionelle linier og var som
vanligt uden censur.

Elevrådet
Elevrådet for perioden 1964/65 bestod af:
Kirsten Agger, Hans Jørn Bock, Dorthe Brøns Jacobsen, Bente
Jensen, Marius Jensen, Kurt Markworth og Grethe Matzen. Formand
var Kurt Markworth.
Af de ting, som det afgående elevråd skal have æren for at have
medvirket ved, bør foredragene i skoletiden af bl. a. generalkonsul,
professor Troels Fink og komponisten Moseholm samt de afkortede
lørdagstimer fremhæves. Elevrådet virker jo samtidig som præfekter,
hvad nogle af skolens elever øjensynligt endnu ikke har forstået.
Det nye elevråd melder om ændret og skærpet kurs på dette område
efter sommerferien.
Det nye elevråd har indmeldt sig i den nyoprettede landselevorga
nisation »Dansk Gymnasieelevråds Sammenslutning« D.G.S., som bl.
a. ser det som sin store opgave at repræsentere dansk gymnasieung
dom over for offentligheden. På det stiftende møde var Aabenraa
Statsskole repræsenteret af to elevrådsmedlemmer. D.G.S.' beslutnin
ger foretages på en elevrigsdag, og elevrådet her på skolen venter
sig meget af det.
Det nye elevråd for perioden 1965/66 består af:
Jens Peter Dragsbo, Vibeke Frank, Finn Larsen, Søren Lyck, Ane
Marie Lykkegaard, Axel Petersen og Kirsten Schmidt.

Vibeke Frank
Formand 1965/66.

Eksamenspensa
Studentereksamen maj-juni 1965
Dansk: Illab (GB): Holberg: Erasmus Montanus, Ibsen: Vildanden,
Abell: Anna Sophie Hedvig. Faleknstjernes litteraturprøver: Sønnetabet, Germand Gladensvend, Niels Ebbesen, Ebbe Skammel
sen, Ørnevise, Dagvise; Grundtvigs dagvise, Visitatsbogen, Hver
har sin skæbne, Ked af verden, Grundtvig: De levendes land. Om
sælsomme ægteskaber. Gaffelen, Guldhornene. Perspektivkasse-
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manden. Strandbakken ved Egeløkke. Kunstneren mellem oprø
rerne. Hedelærkens velkommen hjem. Brudstykker af en lands
bydegns dagbog. Heiberg: Æstetisk moral. Kejserens nye klæder.
Den grimme ælling. Klokken. Hovedstrømninger. Marie Grubbe.
Engelske socialister. Positivismen. Ørneflugt. Symbolismen. Confiteor. Bekendelse. På Memphis station. Da seeren tav. De blå un
dulater. Bjørnson: Salme.
Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litt. 1963:
Svensk: 38—40, 48—51, 68—70, 71, 92—100, 115—118, 1231»—124,
126-4—129, 161—167, 178—182, 194—196, 221—225 (= 52,7 ns).
Norsk: 290—295, 361—363, 379—382 (= 10,5 ns)
Illxy (Bk) x: Den politiske kandestøber, y: Jeppe på Bjerget.
I. P. Jacobsen: Mogens, Kaj Munk: Ordet, Falkenstjerne I8:
10—12, 42—45, 102—104, 120—123, 197—198, 239—240, 252—255,
262—263, 284—286, 375—3771», 387 (= 29,6 ns).
Falkenstjerne II8: 2, 2—61», 40—42, 44—46, 73—74», 103—116,
184—185-’°, 202—211, 22031—22212, 235—247, 346—352 (= 74,3 ns).
Falkenstjerne IIP: 11—16, 42—4415, 74—78, 11416—115», 1152»—
116’, 196—199», 220—224 242, 255, 257—262, 294—296 (= 46,5 ns).
Nis Petersen: Digte: Støv, Sendebudet, Den Lille, Sangeren (= 4
ns): i alt 154,4 ns.
Svensk: Ferlov m. fl.: Svensk og norsk litt.1 31—32, 33f.d.—37,
49—515, 62—64, 75—79, 106—112, 113—1141», 115, 117—118, 132—
134, 173—175, 191—193, 97—202, 225—227 (= 50,3 ns). Norsk efter
Falkenstjerne IIP: 332—334, 242—347, 364—365 (= 11 ns).

Engelsk : Illa og Hib (Mo). Alving m. fl.: 2 Centuries ... : Gray:
Elegy, Cowper: The Sofa, The Garden, Burns: To a Mouse.
Wordsworth: Composed in the Valley. Shelley: Ode to the West
Wind. Keats: Ode on a Grecian Urn, To Autumn. Tennyson:
Ulysses, Browning: The Bishop Orders. Arnold: Rugby Chapel,
Hardy: In a Wood. Housman: Bredon Hill, Brooke: The Old Vica
rage (= 29 ns) Shakespeare: Julius Caesar III (= 30 ns) 1 elev
i Illb Hamlet V) Helw Møller m. fl.: The British Spirit2: My
Schooldays, Prefectship, Oxford Colleges, Guilty. .., Education,
Rebuilding the H. of C., The Royal Assent (= 25 ns) Oscar Niel
sen: Shaw: Arms and the Man III (= 35 ns) The Dickens Reader
60—88 (= 32,4 ns) Andersen: Rebecca Sharp» 17—31 (= 20,4 ns).
IIx (KI) Mouridsen: On England and the English: Maugham: The
Outstation, Mr Know-All, Kjeldsen m. fl. Facts and Fiction II, s.
7—19, 31—38, 43—60, 133—134. Gram Andersen og Bay: Mod.
Brit, and Amer. Short Stories: Dorothy Parker: Too Bad. James
Thurber: The Departure of Emma Inch (= 100,9 ns).
Ily (Mo) Mouridsen: On England and the English (1955) 16—24,
30—35, 49—57, 145—154, 160—162, Kjeldsen: Facts and Fiction II
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(1964) 22—30, 52—60, 71—77, Gram Andersen og Bay: Mod. Brit,
and Amer. Sh. Stories 7—16, 22—28, 29—39 ( = 100,8).
Tysk : Illa (VL) Lessing: Emilia Galotti (ved Hendriksen) I, IV, 3, V
Faust I, 354—736, 1178—1258, 1322—1435, 1635—1867, 2605—2677,
3025—3216, 3374—3574—3543. Deutsche Poesie V 1, 3, 5 VI 1, IX
8. Spiegel II 11, Kulturgeschichtliche Lesestücke 3, 4, Spiegel II
1, 5, Spiegel I 23, 27 (= 120 ns).
Illb (Hh) Goethe: Faust I (Hendriksens udg.) 243—521, 2605—
2804, 3414—3586 (Trüber Tag, Feld), Schiller: Wilhelm Tell I—II.
Branner u. Stærmose: Deutsche Klassiker (1961) Nathan der Wei
se III 5-7 Heine: Die romantische Schule I og II, Deutsche Poesie
IV, V 1—5, 17, 23, VI 3. Ring Hansen u. Stærmose: Kulturge
schichtliche Lesestücke nr. 18, 23, 24. Ring Hansen: Neuere deut
sche Erzähler nur 3.
Ilxy (Hh) Bertolt Brecht: Der Augsburger Kreidekreis, Ring Han
sen: Neuere deutsche Erzähler (1962): Schnurre: Die Falle, Kaschnitz: Das dicke Kind, Alverdens: Die dritte Kerze. Ring Han
sen: Neuere deutsche Prosa: Lenz: Ein Freund der Regierung
Eduard von Keyserling: Die Soldaten-Kersta. (= 81,20 ns).

Fransk: Klasserne har læst: Illa og IIIx: (Lg):
Bruun og Roskjær: Fransk f. begyndere, hele bogen. KryssingBerg: Paul et Francoise, hele bogen, Laugesen: Lectures faciles,
hele bogen, Lindgård og Douchin: Le Miroir, hele bogen. Bruun
og Roskjær: La France occupée 3—23, 49—61, 95—129. Duprez:
Historie de France 107—167, 236—269 (= 537 ns).
Illb (Gj) Bruun og Roskjær: Fransk f. begyndere5 1—68. Lauge
sen: Lectures faciles1, hele bogen, Bruun og Roskjær: La France
occupée1 27—34, 65—92. Rochay og Laugesen: Nouvelles lectu
res faciles1 19-ud. Saint-Exupéry: Le petit Prince (uddrag), Aymé:
Les boeufs (uddrag), Jung: læsebog19 97-ud. Kryssing-Berg: Paul
et Francoise, lektion 9—25. Linguaphone, elementært. Bruun og
Roskjær: La France occupée1 3—23, 95—128. Duprez: Historie de
France 107—167, 236—369 (= 521 ns).
Illy (VL) Bruun og Roskjær: Fransk f. begyndere7 1—83, 86—88.
Bruun og Roskjær: La France occupée 27—34, 65—92. KryssingBerg: Paul et Francoise, hele bogen, Laugesen: Lectures faciles,
hele bogen, Laugesen: Nouvelles lectures faciles, hele bogen.
Lindgård: Le Miroir 7—44, 77—87, 123—138. Bruun og Roskjær:
La France occupée 3—23, 49—61, 95—127. Duprez: Historie de
France 107—167, 236—269 (= 537,2 ns).

Latin: Illa (Lg) Ørberg: Lingua latina, hæfte 7—10 (= 60 ns)
Gertz10: Cæsars Gallerkrig 1—37, Høeg: Ciceros taler2 57—62,
121—131. Høeg: Cæsar2 87—108, 132—138. Nielsen og Krarup:
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Læsebog3 54—65, 248—256. Krarup: Romersk poesi2 Catul 1—7,
Ovid 2. De latinske sange i Concinamus o sodales (= 130 ns).
Hib (Gj) Ørberg: Lingua latina, hæfte 7—10. Cæsars Gallerkrig
(Gertz)11 75—84 ø 85—103 m. Cæsars Gallerkrig (Fuchs) 130—
134 m. Høeg: Ciceros taler2 63—74, 121—131 ø. Nielsen og Kra
rup: Læsebog3 95 n—102, 147—153, 154—157, 158—164, 166 ø—167
m, 170—176, 206—211, 249—256. Krarup: Romersk poesi2, Catul
nr. 1, 5, 6; Horats nr. 10, 11, 15; Ovid nr. 2, 5. De latinske sange
i Concinamus o sodales. Itinerarium Aetheriae (duplikeret ud
valg). Ørberg: 60 ns, det øvrige 121,5 ns
Holdene berøres af to dispensationer: 1) Skolen har fået tilladelse
til at benytte Ørberg: Lingua latina i 2. realklasse og i første
halvdel af Ig. 2) Ved skrivelse af 14. 2. 1964 har Direktoratet for
Gymnasieskolerne givet tilladelse til, at disse klasser ved stu
dentereksamen udelukkende prøves i ekstemporal.

Oldtidskundskab : Illa (Lau) Homers Iliade (Østergaard10
1954): I (611) XXIV 469—595 (126), Odysseen (Østergaard7 1953).
VI. Athen i Storhedstiden (J. A. Bundgaard2 1961) Iliaden XXIII
351—534. Herodot: Kong Kroisos. Polykrates’ ring (H. i udv v.
Hastrup og Hjortsø3 1957). Kragelund: Græske historikere3 (1951)
Thukydid: Perikles’ mindetale over de faldne. Frisch: Sokrates'
domfældelse og død5: Platon: Sokrates' forsvarstale. Kriton. C.
Høeg og Ræder: Platons skifter Bd. 4, p. 69, linie 13, — p. 73,
linie 27, duplikeret: Platon: Af »Staten« 2. bog. Sofokles: Anti
gone (Niels Møller12 1960) Bundgaard: Den græske kunsts histo
rie: Kretisk-mykensk kunst, Delfi, Olympia, Akropolis, Korfutemplet (24, 26) Klobis og Biton. Kalvebærer. Kæmpende gud (55).
Vognstyrer. Parthenonfrisen (78—86) Metoper fra Olympia (62,63)
Drikkeskål (52—53) Panathenæisk amfora (43). Efter Andrup m.
fl.: Danmarks historie i bill.: Hobybægeret (36).
Hib, IIIx og Illy (IP) Illiaden I, VI 313—529, XXIV 578—595.
Odysseen VI, Kragelund: Græske historikere2 38—44, 64—80,
96—104. Platon Apologi og Kriton Sofokles: Antigone (Thor
Lange) Billeder: Kretisk-mykensk kunst. Vaser ca. 900—600 (geo
metrisk stil) Delfi. Tempelformer og -stilarter. Akropolis. Teatret.
Vognstyrer, tornudtrækker, spydbærer. Demosthenes, Døende
galler, Laokoon.

Historie. Illa (Lau) Før 1815. P. Munch's Verdenshistorie: Græ
kenland. Frankrig 500—1815. Italien 1300—1500. Kirkestriden i
Tyskland 1517—1648. Kierkegaard og Winding: Nordens historie:
Norden 1523—1720.
Efter 1815: Munch's Verdenshistorie IV (13): Staternes indbyrdes
forhold 1815—1914. Hovedlinier 1815—1915. England og Frankrig
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1815—1914. 1. Verdenskrig og Versaillesfreden. Tyskland, Rus
land og USA 1919—39. Kierkegaard og Winding: Nordens histo
rie: Danmarks 1814—1945. Jørgen Jørgensen: Den dialektiske ma
terialisme (Folkeuniversitetets ledetråd nr. 319). Samfundslære:
Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag. Landbrug. Handel, Ban
ker og sparekasser. Kreditforeninger. Aktieselskaber. Befolk
ningens indtægter. Arbejdere og arbejdsgivere. Arbejdsløshed.
Borgerrettigheder og borgerpligter. Folkestyrets opbygning (undt.
politiske partier).
Tekster: K. F. Plesner's Middelalderlige historieskrivere: Gregor
af Tours. Duplikeret supplement til samme. Kilder til Danmarks
historie 1660—1750: »Bispegårdsberetningen« 1660. Kilder til Dan
marks historie 1864—1920, Af Venstres program 1872. Socialistisk
litteratur i udvalg: Det kommunistiske manifest s. 7—23. Billeder:
Danevirke (Kierkegaard og Winding s. 15. Andrup: Danm.s hist,
i bill. nr. 54, 55, 71) Nydambåden (Andrup nr. 39, 49) Jernalder
huset (K. og W. nr. 9, Andrup nr. 34) Løgumkloster ) Andrup nr.
85, 90, Munch II (15) s. 39) Nadverbilleder fra Søndersø og Thors
lunde (Andrup nr. 143, 144) Arvehyldningen 1660 (Andrup nr. 198)
Hib, IIIx og Illy (IP) Efter 1815: P. Munch: De europæiske stor
magter ca. 1850—1945 USA 1783—1945. Kiergaard og Winding:
Danmark 1848—1945. Samfundslære: Kierkegaard m. fl.: Danmark
i dag6 s. 43—60, 63—67, 72—79, 81—103. 110—118, 121—128, 156—
163.
Tekster: IIIx: Fussing: Landbruget og bonden i 18. årh.3 nr. 6, 7,
8, 16, 17, 22, 23, 24. Billeder: IIIx: Flintredskaber, Dansk og neder
tysk gårdtype, Skt. Nicolaj i Aabenraa. Ilsøe m. fl.: Danmarks
historie i billeder nr. 2a, 8, 12—19—24, 26—33, 39, 49—54, 55—
78—85, 90—88—91—139, 140—230, 231—245, 147, 148.
Speciale Hib, Illy: I Middelalderlige kirker. Grundlag: Flastrup:
vore gamle kirker, samt rapport fra besøg i følgende kirker:
Aabenraa, Løjt, Broager, Ribe, Brøns, Nr. Løgum, Tønder, Løgum
kloster, Torsted, Vestervig, Rær, Tømmerby, Sjørring.
Hib, Illy og IIIx: Hovedtræk af Nordslesvigs historie 1918—45.
Grundlag: Fink: Sønderjylland efter genforeningen. Holbech: Kil
der til genforeningens hist. stk. 7, 16, 17, 31, 34, 36, 47, samt en
række duplikerede aktstykker.
Naturfag: Illabxy (D) Kjeldtoft og Schiønning: Biologi f. gymn.
(Opgives ikke: 8. Organismernes forhold til den omgivende na
tur). Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi. (Opgives ikke:
Centrernes fordeling. De kemiske processer i muskelen, sansefy
siologi til hørelsen, Akkomodationen — ud).

Geografi: Ilab (D) Hellner: Geografi f. spr. gymnasium. Atlas:
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Christensen og Krogsgaard. (Gjellerup II som klassesæt) Under
erhvervsgeografi: Hvede. Øvelser: Mølleåen. Ekskursioner i Søn
derjylland og Vendsyssel.
lix (Gr) og Ily (D). Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi.
Atlas: Gyldendals atlas 2 (Gjellerup II som klassesæt). lix: Eks
kursioner i Sønderjylland og på Sjælland. Ily som Hab. Specia
ler: lix: En række geografiske øvelser, der uddyber de under de
enkelte discipliner tilegnede kundskaber. Ily: Afrika syd for
Zambesi.

Fysik: (JJ) Illx + IIIy. Sundorph: Varmelære8 s. 17—32, Lyslære8
s. 17—50- Mekanik9 s. 12—99, Illy 8. udg. s. 1—62, 96—103. Elek
tricitet og magnetisme IIIx 10. udg. s. 1—35, 48—65, 95—105,
195—211, IHy 8. udg. s. 1—30, 44—56, 78—87, 179—190. Barmwater: Astronomi: IIIx 10. udg. 23—26, 31—35, Illy 7. udg. 25—35.
Da der er foretaget forsøgsundervisning med opgaveregning, ud
gør det opgivne pensum kun ca. Vs af det læste, ligesom der kun
opgives 12 øvelser: Massefylde, Atm. lufts massefylde, tins smel
tevarme, Kundts rør, Wheatstones bro, kompensationsapparat,
termoelement, Joules lov, Faradays elektrolytiske love, Gauss'
hovedstilling og tangensboussole, linser, goniometer. Der opgives
følgende numre i »Opgaver i fysik til brug ved studentereksa
men: Mekanik: 4, 5, 6, 8, 11, 18, 23, 29, 48, 53 og 60. Lys: 80, 81
og 83. Varme: 92. Elektricitet: 128, 132, 136, 140, 142, 147, 148,
149, 152 og 156.
Kemi : IIIx og Illy (JJ) Ring: Kemi f. gymn.9 §§ 17—27, 30, 35—45,
59—65, 67, 72—74.

Matematik: IIIx (Li) Pihl, Rubinstein, Kristensen: Matematik I-III.
Opgives: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29,
36, 37, 38. Bog I 21—34, 119—148, 151—167, 178—203, bog II
38—76, 79—93, 97—107, 129—138, 161—165, 181—186. bog III
22—42, 88—156.
IHy (gh) samme bog. stk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34 (delvis), 36, 37, 38. Bog I s.
78—203, bog II s. 38—138, 153—168, 180—186, bog III s. 14—48,
83—85, 88—97, 106—156.
Hab (Li) Poul Mogensen: Matematisk orientering f. det spr. gym
nasium.
Læst: bog I, samt bog II 1—144. Opgives: Bog I § 32—42 og §
46—61, Bog II § 1—8, § 12—27, § 30—31, § 33—39, § 41—45.
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REALEKSAMEN (3 real):

Dansk: (Joh) Clausen og Hansen: Dansk læsebog f. realkl.8: Ebbe
Skammelsen, Hosekræmmeren, Gartneren og herskabet, Engelske
socialister, Fru Fønss, Lykkeper i Nyboder, Dobbeltportræt, Terje
Vigen.
Værker: Blicher: Landsbydegns dagbog. Pontoppidan: Isbjørnen.
Leif Busk: Sproglig forståelse (realafd.)

Engelsk: (Kl) Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 5 (1963):
Intensivt: stk. 4, 10, 21. Extensivt: I 2. real: Friis Hansen og Chr.
Nielsen: Eng for 2. real. I 3 real: Friis Hansen og Chr. Nielsen:
Eng. f. 3 real, resten af bogen; desuden Wilkie Collins: The
Moonstone.

Tysk: (Hh) Nydal: Tysk f. realskolen 3 (1963). Intensivt: stk. 2—5,
10, 12, 15, 16, 22, 30, 33. Ekstensivt: samme bog stk. 6, 8, 9, 14, 18,
19, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36. Hansen-Christensen og Sv. Brüel:
Tysk 3 side 98—124.
Den ulæste tekst prøves ved oversættelse. Det opgivne stof prø
ves ved stikprøver i oversættelse og ved samtale på tysk.
Historie: (GB) Buchreitz og Rosing: Historie 3 (1963) s. 29—186.
Keller Hansen og Viggo Petersen: Samfundslære (1963) s. 9—62
og 91—134.
Geografi: (Joh) Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi f. realklas
sen8.

Biologi: (D) Mogens Lange og Ingolf Leth: Biologi f. realafdelin
gen 2.
Naturlære: (gh) Hjerting, Andersen og Voldby: Den ny natur
lære s. 7—105.
Regning og matematik: (gh) Axel Nygaaid og S. VesterPetersen: Regning og matematik f. realafd. Valgfrit emne: Axel
Nygaard og Risom Pedersen: Emnelæsning i mat. 3 for 3. real:
Lineære funktioner s. 1—33.
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Indbydelse
Skriftlig eksamen begyndte den 26. 4. De skriftlige årsprøver i
dagene derefter. Mundtlig eksamen og mundtlig årsprøve vil finde
sted i tiden 1. 6.—22. 6. Fremlæggelsesarbejder i formning og hånd
arbejder vil være udstillet den 25. og 26. 5., kl. 10—12 og 15—17.
Årsafslutning med dimission finder sted torsdag den 24. 6. kl. 9.00.

Til at overvære de mundtlige prøver (for hvilke skema findes hos
stående, bese de fremlagte arbejder og deltage i årsfesten indbydes
venligst forældre og andre, der måtte interessere sig for skolens ar
bejde.
Aabenraa, den 21. 5. 1965.

Det nye skoleår begynder den 12. 8. kl. 9.
Eleverne skal afhente skolebøger efter flg. tidstabel:
11. 8. kl. 9,00: lr
11. 8. kl. 10,00: Is
11. 8. kl. 11,00: Im

Der må medbringes taske (Is + m kuffert) til at bære bøgerne i.
Er eleven selv forhindret, må en anden møde i hans sted.
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Afgangs- og årsprøver
Maj - juni 1965
Tid

Klasse og fag

2. juni kl.
9. » »
14. » »
16. » »
17. » »
21. » »
22. » »

8
8
10
8
8
8
8

3. juni kl.
9. » »
10. » »
15. » »
18. » »

8
13
8
8
8

22.

»

»

yVa

2. juni kl.
10. » »
11. » »
14. » »
15. » »
17. » »
18. » »
21. » »

8
10
8
8
8
8
8
9‘/a

2. juni kl.
3. » »
11. » »
12. » »
15. » »
16. » »
18. » »
19. » »
22. » »

13
10
11
8
11
8
11
8
8

2. juni kl.
12. » »
17. » »
21. » »

8
10
9V2
8

2. juni kl.
12. » »
18. » »
21. » »

10
8
8
11
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ni a
historie (1-16)
fransk (5-16, 1-4)
latin (10-16, 1-9)
tysk (1-14)
tysk (15-16)
biologi (1-10)
biologi (11-16)
Illb
historie (1-14)
fransk (5-9)
fransk (10-14, 1-4)
latin (1-14)
tysk (5-14, 1-4)
biologi (10-14, 1-9)
IIIx
kemi (1-20)
historie (9-20)
historie (1-8)
matematik (1-15)
matematik (16-20)
dansk (1-15)
dansk (16-20)
oldtidsk. (1-20)
III y
kemi (1-8)
kemi (9-24)
historie (1-9)
historie (10-24)
matematik (1-9)
matematik (10-24)
dansk (1-9)
dansk (10-24)
oldtidsk. (1-24)
II a
latin (1-13)
fransk (6-13, 1-5)
geografi (1-13)
dansk (6-13, 1-5)
II b
latin (1-12)
fransk (6-12, 1-5)
geografi (1-12)
dansk (6-12, 1-5)

Eksami
nator

Censor

Lokale

Lau
Lg
Lg
VL
VL
D
D

Hem
Vibæk
Bundg
Jaco
Jaco
J Ped
J Ped

1r
3r
3r
3r
3r
naturl.
nat.

IP
Lg
Lg
Gj
Hh
D

Hem
Vibæk
Vibæk
Bundg
Jaco
J Ped

1r
3r
3r
3r
3r
nat

JJ
IP
IP
Li
Li
Bk
Bk
IP

L-N
TTJ
TTJ
Ben
Ben
Ka
Ka
Peter

fys 1
1 r
1 r
2 r
2 r
2 r
2 r
1 r

JJ
JJ
IP
IP
gii
gh
Bk
Bk
IP

L-N
L-N
TTJ
TTJ
Ben
Ben
Ka
Ka
Peter

fys 1
fys 1
1 r
1 r
2 r
2 r
2 r
2 r
1 r

Gj
Gj
D
Bk

Lg
VL
St P
Kiil

særlokale
særlokale
geografi.
II X

Lg
Gj
D
Bk

Gj
VL
St P
Kiil

særlokale
særlokale
geografi.
lix

Klasse og fag

Tid

Eksami
nator

Censor

Lokale

1. juni kl.
4. » »
15. » »
17. » »
19. » »

8
8
8
8
8

lix
historie (1-17)
fransk (8-17, 1-7)
tysk (1-6)
engelsk (1-11)
dansk (8-17, 1-7)

Lau
VL
Hh
Kl
GB

IP
Gj
Jaco
M Mül.
Kiil

1 r
særlokale
særlokale
særlokale
særlokale

1. juni kl.
9. » »
15. » »
16. » »
21. » »

8
8
8
8
8

il y
dansk (1-23)
historie (8-23, 1-7)
tysk (1-4)
engelsk (1-18)
fransk (8-23, 1-7)

Bk
IP
Hh
Mo
VL

Kiil
Lau
Jaco
M Mül.
Gj

II X
1 r
særlokale
særlokale
særlokale

1. juni kl.
3. » »
16. » »
21. » »

8
8
8
8

Ia
matematik (1-8)
dansk (3-8, 1-2)
historie (6-8, 1-5)
engelsk (1-8)

gh
Kiil
Lau
Kl

Li
GB
IP
Mo

II Y
særlokale
1 r
II Y

1. juni kl.
4. » »
18. » »
21. » »

10
10
9*/a
10

Ib
matematik (1-7)
historie (4-7, 1-3)
latin (1-7)
engelsk (4-7, 1-3)

gh
IP
Lg
Kl

Li
Lau
Gj
Mo

II Y
1 r
særlokale
ii y

1. juni kl.
4. » »
18. » »
21. » »

11
10
11
IIV2

Ic
matematik (1-12)
dansk (4-12, 1-3)
latin (8-12, 1-7)
engelsk (1-12)

gh
Kiil
Lg
Kl

Li
GB
Gj
Mo

II
II
II
ii

3. juni kl. 10
11. » » 8
16. » » 10
19. » » 8

Ix
Kiil
dansk (1-14)
Gr
geografi (4-14, 1-3)
Lau
historie (8-14, 1-7)
matematik 12-14, 1-11) gh

GB
D
IP
Li

særlokale
geografi.
1 r
II X

4. juni kl.
10. » »
15. » »
18. » »

8
10
8
11

iy
historie (1-13)
geografi (4-13, 1-12)
fransk (8-13, 1-7)
matematik (1-13)

IP
Gr
Lg
Li

Lau
D
VL
gh

1 r
geografi.
II X
II X

4. juni kl.
10. » »
15. » »
18. » »

8
8
10
8

Iz
dansk (1-10)
geografi (4-10, 1-3)
fransk (8-10, 1-7)
matematik (1-10)

Kiil
Gr
VL
Li

GB
D
Lg
gh

II X
geografi.
II X
II X

Y
X
X
y
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Klasse og fag

Tid

Eksami
nator

Censor

Lokale

3r
naturlære (1-8)
biologi (4-8, 1-3)
tysk (1-8)
matematik (1-4)
dansk (4-8, 1-3)

gh
D
Hh
gh
Joh

L-N
A Bisg.
Jaco
Kjeldsen
HA

fys 2
nat.
særlokale
II X
3 r

8
8
8
9
8

2r
biologi (1-27)
latin
religion (8-27, 1-7)
matem. (16-27, 1-15)
geografi (24-27, 1-23)

D
Lau
Lau
gh
Joh

Bogh
Lg
GB
Kjeldsen
Gr

nat.
særlokale
II y
II X
geografi.

8
10
8
8

1r
tysk (1-27)
biologi (8-27, 1-7)
geografi (16-27, 1-15)
engelsk (24-27, 1-23)

Hh
D
Joh
Mo

VL
A Bisg.
Gr
Kl

II X
nat.
geografi
ii y

3. juni kl.
9. » »
15. » »
17. » »
21. » »

8
8
1272
8
8

4. juni kl.
11. » »
15. » »
17. » »
19. » »
2. juni kl.
9. » »
14. » »
18. » »

Fremlæggelsesarbejder bedømmes således:
Formning: viceskoleinspektør J. Stave, Nygadeskolen
Håndarbejde: Fru E. Buchreitz.
Tilsyn under mundtlig eksamen:
1. Mo
9. gh
14. JJ
18. joh
2. Joh
10. VL
15. Kiil
19. Lau
3. joh
11. gh
16. Kiil
21. Hh
4. Mo
12. Joh
17. Lau
22. Kl
Forkortelser af navne:
Beskikkede og indbudte censorer: L-N, lektor K. Lindberg-Nielsen,
Kolding Gymnasium, Hem, lektor A. Hemmingsen, Fredericia Gymna
sium, Vibæk, lektor G. Vibæk, Svendborg Gymnasium, TTJ, adjunkt
T. Juncker-Jørgensen, Statsgymnasiet Schneekloths Skole, Ben, lek
tor H. Bennetsen, Kolding Gymnasium, Bund, lektor, dr. J. A. Bundgaard, Østre Borgerdydsskole, Jaco, lektor Harald Jacobsen, Nørre
Gymnasium, M. Miil, adjunkt Morten Müller, Esbjerg Statsskole, Ka,
lektor Henry Karlsson, Haderslev Katedralskole, St. P, lektor Stig
Pedersen, Hjørring Gymnasium, Peter, lektor Viggo Petersen, Sønder
borg Statsskole, J Ped, lektor J. Pedersen, Fredericia Gymnasium, A
Bisg, lektor frk. A. Bisgaard, Kjeldsen, lektor Th. Kjeldsen, HA, lektor
frk. E. Hopff-Andersen, Bogh, lærer Bogh, Nygadeskolen, viceskoleinsp. Stave, Nygadeskolen. Skolens lærere: GB, rektor Georg Buch
reitz, Kl, lektor J. W. Klinkby, Bk, lektor P. Beck, Gj, lektor P. Gjøng,
Gr, lektor F. Gerdes, gh, lektor K. Krogh, JJ, lektor G. Juul-Jørgensen, IP, lektor Ingeman Pedersen, Mo, lektor H Moos, Li, lektor frk.
J. Lindballe, Hh, lektor P. F. Hahnemann, Lg, lektor A. C. Lindgård,
VL, adjunkt P. Vestergaard Larsen, Lau, adjunkt Aa. Laursen, Kiil,
adjunkt fru Kiil, D, adjunkt P. Dragsbo, Joh, gymnasieoverlærer E.
Johansen, joh, lærerinde fru I. Johansen.
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Nogle ordensregler
1) Eleverne skal møde i god tid, d. v. s. være i skolens forhal lidt føl
skoletidens begyndelse.
2) Skoletiden er fra kl. 8,00 til kl. 13,50. Eftersidning finder kun sted,
efter at hjemmet er underrettet herom.
3) a. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors, inspek
tors eller (i frikvartererne) pladsinspektørens tilladelse.
b. Ønskes en elev fritaget for at tilbringe frikvartererne på lege
pladsen, må skriftligt ønske herom medbringes. Tilladelse vil al
mindeligvis kun blive givet for en kortere periode. I spisefrikvar
teret kan eleverne opholde sig i spisestuen.
c. Tilladelse til at forsømme skolen hele dagen eller dele af dage
kan i særlig tvingende tilfælde gives af rektor eller inspektor 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.
d. Efter forsømmelse på grund af sygdom må skriftlig meddelelse
fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed medbringes, ef
ter epidemiske sygdomme meddeles fra lægen, hvem det ifølge
ministeriets meddelelse af 15. marts 1916 påhviler, når der konsta
teres smitsom sygdom i et hjem, der har skolesøgende børn, at
underrette disses skole.
e. Fritagelse for gymnastik, boldspil eller badning kan af hensyn til
en elevs helbred gives efter skriftligt ønske fra hjemmet, dog ikke
ud over en uge ad gangen. Længere fritagelse kan ifølge ministe
riel bekendtgørelse kun gives efter lægeattest på særlig blanket,
der fås udleveret på skolen.
4) Skolen venter af sine elever, at de viser høflighed og sømmelighed
i forhold til kollegiet, venlighed i deres indbyrdes færd og kameratlig lydighed i forhold til elevrådet.
5) a. Alt skolemateriel skal være tydeligt mærket med navn. Eleverne
får bøger og hæfter udleveret på skolen i rimeligt omfang. Skole
bøgerne skal være indbundne i stærkt papir- eller plasticomslag.
Skolebøgerne forbliver skolens ejendom, den enkelte elev er an
svarlig for god behandling af dem, og hjemmet er økonomisk an
svarlig for de lånte bøger, idet ansvar vil blive gjort gældende
i tilfælde af mishandling, ikke for almindeligt slid. Der må kun
skrives i bøgerne efter direkte ordre fra en lærer, og heller ikke
understregninger er tilladte. Bøgerne skal tilbageleveres efter
endt brug og til enhver tid forevises inspektor til kontrol, hvis
han forlanger det.
b. Eleverne skal selv eje gymnastikdragt, skoletaske, skriveredska
ber. Desuden benyttes en pose, en taske eller et plasticomslag til
gymnastiktøj og håndklæde, der ikke må anbringes i samme taske
som skolebøgerne.
6) Cykler skal anbringes på de anviste pladser og være aflåsede. Sko
len påtager sig intet ansvar. Knallerter og motorcykler må trækkes
over skolens grund, og der må ikke køres på skolepladsen.
7) Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens materiel og inven
tar vil blive forlangt erstattet. Enhver beskadigelse skal straks med
deles.
8) Eleverne er efter tur ordensdukse. Ordensduksen skal være på sko
len 5 minuter før skoletid og må ikke forlade den, før de andre ele
ver er ude af klassen.

Aabenraa Statsskole
Bankkonto : Den Nordslesvigske Folkebank.

Rektor træffes som regel mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.
12,15—13, telefontid daglig 7,15—7,30.
Telefoner: Rektors kontor ........................................ Aabenraa 2 23 11
Lærerværelse ..................................................
»
2 3747
Inspektor privat ..............................................
»
2 2971
Pedellen .............................................................
»
2 2611
Postgirokonto: Nr. 43440.

AABENRAA BOGTRYKKERI
N. P. MOGENSEN & SØN

