
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


m SMITHS SKOIAARHUS
1 9 5 3 — 1 954



Fællesskole for drenge og piger

Henvendelser og forespørgsler kan bedst 

finde sted i kontortiden — hver skoledag 

kl. 14—15. løvrigt efter aftale.

Skolens telefonnumre er følgende: Kontoret 

2 2410. Bestyreren privat: 2 2410 og i sommer

tiden 70216. Skolens inspektør, overlærer, 

cand. mag. Chr. Poulsen: 6 83 52.'

Det nye skoleår begynder torsdag d. 12. aug. 

kl. 9, undtagen 1. klasse, der møder kl. 11. 

Børnehaven åbner samme dag kl. 9.

I sommerferien vil kontoret være åbent indtil 

udgangen af juni samt fra d. 5. august.

Nørre Allé 25 -

skolebestyrer, cand. mag.

- Aarhus



Elise SMiTHS Skole 
AARHUS

GRUNDL. 1. NOVBR. 1834

Årsberetning og program
Juni 195U



Fællesskole for drenge og piger 
Børnehave 

Forberedelsesskole 
Mellemskole 
Realklasse



Elise Smiths Skole
Elise Smiths Skole er en statsanerkendt og eksamensberettiget privat 
mellem- og realskole, der oppebærer tilskud fra stat, amt og kommune.

Forberedelsesskolen består af fem klasser, mellemskolen af fire klasser, 
realklassen er etårig.

Både den eksamen, der afslutter mellemskolen — mellemskoleeksamen 
—og den, der afslutter realklassen — realeksamen — er afgangseksami
ner, der holdes under medvirkning af censorer, beskikkede af undervis
ningsministeriet.

Som alle andre eksamensskoler, såvel private som offentlige, er skolen 
underkastet undervisningsinspektionens kontrol. Denne udøves bl. a. gen
nem faglig inspektion i undervisningstiden og gennem de beskikkede 
censorer i alle skriftlige 
og i vekslende mundtlige 
fag ved afgangseksami
nerne.

Til skolen er knyttet en 
børnehave, i hvilken der 
optages drenge og piger 
i 3—6 års alderen. Den 
holdes åben hver skoledag 
kl. 9,10—13,00. Børne
haven ledes af exam, bør
nehavelærerinde fru Betty 
Christensen, hos hvem alle 
oplysninger kan fås.

Da der gennem adskillige 
år har været en meget 
stærk søgning til børne
haven, tilrådes det foræl
dre, der ønsker deres børn 
optaget, at tilmelde disse 
i god tid for at undgå 
ventetid.
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Optagelse af elever
kan finde sted på ethvert klassetrin. Det vil dog i almindelighed være en 
forudsætning for optagelse i en af de højere klasser (II. mellem—realkl.), 
at eleven tidligere har modtaget undervisning i en anden eksamensskole.

Betalingsforhold
Skolepengene udgør i forberedelsesskolens fem klasser 16, 18, 20, 22 og 
24 kr. pr. måned, i mellemskolens fire klasser 24, 26, 27 og 28 kr., i 
realklassen 30 kr. pr. måned.

Forældre, der ønsker det, kan udrede skolebetalingen i 11 eller 10 rater, 
så der ikke erlægges skolepenge i en eller to af sommermånederne.

Søskendemoderation: Når flere søskende samtidig søger skolen eller 
børnehaven, ydes der moderation, afhængig af børnenes antal og alder.

Skolepengene for juli forfalder den 15. juni og bedes så vidt muligt betalt 
inden ferien.

Opmærksomheden henledes på, at skolens regnskabsår og dets lovplig
tige lønningsår løber fra 1. august til 31. juli. For elever, der udskrives 
af skolen til udgangen af skoleåret, må der følgelig betales skolepenge 
også for juli måned. Dette gælder også afgangsklasserne (IV. m. og 
realkl.).

Brændselspenge androg i år 24 kr. I eksamensgebyr betales ved mellem
skoleeksamen 28 kr. og ved realeksamen 32 kr., heri indbefattet afgiften 
til staten. Ny elever betaler indskrivningsgebyr med 10 kr.

Skolepengene må betales uden hensyn til ferier eller forsømmelser, dog 
udredes der ved langvarig sygdom kun skolepenge for den måned, hvori 
sygdommen begyndte, og den følgende.

Ved udmeldelse af skolen betales skolepenge for den måned, hvori ud
meldelsen finder sted, og den følgende måned. Af hensyn til skolens fri
pladstilskud modtages udmeldelse af elever, der oppebærer hel eller delvis 
friplads, kun til en 1. august.

Fripladser
Til flinke og flittige elever kan der hvert år uddeles nogle hele eller del
vise fripladser, idet skolen modtager forskellige tilskud til dækning af 
sådanne nedsættelser af den normerede skolebetaling. Det kan derfor til
rådes forældre, som kun med vanskelighed vil kunne udrede skolepengene 
med det fulde beløb, at henvende sig til bestyreren vedrørende mulig
heden for at få del i disse tilskud.
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Boglisten
foreligger særskilt og udleveres til eleverne kort før sommerferien.

De elever, der ønsker at benytte skolens bogordning, må indlevere deres 
brugte bøger — i ren og pæn stand — inden udgangen af juni.

Denne tidsfrist bedes nøje overholdt, idet elever, der kommer senere, dels 
volder os en del ekstra ulejlighed, dels påfører deres forældre forøgede 
udgifter, idet det ofte har vist sig umuligt at fremskaffe brugte bøger, 
medmindre dette sker ved feriens begyndelse.

Byttecentralen forestås af inspektør, cand. mag. Chr. Poulsen, med hvem 
også regnskabet ordnes.

Skriv ikke navn i bøgerne, før de er forevist og godkendt på skolen. Alle 
skolebøger skal forsynes med et omslag.

Der arbejdes på vægdekorationen i nederste vestibule.
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Skolens elever
Skolens elevtal udgør ved skoleårets slutning 322. Heraf er 154 drenge 
og 168 piger.
I efterfølgende fortegnelse er eleverne opført klassevis, begyndende med 
realklassen. Faderens (evt. værgens) stilling er anført i parentes; for 
udenbys boende tillige hjemstedet.

Realklasse a:
Kirsten Adamsen (forretningsfører)
Agnete Bech Andersen (isenkræmmer)
Lilly Andersen (gårdejer, Stautrup)
Inger Arnkvist (lærer, Risskov)
Tove Christen (grosserer)
Annelise Hansen (malermester, Harlev)
Karen Juul Hansen (overlærer, cand. mag., Hasle)
Flemming Møller Jensen (driftsleder)
Lis Kragelund Jensen (læge, Mundelstrup)
Erling Kristensen (gårdejer, sognefoged, Skovby)
Niels Kristensen (frue)
Karin Munk (direktør)
Aksel Nielsen (murermester)
Birte Ove Pedersen (vognmand)
Nina Ries (statsaut. revisor)
Lillian Svendsen (frugthandler)

Realklasse b:
Elinor Andresen (grosserer)
Erik Christensen (fiskeeksportør)
Birthe Christjansen (repræsentant)
Anna-Lise Edslev (købmand)
Flemming Ellesøe (købmand, Højbjerg)
Gertrud Frederiksen (grosserer)
Astrid Friis (købmand)
Birthe Gelstorp (direktør)
Jens Hallum (grosserer)
Jette Lise Westergaard Hansen (direktør)
Greta Skovgaard Jensen (kunsthandler)
Lilian Jensen (bagermester)
Inga Jørgensen (svejsemester)
Kirsten Lillelund (isenkræmmer)
Bent Nielsen (pedel)
Grete Fisker Petersen (vognmand)
Mimi Puck (arkitekt)
Jytte Sørensen (bankrevisor, Risskov)
Dorte Vosbein (læge)
Marianne Wenø (frue)

6



IV. mellemskoleklasse:
Gerda Brandt (købmand)
Helle Christensen (revisor, Viby)
Marie Christensen (forpagter, Stautrup)
Inger Lis Fogh (slagtermester, Harlev)
Benny Forsberg (skræddermester, Saralyst)
Hans Henrik Hansen (frue, Slet Mose)
Kurt Hansen (slagtermester, Lystrup)
Lis Havkrog (telefonmester)
Mogens Høj (købmand)
Lillian Loft Jensen (gårdejer, Stautrup)
Solvejg Jensen (kurvefabrikant, Mundelstrup)
Finn Herskind Jørgensen (bagermester, Aabyhøj)
Leni Kirkemann (slagter)
Bodil Kringelbach (læge, Harlev)
Svend Marcussen (direktør)
Carl Alfred Munck (missionær)
Ib Gylling Møller (skibshandler)
Erik Navne (frue)
Ellen Nielsen (landpostbud, Skovby)
Gerda Oldenburg (bankassistent, cand. jur., Risskov) 
Grete Wengel Pedersen (malermester, Hasle)
Lisy Pedersen (boelsmand, Ormslev)
Gert Poulsen (overlærer, cand. mag.)
Karen Kragh Sørensen (gartner, Hørslevbole)
Birthe Teglborg (fabrikant, Risskov)
Bente Winge (assurandør)

III. mellemskoleklasse a:
Illona Bjerrum (statsaut. revisor, lektor)
Lisbet Brandt (købmand)
Lars Bønløkke (frue, Lyngbygaard)
Kurt Christensen (bogholder, Storring)
Lis Christensen (fiskeeksportør)
Lillian Gibskov (kunsthandler)
Elsebeth Westergaard Hansen (direktør)
Karen Holst (købmand)
Kirsten Hvid-Hansen (tandlæge)
Kirsten Rossov Jakobsen (bankfuldmægtig)
Inge Jessen (oberstløjtnant, kammerjunker)
Carsten Lorentzen (ingeniør, Aabyhøj)
Lena Gravers Madsen (bureauindehaver, Hasle)
Vibeke Peschardt (tandlæge, Brabrand)
Hanne Pontoppidan (godsejer, Constantinsborg)
Peter Storgaard (fabrikant, Aabyhøj)
Erik Kragh Sørensen (gartner, Aarslev Skov)
Kaja Warming (fabrikant)
Anders Winge (assurandør)
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III. mellemskoleklasse b:
Poul Erik Aggersbjerg (skomagermester)
Ella Andersen (gårdejer, Hørslevbole)
Ib Klostergaard Andersen (tømrermester)
Kirsten Ankersen (frue)
Harry Buhl (cyklehandler, Viby)
Ulla Grau (skibsfører)
Ingerlise Hansen (malermester)
Kirsten Lund Jacobsen (gartner, Stautrup)
Esther Jakobsen (gårdejer, Skovby)
Per Jessen (bogholder, Viby)
Anna-Britta Kondrup (handelsgartner, Lystrup)
Hanne Koop (slagtermester, Løgten)
Carl-Johan Kühl (ingeniør, Brabrand)
Ole Larsen (slagtermester)
Else Madsen (forretningsfører, Galten)
Ruth Mogensen (cyklehandler, Galten)
Birgit Nielsen (regnskabskonsulent)
Helle Pallesen (lagerforvalter)
Tove Preysz (repræsentant)
Niels Jørgen Schou (prokurist)
Erik Svejstrup (gartner, Viby)
Anne Lise Kragh Sørensen (gartner, Hørslevbole)
Ronald Sørensen (murermester, Viby)
Bodil Tønnesen (arbejdsmand)
Josiane Vittet (direktør, Aabyhøj)
Marianne Wille (tandlæge, dr. med. dent., Risskov)
Mogens Ostergaard (manufakturhandler, Galten)

II. mellemskoleklasse a:
Peter Emil Andersen (fuldmægtig, cand, phil.)
Kirsten Christensen (husmoderafløser)
Per Christensen (repræsentant, Hasle)
Carlaugust Danielsen (købmand)
Palle Elbek (papirhandler)
Eddie Fornø (montør, Risskov)
Bodil Fryd (skolebestyrer, cand. mag.)
Kurt Gammelgaard (fabrikant)
Ellen Juul Hansen (overlærer, cand. mag., Hasle)
Mia Hansen (frue, Slet Mose)
Vagn Aage Hedeskov (overinspektør)
Peter Hoppe (fotograf)
Peter Humlum (professor, dr. phil.)
Kirsten Jensen (kontorchef)
Helle Jurik (prokurist)
Ole Kirk (fabrikant, Aabyhøj)
Birte Ove-Pedersen (repræsentant)
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Susanne Pedersen (repræsentant)
Jonna Petersen (murer, Viby)
Thomas Roed (forretningsfører)
Annelise Strandgaard (bagermester)
Bente Kaare Sørensen (bankkasserer, Højbjerg)
Birgit Horup Sørensen( fiskehandler)
Lise Østergaard (bogholder)

II. mellemskoleklasse b:
Kirsten Andersen (gårdejer, Hørslevbole)
Marie Andersen (gårdejer, Brandmandslund)
Knud Bærendsen (arkitekt)
Helge Frank Hansen (cyklehandler)
Sven Hejlsberg (overmekaniker)
Jørgen Jensen (købmand, Risskov)
Jørn Harlev Kristensen (kontorchef, Risskov)
Leonard Nielsen (købmand, Risskov)
Poul Erik Nielsen (mejerist, Skovby)
Poul Erik Sølvbjerg Nielsen (maskinfabrikant, Stautrup)
Hanne Olesen (mekaniker)
Elin Pedersen (gårdejer, Skovby)
Vibeke Brint Pedersen (cand, pharm.)
Per Flemming Petersen (forretningsfører, Hasle)
Torben Rix (fabrikant)
Jens Rostbøll (revisor)
Grete Sørensen (bankprokurist)
Jørgen Sørensen (kirkebetjent)
Karen Thorving (købmand)
Ebbe Toldstrup (fabrikant)
Anne-Marie Væver (desinfektør)

I. mellemskoleklasse:
Jette Blaabjerg (ingeniør, Risskov)
Inger Bente Christiansen (mekaniker, Galten)
Henrik Dybbroe (grosserer)
Rita Fogh (slagtermester, Harlev)
Jens Aage Helmig (præst)
Karen Margrete Holt (professor, dr. phil.)
Kuno Pagh Iversen (kontorassistent)
Eivind Jakobsen (konservator)
Helge Damsgaard Jensen (bager)
Inger Ahlmann Jensen (diakon, Lystrup)
Jens Kragelund Jensen (læge, Mundelstrup)
Anna-Margrethe Justsen (gårdejer, Skovby)
Mona Kirkemann (slagter)
Grete Krog (tømrermester, Harlev)
Vivian Larsen (stentrykker)
Jørn Laursen (damefrisør, Hasle)

9



Poul Mygind (husmoderafløser, Risskov) 
Helle Anfeldt Møller (manufakturhandler) 
Lene Navne (frue)
Gert Nielsen (landpostbud, Skovby) 
Merete Peschardt (tandlæge, Brabrand) 
Hans Rasmussen (grosserer, Hasle)
Jørgen Schousboe (lærerinde)
Finn Skou (frue)
Bilde Sørensen (gårdejer, Hasle)
Birgit Sørensen (skrædder)
Inga Sørensen (arkitekt, Galten)
Niels Jørn Sørensen (gårdejer, Hasle)
Ole Tegner (frue)
Gurli Brown Thomsen (snedkermester) 
Inga Thomsen (uddeler, Galten)
Jette Wendel (bagermester)

Skoleskovtur — alle mand af hus
5. klasse a:
Hanne Klostergaard Andersen (tømrermester)
Vibeke Ostergaard Andersen (restauratør)
Lise Banner-Voigc (kasserer)
Hanne Vibeke Brandt (købmand)
Per Christiansen (restauratør)
Emma Christen (grosserer)
Else Dalbøge (cand. jur.)
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Finn Elbek (papirhandler)
Brita Hougaard Frandsen (konditor)
Jørgen Fryd (skolebestyrer, cand, mag.)
Mogens Hansen (malermester)
Alice Møller Jensen (driftsleder)
Per Jurik (prokurist)
Klaus Jørgensen (afdelingsingeniør, Aabyhøj)
Hanne Kjeldsen (skotøjshandler)
Richard Lorentzen (ingeniør, Aabyhøj)
Camilla Lundbæk (professor, overlæge, dr. med.)
Hans Aage Munck (missionær).
Eva Olesen (maskinarbejder)
Nils Helm Petersen (grosserer, Aabyhøj)
Lise Riis (kassererske)
Mogens Rix (fabrikant)
Søren Werner Skaarup (fabrikant, Stau trup)
Erna Brown Thomsen (snedkermester)

5. klasse b:
Mogens Ahl (grosserer, Højbjerg)
Preben Ahl (grosserer, Højbjerg)
Kenn Andersen (vognmand, Skjoldelev)
Sven Klostergaard Andersen (tømrermester) 
Anne-Grethe Langballe Hansen (møbelpolstrer) 
Leo Jensen (købmand, Skovby)
Stig Knudsen (statspr. musikpædagog, forstander) 
Grete Nielsen (gårdejer, Skjoldelev)
Kirsten Nielsen (prokurist)
Bente Knuth Nielsen (grosserer, Kongsvang)
Ilse Oehlert (sejlmagermester)
Karen Olesen (mekaniker)
Jette Ove-Pedersen (repræsentant)
Birgit Semand Pedersen (overtjener)
Knud Brint Pedersen (cand, pharm.)
Kurt Møller Petersen (frue, Harlev)
Gitta Rasmussen (maler)
Klavs Klercke Rasmussen (overassistent)
Peter Gorm Rasmussen (kaptajn)
Ulla Ries (statsaut. revisor)
Richard Neergaard Sabroe (direktør, Aabyhøj) 
Peter von Schilling (civilingeniør, baron)
Jens Vilhelm Secher (repræsentant, Hasle)
Jørgen Storgaard (fabrikant, Aabyhøj)
Claus Thomsen (auktionsholder)
Jette Viltoft (direktør)
Karin Øbom (isenkræmmer)
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4. klasse:
Erik Arnkvist (lærer, Risskov)
Anette Bjerrum (statsaut. revisor, lektor)
Birgit Bonde (proprietær, Rodskov Strandgaard)
Flemming Borgkvist (prokurist)
Claus Brüel (ægeksportør)
Kirsten Dam (mejerist)
Steen Darling (lektor, dr. phil.)
Jan-Erik Franch Duun (maskinsnedker)
Peter Grubert (boghandler)
Lena Kildegaard Hansen (restauratør)
Jørgen Hellemoes (maskinmester, Saralyst)
Hanne Jessen (oberstløjtnant, kammerjunker)
Gunna Knudsen (statspr. musikpædagog, forstander) 
Ulla Koop (slagtermester, Løgten)
Torsten Kragh (grosserer)
Niels Jørn Kyster (fabrikant, Brabrand)
Elinor Larsen (stentrykker)
Kirsten Bruun Lorentzen (revisor)
Lasse Magnussen (kontorassistent)
Ingelise Munk (direktør)
Max Pedersen (repræsentant)
Bjørn Pheiffer (frue)
Bent Rasmussen (kaptajn)
Per Sørensen (vognmand)
Bessie Thvilum (frue)

3. klasse:
Kaj Ole Bahn (isoleringsmester)
Vibeke Elbek (papirhandler)
Lis Bodil Hansen (montør)
Ole Christian Hansen (skipper)
Jørgen Havkrog (telefonmester)
Inge-Merete Hjeresen (præst)
Britta Jensen (rejsende)
Per Ulrich Jensen (ingeniør)
Niels Oluf Jørgensen (dyrlæge, forstander)
Inge Merete Bruun Lorentzen (revisor)
Hans Peter Marxen (frue)
Peter Obel (repræsentant, Viby)
Hanne Oehlert (sejlmagermester)
Per Piedsted Nielsen (oversygeplejerske)
Dorte Piedsted Rasmussen (1. reservelæge)
Nici von Schilling (civilingeniør, baron)
Agnete Sørensen (bankprokurist)
Søren-Aksel Sørensen (bankrevisor, Risskov)
Erik Viltoft (direktør)
Hanne Vistrup (skrædder)
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Lone Wendel (bagermester) 
Per Østergaard (bogholder)

2. klasse:
Troels Wendel Christiansen (lærerinde, Kongsvang)
Lise Danielsen (købmand)
Christian Edslev (købmand)
Kirsten Wisse Hansen (salgsinspektør)
Marianne Ingerslev (nervelæge)
Steffen Rossov Jakobsen (bankfuldmægtig)
Kirsten Skovgaard Jensen (kunsthandler)
Flemming Kyster (fabrikant, Brabrand)
Margit Lillelund (isenkræmmer)
Henny Mortensen (vognstyrer)
Kirsten Mortensen (havnearbejder)
Helle Aaen Nielsen (herreekviperingshandler)
Karen Elisabeth Pedersen (kontorchef)
Peter Aagaard Pedersen (savværksejer)
Tony Vistrup (skrædder)
Annette Vosbein (læge)

1. klasse:
Flemming Ahl (grosserer, Højbjerg)
Annemarie Kier Christensen (købmand)
Thorkild Klit Christensen (papirgrosserer)
Finn Darling (lektor, dr. phil.)
Niels Fryd (skolebestyrer, cand. mag.)
Helen Grau (skibsfører)
Anne-Grethe Hansen (overassistent, Kongsvang)
Preben Kildegaard Hansen (restauratør)
Niels Søren Juul Hansen (overlærer, cand. mag., Hasle)
Peter Brandt Jensen (blikkenslagermester)
Søren Jørgensen (bogholderske, frue)
Jens-Jørgen Kjærgaard (slagtermester)
Eddie Morgan (grosserer)
Ole Gylling Møller (skibshandler)
Steffen Anfeldt Møller (manufakturhandler)
Bente Nielsen (direktør)
Jørgen Nielsen (prokurist)
Joan Jette Ove Pedersen (vognmand)
Inge Rasmussen (kaptajn)
Hanne-Grete Rix (fabrikant)
Marian Simonsen (malermester)
Hans Jørgen Sørensen (bankprokurist)
Inge Lise Væver (desinfektør)
Jeppe Øbom (isenkræmmer)
Erling Østergaard (lærer)
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E.S.S.



■ 1954.



Inspektør, overlærer, cand. mag. Chr. Poulsen: Dansk, tysk, fransk, latin. 
Overlærer, cand. mag. fm Lise Fryd: Geografi, naturhistorie, fysik, regning. 
Overlærer, cand. mag. C. J. ]uul Hansen: Religion, engelsk, tysk, historie, 

skrivning.
Lærerinde fru Anna Arnkvist: Religion, geografi, naturhistorie, skriv

ning, håndarbejde.
Lærer K. H. Arnkvist: Dansk, naturhistorie, regning, gymnastik, sløjd, sang.
Lærerinde, cand. mag. frk. Kaja Berg-Rasmussen: Dansk, engelsk, hånd

arbejde, gymnastik.
Lærerinde fru Betty Christensen: Tegning, gymnastik, sang, småsløjd.
Lærerinde fru Gerda Christiansen: Religion, dansk, regning og aritmetik. 
Lærer Knud Koefoed: Dansk, historie, skrivning, tegning, gymnastik.
Lærerinde frk. Asta Fog Pedersen: Dansk, historie, regning, skrivning, 

håndarbejde.
Lærerinde fru Karen Kai Petersen: Geografi, regning, håndarbejde.
Lærer N. H. Rasmussen: Religion, dansk, engelsk, tysk, historie.
Lærerinde fru Gudrun Schousboe: Regning og matematik, håndarbejde, 

gymnastik.
Lærer og faglærer G. Spelling Ostergaard: Fysik, regning og matematik, 

tegning, sang.
Bestyreren: Historie, geografi, naturhistorie, regning og matematik.

Hr. Koefoed har siden nytår haft orlov fra skolen for at forberede sig til 
faglærereksamen i København. I mellemtiden har flg. vikarer delt hans 
fag mellem sig: stud, mag.erne hr. Viggo Larsen, hr. P. Biker og hr. Niels 
Holst samt hr. stud, theol. N. J. Riis.

Eksaminer 1953
Realeksamen
blev bestået af 21 elever: Knud Albertsen, Else Buhl*), Henrik Christen
sen*), Poul Christensen, Jørn Gammelgaard*), Birte Bjørnskov Hansen*), 
Peter Gabriel Jensen, Vivi Jensen, Eva Jessen, Lis Justesen*), Lilli Kjær- 
gaard*), Jørn Larsen, Jens Lerdrup*), Jes Møller, Lisbeth Navne*), Hans 
Jørgen Pedersen, Anne-Lise Pontoppidan, Kyhl Ravn, Ulf Staal, Erik 
Wendelboe og Jørgen Wenø.
*) bestået med fransk.

Mellemskoleeksamen
blev bestået af ialt 50 elever:
A-klassen: Kirsten Adamsen, Agnete Bech Andersen, Lilly Andersen, 
Aage Christensen, Tove Christon, Annelise Hansen, Karen Juul Hansen, 
Birgit Knak Jensen, Flemming Møller Jensen, Lis Kragelund Jensen, Er
ling Kristensen, Niels Kristensen, Hjalmar Kühl, Karin Munk, Else Niel
sen, Harry Nielsen, Kate Botcher Nielsen, Birte Ove Pedersen, Knud 
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Rasmussen, Nina Ries, Lillian Svendsen, Lis Schøler Sørensen og Lisa 
Dalgaard Sørensen.

B-klassen: Elinor Andresen*), Erik Christensen, Birthe Christjansen, Ing
rid Daugaard, Anna-Lise Edslev, Flemming Ellesøe, Gertrud Frederiksen, 
Astrid Friis, Birthe Gelstorp, Jens Hallum, Jette Lise Westergaard Han
sen, Mac Hansen, Greta Skovgaard Jensen*), Henning Gregers Jensen, 
Lilian Jensen, Inga Jørgensen, Kirsten Lillelund*), Bent Nielsen, Hanne 
Ove-Pedersen, Max John Pedersen, Grete Fisker Petersen, Herman Posin, 
Mimi Puck, Birgit Skou*), Jytte Sørensen, Dorte Vosbein og Marianne 
Wenø*).
*) bestået med latin.

Flidspræmier
Ved årsafslutningen 1953 tildeltes skolens flidspræmier følgende elever: 
Birte Bjørnskov Hansen og Lisbeth Navne (realkl.), Karen Juul Hansen 
(IV a), Kirsten Lillelund (IV b), Birthe Teglborg (III), Elsebeth Wester
gaard Hansen (II a), Kirsten Lund Jacobsen (II b), Ellen Juul Hansen 
(la), Kirsten Andersen (Ib), Helle Vosbein (5. kl.), Lise Banner-Voigt 
og Hanne Kjeldsen (4. kl. a), Kirsten Nielsen (4. kl. b) og Jørgen Helle- 
moes (3. kl.).

I realklassen tilfalder den ene af flidspræmierne den elev, der opnår den 
bedste eksamen, mens den anden tildeles en elev, der — foruden at have 
opnået en god eksamen — samtidig har lagt udpræget flid for dagen. I 
de øvrige klasser tildeles disse flidspræmier de dygtigste elever, dog således 
at en elev ikke kan få flidspræmie 2 år i træk.

Foreningen »Norden«s boggave tilfaldt Niels Kristensen (IV a) og Greta 
Skovgaard Jensen (IV b).

Spare- og Laanekassens flidspræmie tildeltes Ilse Oehlert (4. kl. b).

Svømning og fri idræt
Følgende elever har i årets løb bestået prøver i svømning:
1. Den danske skoles svømmeprøve: Erling Kristensen, Aksel Nielsen og 
Birte Ove Pedersen (realkl. a.), Anna-Lise Edslev, Jette Lise Westergaard 
Hansen, Kirsten Lillelund, Grete Fisker Petersen og Dorte Vosbein (real
kl. b), Helle Christensen, Kurt Hansen, Lis Havkrog, Mogens Høj, Finn 
Herskind Jørgensen, Leni Kirkemann, Svend Marcussen, Carl Alfred 
Munck, Ib Møller, Erik Navne, Gerda Oldenburg, Lisy Pedersen, Gert 
Poulsen, Karen Kragh Sørensen og Birthe Teglborg (IV.).

2. Frisvømmerprøven: Aksel Nielsen (real, a.), Flemming Ellesøe og Kir
sten Lillelund (real b.), Kurt Hansen, Mogens Høj, Leni Kirkemann, 
Carl Alfred Munck, Ib Møller og Gert Poulsen (IV.).
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5. Livredningsprøven: Aksel Nielsen (real a.), Carl Alfred Munck, Ib 
Møller og Gert Poulsen (IV.).

4. Den udvidede livredningsprøve: Jens Hallum (real b.), Carl Alfred 
Munck og Gert Poulsen (IV.).

Under træningen i efteråret har følgende elever taget skoleidrætsmærket: 
Bronze: Aksel Nielsen (reala.), Mogens Høj, Ib Møller og Gert Poul
sen (IV.).

Sølv: Bent Nielsen (real b.), Finn Herskind Jørgensen og Erik Navne (IV.).

Sølv med emaille: Erling Kristensen og Niels Kristensen (real a.), Jens 
Hallum (real b.), Hans Henrik Hansen (IV.).

Guld: Flemming Møller Jensen (real a.), Erik Christensen og Flemming 
Ellesøe (real b.), Kurt Hansen og Carl Alfred Munck (IV.).

Husgerning •
Pigerne i III. mellem har ikke håndarbejde, men bliver i stedet for under
vist i husgerning i skolekøkkenet. Karakteren herfor opføres på beviset for 
mellemskoleeksamen.

Sløjd
For drengene afsluttes sløjdundervisningen i III. mellem, og karakteren 
for deres eksamensarbejde medregnes ved mellemskoleeksamen — lige
som husgerning for pigernes vedkommende.

Karakterer og vidnesbyrd
Til orientering for hjemmene meddeles her de omtrentlige tider, på 
hvilke eleverne normalt får karakterbogen med hjem. Ferier, sygdom o. a. 
forhold kan medføre mindre ændringer i de opgivne datoer:

1 .—2. klasse:
Vidnesbyrd: 1. nov., 15. febr. og 15. maj.
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3. kl.—III. mellem:
Karakterer: 15. okt., 15. dec., 20. febr., 1. april og 24. juni.
Vidnesbyrd: 15. dec. og 1. april.

IV. mellem—realkl.:
Karakterer: 15. okt., 15. dec. (I. terminsk.), 20. febr., 1. april (II. ter- 
minsk.) og 24. juni (eksamensbevis med års- og eksamenskarakterer).
Vidnesbyrd: 15. dec. og 1. april. — Desuden får dimittenderne fra real
klassen samtidig med deres eksamensbevis udleveret et skriftligt vidnes
byrd vedrørende deres flid og opførsel i skoletiden.

Karakterskalaen bør forstås således, at mg giver udtryk for en pæn og til
fredsstillende præstation. Er elevens standpunkt derover, gives mg+, og 
det virkelig udmærkede belønnes med et ug-> eller ug. Karaktererne 
mg^- og g-|- betegner et jævnt godt standpunkt, der dog ofte lader ane 
manglende flid eller evner i det pågældende fag. De karakterer, som lig
ger længere nede i skalaen, betegner et standpunkt, der viser, at eleven 
ikke får et rimeligt udbytte af undervisningen i sin klasse, hvad så end 
årsagen hertil kan være.

Ved slutningen af skoleåret gives en årskarakter. Denne er ikke — hvad 
navnet kunne tyde på — et gennemsnit af de i årets løb opnåede karak
terer i de forskellige fag, men er et udtryk for skolens endelige bedøm
melse af elevens standpunkt.

Såvel ved realeksamen som ved mellemskoleeksamen gælder årskarak
tererne lige så meget som eksamenskaraktererne. Dette er en stor betryg
gelse for eleverne, idet de svingninger, der kan fremkomme ved en min
dre heldig eksamenspræstation, herved i væsentlig grad reguleres.
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Ordensregler
1. Eleverne må om morgenen indfinde sig på skolen i så god tid, at de 

kan have alt i orden og være på deres pladser, når klokken ringer ind.

2. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse. Oplands
elever, som før eller efter skoletid har ventetid, må i denne opholde 
sig i deres klasser.

3. Fritagelse for gymnastik, bad og sang kan kun gives efter hjemmets 
derom udtrykte ønske (seddel, opringning). Det samme gælder ved 
fritagelse for enkelte timer eller skoledage. Ved længere tids frita
gelse for gymnastik forlanger ministeriet, at der forevises lægeattest. 
Særlige blanketter hertil kan fås på skolen.

4. Eleverne skal i frikvartererne opholde sig på legepladsen. De må kun 
forblive i klassen efter anmodning fra hjemmet eller med skolens 
særlige tilladelse.

5. På legepladsen er al unødig støjende opførsel, derunder slagsmål, for
budt. Der må kun kastes med sne efter gårdinspektionens særlige 
anvisning. I skoletiden må der af hensyn til de legende børn ikke 
cykles i skolegården. Når der ringes ind, skal al leg ophøre, og ele
verne gør sig straks klar til at gå op.

6. På gange og trapper skal eleverne bevæge sig stilfærdigt.

7. Alle skolebøger skal være forsynede med omslag. Dette gælder dog 
ikke regnehefter, stilebøger o. lign.

8. Skolebøger, gymnastiksko og -dragter o.s.v. skal være forsynede med 
navn.

9. Eleven har pligt til at holde sin pult i orden. — Såvel denne som sko
lens øvrige materiel og samlinger må behandles ordentligt og med 
varsomhed. Ved evt. forsætlig skade vil den pågældende elev blive 
draget til ansvar.

10. Penge og værdigenstande:
Hvis eleverne medbringer penge — udover småmønt — i skolen, 
skal disse straks om morgenen afleveres til en af lærerne, som op
bevarer dem, til eleven går fra skole. — Ure, smykker og andre 
værdigenstande må i gymnastiktimerne ikke efterlades i omklæd
ningsrummet, men opbevares af gymnastiklæreren eller anbringes 
på et af denne anvist sted.
Der må ikke efterlades ting af værdi i lommerne i overtøjet.
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Forskellige meddelelser
Dyrevennen
er navnet på medlemsbladet for ungdomskredsen af Foreningen til Dy
renes beskyttelse. Bladet udkommer ca. 8 gange om året. Abonnement 
tegnes hos fru Fryd og koster 1 kr. årlig.

Feriebilletter.
Alle elever, der er hjemmehørende i Aarhus eller i tilgrænsende kom
muner med bymæssig bebyggelse kan få gratis rejse i sommerferien med 
jernbane. Billetterne fås ved henvendelse til skolen.

Gymnastik.
Fritagelse for gymnastik kan — som nævnt i ordensreglerne — kun gives 
efter anmodning fra hjemmet, og det henstilles til forældrene at drage 
omsorg for, at eleverne ikke forsømmer gymnastiktimerne mere end ab
solut nødvendigt. I mange tilfælde vil en fritagelse for enkelte øvelser 
kunne være tilstrækkelig.

»Hallo-Hallo«.
Statsradiofoniens månedsblad koster 1,75 kr. for hele året og fås ved 
henvendelse til frk. Berg-Rasmussen i løbet af august måned.

Materiale.
Eleverne kan på skolen få udleveret tegneblokke, penne, farver etc. til 
bogladepris. Over disse ting føres der regnskab, og 2 gange om året (om
kring 1. dec. og 1. juni) får eleven en specificeret nota med hjem. Beta
lingen sker til hr. Østergaard eller sammen med skolepengene.

Mælk.
I frokostfrikvarteret kan eleverne få mælk at drikke. Mælkehefter med 45 
mærker fås hos pedellen og koster 6,75 kr.

Skolebespisning.
Alle elever i underskolen samt i I. og II. mellem, der er bosiddende i 
Aarhus, har i vinterhalvåret haft adgang til at deltage i skolebespisnin
gen. Denne omfatter en frokostpakke med indtil 8 halve stykker mad, 1 
flaske mælk og tillige om efteråret og en del af vinteren 1 æble. For II. 
mellems vedkommende gives dog kun mælken.

Skolelægen.
Een gang om året kommer alle eleverne til undersøgelse hos skolelægen. 
Denne undersøgelse, som loven påbyder, er fortrinsvis af kontrollerende 
art (aim. vækst, vægt, syn, hørelse etc.). — Særlig vægt lægges på tuber
kuloseundersøgelsen, og der foretages — dog kun med hjemmenes forud 
givne samtykke — Calmette-vaccination. Skolens læge er hr. W. Glie
mann og dens sundhedsplejerske frk. Inga Secher-Hansen.



Elever fra 11—12 årsalderen kan blive medlemmer af »Jydsk Skolescene« 
og få lejlighed til på Aarhus Teater at overvære 3 forestillinger i løbet 
af sæsonen. Ved indmeldelse til skolescenen, der finder sted i begyndel
sen af skoleåret og modtages af bestyreren, betales 6,— kr. på een gang 
for alle forestillingerne. Det bliver forinden meddelt forældrene gennem 
en tryksag, hvad børnene vil få at se i den kommende sæson.

Skolesparekassen.
I lighed med de øvrige skoler i byen er der adgang for elever i hele 
skolen til at købe sparemærker (å 10 øre), der indsættes til højeste for
rentning i Spare- og Laanekassen. Fru Christiansen forestår mærkesalget.

Smitsomme sygdomme.
Børn med mæslinger må ikke sendes i skole før 10 dage efter sygdom
mens begyndelse, børn med kighoste ikke før 4 uger efter det voldsomme 
stadiums begyndelse.
Børn, som lider af røde hunde, skoldkopper, influenza, fåresyge eller 
halsbetændelse må ikke søge skole, så længe det akute stadium varer. 
Derimod må børn gerne gå i skole, selv om der i hjemmet er patienter 
med mæslinger, kighoste, røde hunde, skoldkopper, fåresyge eller hals
betændelse (ikke difteritis).
Når difteritis, skarlagensfeber eller andre farlige smitsomme sygdomme 
er optrådt i hjemmet, må børn ikke sendes i skole. De må først modtages 
i skolen, når de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages at ud
brede smitte.
Er forældrene i tvivl om, hvorvidt en elev må sendes i skole, bør man 
rette en forespørgsel til skolelægen (tlf. 2 91 10) eller sundhedsplejersken 
(tlf. 3 04 60) derom.
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Skoletandklinik.

For skolens indenbys boende elever er der samme vilkår som for eleverne 
i byens andre skoler. Den regelmæssige behandling påbegyndes i 1. klasse 
og vedvarer til konfirmationsalderen for et årligt bidrag af 1 kr., der op
kræves af skolen. Tilflyttende elever fra andre kommuner kan søge 
tandklinikken om optagelse.

Svømmeprøver.
I IV. mellem og realklassen henlægges en af de ugentlige gymnastik
timer til svømmehallen hele vinteren igennem. Der bliver her givet un
dervisning i svømning, og der bliver lejlighed til at tage de normerede 
prøver: Den danske skoles svømmeprøve, Den danske skoles frisvømmer
prøve og Den danske skoles livredningsprøve.

Valgfri fag.
I realklassen er fransk valgfrit for alle elever. Desuden er for pigernes 
vedkommende håndarbejde (kjolesyning) og matematik valgfrit, ligesom 
også i visse tilfælde almindelig praktisk regning kan udgå.
I IV. mellem er latin valgfrit for såvel drenge som piger.
Det tilrådes i tvivlstilfælde at rådføre sig med lærerne i de pågældende 
fag om, hvorvidt en elev bør vælge eet eller flere af disse fag. Dette gælder 
i særlig grad latin i IV. mellem, der er et svært og meget krævende fag. 
Bestået eksamen i latin giver samme rettigheder som latinprøven for 
medicinere, pharmaceuter, tandlægestuderende m. fl. og er en af betingel
serne for optagelse i gymnasiernes sproglige linier, ligesom det også fra 
gymnasieskolernes side betragtes som meget ønskeligt for optagelse i den 
matematiske linie, at latinprøven er bestået med godt resultat.

Særundervisning for ordblinde.
For at kunne give ordblinde eller af andre grunde læsehemmede børn 
ekstra hjælp er der på skolen oprettet en såkaldt læseklasse, hvori der —■ 
uden ekstra udgift for forældrene — for kortere eller længere tid op
tages børn fra ca. 8—12 år, der her inden for selve skoletiden får en 
speciel og individuel undervisning i dansk.
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Undervisningen varetages af fru Christiansen, der har særlig uddannelse 
heri.
Vi har 4 læseklassetimer om ugen og fordeler børnene til disse timer, så 
der højst er 8 ad gangen, og vi har meget spændende materiale både for 
store og små, som f. eks. »læsemaskine«, gode bøger med særligt ord
udvalg, billeddiktater, stavetavler, der kan »høre«, ordpuslespil m. m., 
som børnene, dels under vejledning, dels på egen hånd arbejder med. En 
del af den øvrige tid arbejder holdet sammen, og resten af timen hjælpes 
eleverne enkeltvis med deres specielle opgaver.
Det er vort indtryk, at børnene er glade for timerne; de arbejder med 
lyst og iver, og lidt efter lidt, næsten umærkeligt hjælper træningen dem, 
så de atter kan klare sig med skolens almindelige dansktimer og give plads 
for andre; men jo før, navnlig de ordblinde børn får denne specielt til
rettelagte undervisning, des hurtigere og lettere hjælper det dem som regel 
over en del af deres stave- og læsevanskeligheder.
Det er af meget væsentlig betydning for disse børn, at de følger den nor
male danskundervisning i deres klasse og derved ikke kommer til at ind
tage nogen særstilling over for kammeraterne. Vi har oplevet for år til
bage, før vi indførte denne undervisning selv, at de ordblinde børn, der 
fik specialundervisning, ikke måtte deltage i klassens danskundervisning. 
Resultatet blev, at sådanne elever gled ud af kammeratskabet i klassen. 
Og hvad det betyder, tænker ordblindespecialisterne måske ikke på. Men 
vi andre, der går i det daglige arbejde med børnene omkring os, vi ved 
nok, hvad det vil sige. Intet er så bittert, som at blive isoleret, og børns 
ræsonnementer er nu engang anderledes end voksnes. Blot man var borte 
1 time daglig — dansktimen — var dette nok til, at kammeraterne 
reagerede. »Han er her jo aldrig« — »nej, hende regner vi da ikke med« 
— og så fremdeles.

Og så kunne vi andre iøvrigt fortælle og forklare, så meget vi ville.

Erhvervsvejledning.
Skolen har igen i år haft forbindelse med kontoret for erhvervsvejledning, 
og man har det indtryk, at eleverne bliver mere og mere fortrolige med 
denne institution. De udfylder meget samvittighedsfuldt de tilsendte 
skemaer og venter næsten utålmodigt på, at erhvervsvejlederen skal kom
me og tale med dem. — I år har vi også haft erhvervsvejledning i IV. 
mellem. Det er selvfølgelig ikke meningen, at børnene allerede på det 
alderstrin skal vælge deres fremtidige livsstilling; men det er sikkert nyt
tigt, at de på et tidligt tidspunkt bliver gjort opmærksomme på, at de bør 
søge at skaffe sig oplysning om de fag, som de kunne tænke sig at vælge. 
Imidlertid må man ikke glemme, at erhvervsvej lederne — hvad de også 
selv fremhæver — kun kan give oplysninger om de pågældende fags 
uddannelsestid, økonomiske forhold for øjeblikket o. lign., men ikke er 
i stand til at afgøre, om den unge egner sig for dette eller hint fag.

Chr. Po.
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Med skolen til Rhinlandet
Seer tryk af skolebladet »Kvik«

(Fra vor udsendte medarbejder)
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at E.S.S. arrangerer en 
ferierejse til udlandet for de øverste klasser som belønning for eksamens
tidens anstrengelser, og det er med spænding, man afventer meddelelsen 
om målet for denne rejse. Denne gang blev det en tur gennem Vest
tyskland med særligt henblik på at gøre deltagerne bekendt med Rhinen 
og dens skønne omgivelser. Afrejsen var fastlagt til den 1. juli, og der 
var mange ting at ordne, men hr. og fru Fryd og hr. Juul Hansen, der 
skulle lede turen, fik det hele lagt fint tilrette og gennemførte program
met med beundringsværdig omhu. Det var en anselig flok, der troppede 
op på banegården. De lykkelige, der skulle på tur, var højt belæsset med 
bagage, og mange forældre var mødt op for at vinke farvel til de bort
dragende poder, som de skulle undvære en hel uge. Så satte toget sig i gang, 
og inden længe begyndte eventyret: Padborg — paskontrol, der dukkede 
tyske navne op. I Flensborg var der et ophold på 1% time, og nu skulle 
der købes proviant — værsågod, nu kunne man begynde at prøve sine 
færdigheder i tysk, hvis man ikke foretrak at tale dansk, som alle i 
Flensborg kan forstå, hvis de vil. Det var spændende — det kneb lidt til 
at begynde med, men efterhånden gik det ganske godt. Som rejsen skred 
frem, fik man et indtryk af, hvor godt det hele var tilrettelagt. På de 
fleste strækninger var der reserveret plads i toget, og på forskellige van
drehjem var der bestilt natlogi og varm mad, og så snart man nåede 
frem til de interessante steder, var lederne parat med et længere fore
drag. I Rendsborg, hvor den første nat blev tilbragt, blev Kielerkanalen 
og den mægtige bro over den studeret — i Hamborg gik turen bl. a. til 
Hagenbecks berømte dyrepark. På rejsen fra Hamborg til Frankfurt — 
10 timer, men hvor sad vi godt og behageligt — var der meget at se 
— bøndernes arbejde — storbyernes travle liv — overgangen fra lav
landet mod nord til bjerglandet mod syd. Frankfurt, den fornemme gamle 
kulturby, blev rejsens sydligste punkt. Nu gik turen mod vest ad Rhinen 
til, og det blev en uforglemmelig oplevelse at se denne flod og nogle af 
de bedst kendte byer langs dens løb. Mainz, den gamle domkirkeby; 
endnu lever sagnet om den ubarmhjertige biskop Hatto, der søgte til
flugt på en ø i Rhinen og i musetårnet blev ædt af en sværm af mus for 
sin grusomheds skyld. Fra Bingen til Boppard kom en enestående sejltur 
på Rhinen, og da damperen gled forbi Lorelei-klippen, istemte alle om 
bord Heines kendte sang: Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. Der blev 
senere lejlighed til endnu en sejltur fra Boppard til den modsatte bred af 
Rhinen. På vejen op til ruinerne af et par gamle borge gik turen gennem 
en lille by, hvor den katolske befolknings fromhed og ærbødighed for 
kirken kunne iagttages. Besøg på Deutsches Eck, hvor Rhinen og Mosel 
løber sammen, Koblenz — breve hjemmefra — de kære forældre skulle 
have set, med hvilken iver brevene blev læst. Domkirken i Køln virkede 
som en mægtig kontrast til den landsbykirke, vi besøgte dagen før. Den 
sidste nat blev tilbragt i Bremen, den rige gamle handelsby, der måske 
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har gjort mest for at udslette krigens uhyggelige spor. Det var en træt 
skare, der gik i seng her, men der var en stille glæde at mærke — næste 
dag gik det hjemad igen.
Det blev en meget vellykket tur, som så mange andre, skolen i tidens løb 
har arrangeret for os. ellu j.

Telemarken kalder
I år går skolerejsen til Telemarken i Norge. Vi drager afsted 30 mand høj 
sidst i juni og skal tilbringe en uges tid i de norske fjelde. Rejsen går 
dels med tog, dels med busser. Som en særlig attraktion kan nævnes, at 
vi oplever den totale solformørkelse. Her i Aarhus bliver formørkelsen 
95 pct., men skal man have fornøjelse af at overvære en solformørkelse, 
skal den være total. Og da dette kun indtræffer med ca. 100 års mellem
rum i den del af verdenen, vi lever i, gælder det om at benytte sig af 
lejligheden.

Fra vor sidste Norgesrejse.
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Afslutning på skoleåret
med uddeling af eksamensbeviser og flidspræ
mier finder sted i KFUMs festsal, Klostergade 
37, torsdag den 24. juni kl. 10.




