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ELISE SMITHS SKOI
AARHUS 
1851—52



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 

2410. Bestyreren privat: 2410 og i sommer

tiden Skaade 216. Skolens inspektør, overlærer 

cand. mag. Chr. Poulsen: 6352. (Efter 1. april

1953 bliver de tilsvarende numre: 22410,

70216 og 68352.)

Det nye skoleår begynder torsdag d. 14. 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 efter 6. august.

skolebestyrer, cand. mag.

Nørre Allé 25 - - Aarhus



Elise Smiths Skole

AARHUS
GRUNDL. 1. NOVBR. 1834

Årsberetning og program
Juni 1952



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 — mellemskole
eksamen — og den, der afslutter realklassen — realeksamen — er 
afgangseksaminer, der holdes under medvirkning af censorer, be
skikkede af undervisningsministeriet.

Til skolen er knyttet en børnehave, i hvilken der optages drenge 
og piger i 3—6 årsalderen. Den holdes åben hver skoledag kl. 
9—13 og for eftermiddagsholdet i tiden fra kl. 13 til 16. Børne
haven ledes af exam, børnehavelærerinde, fru Maggie Andersen, 
hos hvem alle oplysninger kan fås.

Da der gennem adskillige år har været en meget stærk søgning til 
børnehaven, må det tilrådes forældre, der ønsker deres børn op
taget, at melde disse til i særdeles god tid, da der må påregnes 
mindst 2 års ventetid.

Optagelse af elever

kan finde sted på ethvert klassetrin, for så vidt pladsforholdene 
tillader det. 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

Lønforliget pr. 1. april, der bragte lærerne såvel ved de offent
lige som ved de private skoler betydelige lønforhøjelser, medfører 
en mindre stigning af skolepengene. Disse udgør herefter i for
beredelsesskolens 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 sommer
månederne.

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

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

Opmærksomheden henledes på, at skolens regnskabsår og dets 
lovpligtige 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 af
gangsklasserne (IV. m. og realkl.).

Brændselspenge androg i år 24 kr. 1 eksamensgebyr betales ved 
mellemskoleeksamen 28 kr. og ved realeksamen 32 kr., heri ind
befattet afgiften til staten. Nye elever betaler indskrivnings
gebyr med 10 kr.

Skolepengene må betales uden hensyn til ferier eller forsømmel
ser, 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 udmeldelsen finder sted, og den følgende måned. Af hen
syn til skolens fripladstilskud modtages udmeldelse af elever, der 
oppebærer hel eller delvis friplads, kun til en i. august.

Fripladser
Til flinke og flittige elever kan der hvert år uddeles nogle hele 
eller delvise fripladser, idet skolen modtager forskellige tilskud til 
dækning af sådanne nedsættelser af den normerede skolebetaling. 
Det kan derfor tilrådes forældre, som kun med vanskelighed vil 
kunne udrede skolepengene med det fulde beløb, at henvende sig 
til bestyreren vedrørende muligheden for at få del i disse tilskud.

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.
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Det tilrådes i tvivlstilfælde at rådføre sig med lærerne i de på
gældende fag om, hvorvidt en elev bør bortvælge eet eller flere 
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 betingelserne for optagelse i gymnasiernes sproglige linier, lige
som det også fra gymnasieskolernes side betragtes som meget øn
skeligt for optagelse i den matematiske linie, at latinprøven er 
bestået med godt resultat.

Boglisten
foreligger i år særskilt og udleveres til eleverne kort før sommer
ferien.

De elever, der ønsker at benytte skolens bogordning, må ind
levere deres brugte bøger — i ren og pæn stand — tilligemed en 
liste over de bøger, der ønskes til det nye skoleår, inden udgan
gen 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 be
gyndelse.
Byttecentralen forestås af inspektør, cand. mag. Poulsen, med 
hvem også regnskabet ordnes.
Skriv ikke navn i bøgerne, før de er forevist og godkendt på sko
len. Alle skolebøger skal forsynes med et omslag.

Elever og lærere
Skolens elevtal udgør ved årets slutning 336. Heraf er 158 drenge 
og 178 piger.

Undervisningen varetages af 14 lærere med flg. fagfordeling: o o o o
Bestyreren: Geografi, naturhistorie, regning og matematik, 

historie.
Inspektør, overlærer cand. mag. Chr. Poulsen: Dansk, tysk, 

fransk, latin.
Overlærer, cand. mag. fru Lise Fryd: Geografi, naturhistorie, 

regning og matematik.
Overlærer, cand. mag. C. /. Juni Hansen: Engelsk, tysk, historie, 

skrivning, småsløjd.
Lærerinde, cand. mag. frk. Kaja Berg-Rasmussen: Dansk, en

gelsk, håndarbejde, gymnastik.
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Lærerinde, fru Gerda Christiansen: Religion, dansk, historie, 
regning.

Lærer Knud Koefoed: Dansk, engelsk, historie, regning, gymna
stik.

Lærer Folke F. V. Lorentzen: Naturhistorie, fysik, skrivning, 
tegning, sang, sløjd, gymnastik.

Lærerinde, fru Ellen Margrethe Lund: Religion, dansk, historie, 
skrivning, håndarbejde.

Lærerinde, frk. Asta Fog Pedersen: Religion, dansk, historie, geo
grafi, naturhistorie, regning, skrivning.

Lærerinde, fru Karen Kai Petersen: Religion, geografi, regning, 
håndarbejde.

Lærerinde, fru Gudrun Schousboe: Håndarbejde, gymnastik.
Lærer Erik Vang: Historie, geografi, regning, sang.
Lærer og faglærer G. Spelling Østergaard: Religion, historie, fy

sik, regning og matematik, tegning, sang.

Eksaminer 1951
Realeksamen

blev bestået af 22 elever: Else Marie Andersen, Bent Anker
stjerne, Bente Christensen*),  Knud Erik Christensen, Inge Da
nielsen, Inge Bergholt Hansen*),  Jørgen Hansen, Finn Jensen, 
Tyge Jensen*),  Ellen Juhl, Else Jørgensen*)  **),  Ejvind Kristian
sen, Jonna-Ellis Larsen*),  Jytte Riis Laursen, Niels Marcussen, 
Else Oldenburg, Ketty Pedersen*),  Hanne Poulsen*),  Molly Ras
mussen, Ulla Stærk*),  Palle Dalgaard Sørensen*)  og Mogens 
Terp.

*) bestået med latin.
**) opnåede udmærkelse.

*) bestået med fransk, 
opnåede udmærkelse.

Mel i emsko leeksamen

blev bestået af 32 elever:
a: Leif Christensen, Rita Christensen, Lars Flemming-Jørgensen, 
Bjørn Erik Frederiksen, Nina Hermansen),  Jørn Lindhardt 
Jensen, Kirsten Jensen, Erling Jespersen, Agnes Elise Kristen
sen, Inger Lund, Marie Nielsen, Ellen Vibeke Nielsen, Inga Lise 
Rasmussen, Sven Otto Rohde-Jensen, Per Schou, Finn Hanberg 
Sørensen),  Anne Ulrich og Niels Wohlert).

*

* *
b: Claus Ariien-Søborg),  Finn Bendixen, Ole Boest),  Per 
Gotthardt, Hanne Juul Hansen),  Bodil Holst, Erik Jantzen, 
Karen Juul, Peter Kraft),  John Loft, Ebba Ostenfeld, Birgit 
Rasmussen, Poul Rübner-Petersen og Erik Sørensen.

* **
*

*
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— det store øjeblik.



Blade af Lottes dagbog —
eller historien om II a’s københavnertur.

30. maj: Jeg ligger på maven i min køje og skriver. Jeg har lidt 
svært ved at samle tankerne — det er næsten li’som i skolen — 
for jeg deler værelse med 50 andre unge piger. Det er vores før
ste aften i København, og vi er lige kommet hjem fra Tivoli. 
Tivoli er mægtig smart, og jeg har prøvet næsten alt. Nu vil jeg 
også prøve på at sove!

31. maj: Stadigvæk på maven. Vandrehjemmet, vi bor på, er 
meget stort, og det vrimler med svenskere og nordmænd og eng
lændere. Her er også en kineser, men han spiser med kniv og gaf
fel, så ham er der ikke noget ved. Til gengæld er her en meget 
sød italiener, han er meget mørk og meget italiensk. Han har teg
net os allesammen for tre kroner — stykket altså! Og det synes 
jeg er billigt, når man tænker på, hvad de malerier, vi så på 
Rosenborg, kostede.
Nu i aften har vi været i Det kgl. Teater. Vi så Drømmebilleder 
og Napoli — og ih, hvor var det altså flot. Mon det er svært at 
blive balletdanserinde, når man kun har mg i gymnastik?

1. juni: Det er altså meget udviklende for en ung pige at komme 
til København. Nu har jeg endelig lært at kende forskel på 
svensk og norsk. Når en svensker taler, så man kan forstå det, 
er det en nordmand —■ er det ikke vidunderligt! I formiddags 
var vi i Zoologisk Have, hvor var der mange søde dyr! Senere 
besøgte vi Christiansborg og så de stuer, som kongen og dron
ningen bruger, når de holder gilde; de var meget flotte, og så er 
det jo rart for dem, at de ikke behøver at rydde soveværelset, 
hver gang de er over tyve.

2. juni: Jeg er meget træt! Men det har også været en streng 
dag. Vi startede med at se Danmarks Akvarium, hvor der var 
de yndigste små fisk, lige til at sætte som pynt på en hat. Bag
efter inviterede vores lærer os på en fodtur til Klampenborg og 
Dyrehaven. Der var en masse hjorte og en eventyrlig god rutsje
bane. Vi sluttede af i Palladium, en vældig flot biograf. Vi så 
Avismanden, og ih, hvor vi morede os — vi græd næsten hele 
tiden!

3. juni: Jeg har snart hård hud af at ligge på maven. Og så 
skvulper det, hver gang jeg bevæger mig. Vi har nemlig været 
på Tuborg, hvor vi fik alle de sodavander, vi gad drikke. Vi så 
også, hvordan man laver øl, og da vi gik, fik vi en sølvmedalje.

4. juni: Tidligt op og til banegården, og så afsted til Helsingør. 
Vi fløj igennem Kronborg og Holger Danske og Hamlet, fordi 
vi skulle nå en færge til Hälsingborg, og det gjorde vi også, og 
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sikke den vippede. Vi købte en masse forskellige ting derovre 
og kom hjem med kaffe og ananas, og min taske blev undersøgt 
i tolden, men de sagde, at det gjorde ikke noget. Og nu er det 
hele ved at være slut. Vi har været i Tivoli i aften, den sidste 
aften — og i morgen går toget tilbage til Århus. Vi har lovet hr. 
Koefoed at være på banegården præcis kl. 9,30, han siger, der 
er dødsstraf for at komme for sent — så jeg må hellere se at 
falde i søvn. God nat!

Hvad er der dog på færde ?

Har De virkelig ikke hørt det? Ved De ikke, at vi var lige 
ved at blive håndboldmestre i mellemskolernes turnering i sta
dionhallen fastelavnsmandag!

Først vandt vi over Rosenvangskolen, så slog vi Munkegade 
ud og dernæst Katedralskolen. Men så var der heller ikke mere 
krudt tilbage, og vi måtte ned med nakken over for Fjordsgade, 
der vandt mesterskabet.
Vi nåede dog frem til finalen. Det har vi aldrig præsteret før. 
Og alle Smith’erne, der fulgte slagets gang, skreg sig hæse.
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Bogensholm
Vi citerer et lille uddrag af »Cyklevisen« fra revuen:

Mel.: Man kan da ikke gøre for, at man har charme, 
... Vi andre træder støt og roligt i pedalen, 
vi når forhåb’nlig frem, om ikke før så sid’n, 
og vi bli’r allesammen ømme i finalen, 
det er det samme og det samme hele tid’n.
De første kilometer går med fløjt og smil og sang, 
der ledes af hr. Vang.
Så lyder der et bang!
Punktering — der må lappes — og når det er blevet gjort, 
så atter op i sadlen, det er cyklesport.
Vi er lidt spredte efterhånden, men vi er der, 
og der er stadig liv og håb i vores flok.
Vi passer vældigt på, at ingen sjæl får fært af, 
at vi er li’ på nippet til at ha’ få’t nok.
Med stive smil og skyggen af en sang på læben 
ta’r vi det næste stræk, det er en evig slid’n, 
det går med as og mas og tem’lig målfast stræben, 
det er det samme og det samme hele tid’n.

Ved aftenstid vi er nå’t frem, og hele cyklekor’t 
er bænket rundt om bord’t, 
vi ville ha’ forsvor’et.
Når maden er fortæret, samles vi om lejrens bål, 
det er det store mål 
at sidde lysomstrålt 
og synge fødelands- og mange andre sange, 
lidt kanon får vi og måske lidt hot og swing. 
Hr. Poulsen spiller Tannenbaum på cykleslange,
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og frøken Berg fremsiger smukt God Save The King.
Det går med alvor og med skæmt — en evig vekslen — 
lidt Tea For Two — åh, hvor vi elsker melodien.
Desvær’ Var Ilium ikke rigtig stiv i teksten, 
det var den samme og den samme hele tid’n.

Og tiden går med natmanøvre og med sport og leg’n, 
åh — sikken hurlumhej’n.
Skidt med lidt tordenregn.
Bli’r trøjen lidt bemøgen, ja, så gør det ikke nog’t, 
det var da meget vær’, hvis den var blevet flået.
Ja, vi er mange mile væk fra det derhjemme, 
gid vi ku’ bli’ der mange flere da’e endnu.
Men alting har desvær’ en højst nødvendig ende .. .

Vort ry breder sig
Se nu blot, hvad hovedstadspressen skriver (Berlingske Tidende, 
den 8. december 1951):

Anskuelsesundervisning
Realklassen i Elise Smiths Skole 

i Aarhus er i Samfundslære kom
met til Afsnittet om Retspleje.

I Stedet for at lade Børnene læ
se sig til Gangen i en dansk Rets
sag, gik Læreren forleden med 
hele sin Klasse til Kriminalretten 
i Aarhus, hvor man overværede 
en Retssag om et Tyveri af en 
Motorcykle.

Børnene var henrykte over den 
ny og spændende Form for prak
tisk Undervisning.

Hr. Vang gik og kroede sig flere uger derefter. Også eleverne 
følte sig stolte over den sjældne ære — omend der var et enkelt 
ord i selve notitsen, der faldt dem lidt for brystet. Ordet stod 
oven i købet 2 gange!

Norgesturen
Velkommen hjem til det flade Danmark. Så vidt jeg kan se, har 
du alle lemmerne i behold.
Ak ja, det har vi allesammen, det eneste vi brækkede var et par 
ski, og forøvrigt tror jeg, at man kommer lettere til skade her
hjemme, end man gør det i Norge.



Hvordan gik rejsen derop? Var I søsyge?
Ikke spor, vejret var blikstille, og desuden var vi så velforsynede 
med søsygetabletter, at ikke engang en orkan kunne have fået 
os til at ofre.
Sig mig, hvor boede I?
Vi boede på vandrehjemmet »Fjelljom« ved Tinn-søen ca. 30 km 
fra Rjukan. De ved måske, at denne egn i Norge er kendt fra 
»Kampen om det tunge vand«. Vore værtsfolk på ungdomsher
berget var ualmindelig flinke og gæstfrie, så vi havde det væl
digt hyggeligt. Desværre var det lidt småt med sneen. Vi skulle 
gå en 4-5 km for at komme til et virkeligt skiterræn.
Nå, så var I vel godt trætte, når 1 kom hjem om aftenen?
Trætte og trætte, det er så meget sagt, vi var da ikke mere 
trætte, end vi tog os en lille dans hver aften, og så var det så 
heldigt, at vi var lige mange drenge og piger.
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Når du tænker tilbage, hvad synes du så, var den største op
levelse på turen?
Det er svært at sige, der skete jo så meget nyt og spændende hele 
tiden, men noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, var 
turen med tovbane fra Rjukan by og op til højfjeldet. Vi svæve
de faktisk mellem himmel og jord op til ca. 1500 m højde.
Ja, jeg kan forstå, at du er imponeret af den norske natur, men 
hvordan med nordmændene selv?
De var næsten lige så storslåede. De viste os en gæstfrihed uden 
lige. De arrangerede, f. eks. en fjeld- og skitur for os, som var 
meget vellykket. Og den sidste aften lavede de en vældig hygge
lig fest for os sammen med bygdens unge.
Det var altså en rigtig dansk-norsk fest.
Ja, det kan De tro, vi svang de norske jenter efter bedste evne, 
selv om det nok kneb lidt med takten engang imellem.
Det lader altså til, at det har været en vellykket tur?
Om det har! Jeg er allerede begyndt at spare sammen til den 
næste skoletur.
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„Naturhistorie bedst jeg lære kan— ”
En formiddag var der en klasse, der fik en lille ekstra oplevelse, 
idet Else Maries far havde inviteret hele flokken med ud på 
fisketur i bugten.
På vejen ud til fiskepladsen skiftedes eleverne til at styre kutte
ren og følte sig tydelig nok som helbefarne søfolk, når de stod 
i styrehuset med hånden på rattet.
Den største begivenhed var dog at se garnet blive trukket op 
fyldt med sprællende fisk og mange andre dyr. Snart var hele 
klassen i gang med at undersøge eremitkrebs i sneglehuse, krab
ber, søanemoner, trompetsnegle m. m. og fik sikkert på den for
middag lært mere naturhistorie end i 10 almindelige timer.

Kæmpehvalen ■—■ som skuffede ved ikke at være så kæmpemæs
sig, som eleverne havde tænkt sig — var hele skolen naturligvis 
nede ved havnen for at se.
Derimod var det kun en lille skare særligt udvalgte, der var 
vidner til den sjældne begivenhed at se elefanten blive røntgen
fotograferet.
— Desværre døde den kort efter! —

Frikvarter i utide
Det er dejligt at holde frikvarter. Men allerbedst er dog de små 
uventede frikvarter, der med mellemrum dukker op skoleåret 
igennem.

Man skal ha’ engelsk og er måske ikke så velforberedt, som man 
burde være. Man er faktisk kun forberedt på det værste og står 
allerede med det ene ben på skafottet, da benådningen pludselig 
lyder: Der er filmsforevisning i gymnastiksalen, jagtkonsulent 
Fynboe holder foredrag og viser film om dyrenes liv på de for
skellige årstider. Dagen er reddet, og man får oven i købet en 
særdeles underholdende og fornøjelig time ud af det.

Eller: i morgen lukker vi kl. 12, og i stedet går vi hen og hører 
Wandy Tworek trylle på sin violin. Sikken han kunne, det var 
trylleri for alle pengene. Og smålig var han ikke, hverken med 
ekstranumre eller autografer.

Man har historie, og det kniber med at samle tankerne — vejret 
er alt for godt. Ska’ vi ikke hellere gå hen og se jernalderman
den? Tanken er udkastet, og tanken bli’r til handling. 10 mi
nutter senere står klassen i kø for at få et glimt af den rødhårede 
høvding.
Jah, frikvarter er en dejlig ting, men frikvarter i utide er endnu 
bedre!
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Skoleskovtur

og sådan ender den.
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