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ÅRSBERETNING 1953

^AidVS r/£ jåGu GISKE SWD!£*7üVi’ji'3



Fru Laursens Realskole
o

Årsberetning1953
Ved

Jens Kjær-Jensen



Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Arhus.
Skolens telefon: Arhus 2 31 51.
Telefon og træffetid skoledage kl. 13—14.
Skolens leder træffes hver skoledag kl. 13—14 
eller efter aftale.
Skolebestyrerens private bopæl:
Hjelmensgade 10. Tlf. Århus 2 31 51
Sommerbolig: Humlevej 24, Risskov.
Tlf. Arhus 7 75 63 — sikrest kl. 17—18.
Skolens inspektør: Overlærer A. Hartvig, Solbakkevej 3 
Tlf. Århus 7 83 79.



Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor, 
med lige værdighed i borg og hytte, 
med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt skønt og stort herneden, 
men med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden; 
et sådant liv jeg ønsked’ al min æt 
og pønsed’ på med flid at forberede.

Grundtvig.

Fru Laursens Realskole
Fru Laursens skole blev stiftet 1886 som en grundtvigsk friskole 

for drenge og piger. Den har sit navn efter fru pastor Anna Laur
sen, der var leder fra 1888 til 1911. Skolen er en statsanerkendt og 
eksamensberettiget privat realskole, der modtager tilskud fra stat, 
amt og kommune. Underskolen består af 5 klassetrin, eksamenssko
len af 5. I afgangsklassen holdes under medvirken af censorer be
skikkede af undervisningsministeriet præliminæreksamen.

Skolen flyttede 1923 til Hjelmensgade. Her findes 12 lyse og rum
melige klasseværelser, et særlokale til håndgerning, et til natur
historie og fysik samt en stoi’ gymnastiksal.

Det. er vort ønske at indrette skolen på en sådan måde, at ele
verne med tryghed og glæde kan møde til deres arbejde. At gå i 
skole er et arbejde. Det ledes og planlægges af lærerne, men uden 
elevens og hjemmets medarbejde lykkes det ikke. Det er da vort 
håb, at eleverne med glæde og frisk mod går til skolearbejdet, så 
alle optages af at nå det bedst mulige resultat.

Villi og Jens Kjær- Jensen.
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Skolens lærere og fagfordeling
Lærerinde frk. A. M. Christiansen: Gymnastik, tegning. 
Overlærer cand. mag. Sv. Fog-Nielsen: Engelsk, tysk, fransk. 
Lærerinde fru V. Fog-Nielsen: Håndarbejde, sløjd, anskuelse. 
Lærer H. Hansen: Dansk, gymnastik.
Inspektør, overlærer A. Hartvig: Historie, naturhistorie, religion. 
Lærer E. B. Jensen: Gymnastik.
Magister K. Jordal: Dansk, engelsk, tysk.
Skolebestyrer J. Kjær-Jensen: Religion, dansk, tysk, geografi. 
Lærerinde fru V. Kjær-Jensen: Matematik, regning, fysik.
Handelsskoleadjunkt H. Laursen: Matematik, regning. 
Lærerinde frk. K. Laursen: Regning, skrivning, geografi. 
Lærerinde frk. G. Madsen: Dansk, regning, håndarbejde. 
Lærerinde frk. I. Nielsen: Matematik, regning, fysik. 
Lærer Sv. Pedersen: Sang.
Lærerinde frk. A. Poulsen: Religion, geografi, historie. 
Lærerinde fru E. Stoye: Dansk, skrivning.

Indmeldelse i skolen
Ved at lade børnene begynde i 1. underskoleklasse (6—7 års alde

ren), kan der sikres dem en rolig udvikling, der uden overanstren
gelse giver en god eksamen til den jævnt begavede og pligtopfyl
dende elev.

Har eleven ikke gennemgået underskolen, men udelukkende søger 
skolen for at tage en eksamen, er 1. realklasse (11-12 års alderen) 
normalt den bedste klasse at blive optaget i.

Velbegavede og velfunderede unge mennesker i 14-15 års alderen 
kan optages i III realklasse.
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Skolens elever 1. april 1953
Elevantallet pr. 1. april 240, heraf 109 piger og 131 drenge. 169 

elever var fra Århus, 71 fra oplandskommunerne med bopæl i by
erne på ovenstående kort. 1 elev kommer fra Odder.

Præliminæreksamen 1952
Skolen indstillede 34 elever, alle bestod.

A-klassen:
1. Kirsten Andersen (chauffør)
2. Inger Ballegaard (tømrermester, Galten)
3. Knud Carstensen (mejerist)
4. Inge Christiansen (slagtermester)
5. Jørn Broch Christensen (proprietær, Lystrup)
6. Inge Henriksen (smedemester)
7. Jens Iversen (møbelpolstrer)
8. Poul Erik Jacobsen (repræsentant, Galten)
9. Ib Bork Jensen (arkitekt, København)

10. Niels Østergaard Jensen* (gårdejer, Hjortshøj)
11. Jørgen Jørgensen (gartner, Hasle)

* Opnåede udmærkelse.
5



12. Jan Omøe (fabrikant)
13. Gunnar Bak Rasmussen (gårdejer, Årslev)
14. Steen Sørensen (frue)
15. Svend Thøgersen (chauffør, Galten)
16. Karen-Margrethe Wennerwald (malerm. Skæring)

B-klassen:
1. Steen Andersen (sadelmager)
2. Hans Christensen (remisearbejder, Åbyhøj)
3. Vagn Christensen (mekaniker)
4. Birgit Dudzinski (mekaniker)
5. Ejner Skovgaard Jensen (gartner, Skæring)
6. Karl Steen Jensen (gårdejer, Harlev)
7. Leo Dammand Jensen (repræsentant)
8. Leo Jensen (skomager, Hjortshøj)
9. Annalise Kaiser (telefonmontør)

10. Liss Karlsen (repræsentant)
11. Else Krog (børnehaveleder)
12. Kurt Lund (fabrikant)
13. Signe Mikkelsen (gårdejer, Skødstrup)
14. Kirsten Millung (værkmester)
15. Aase Mortensen (kaptajnløjtnant)
16. Hardy Schmidt (skotøjsfabrikant)
17. Johannes Skov (gårdejer, Tåstrup)
18. Poul Thomsen (kaffebrænder)

Ordensregler
1. Eleven skal udvise flid, lydighed og god opførsel.
2. Eleverne møder i god tid, dog tidligst 15 minutter før skoleti

dens begyndelse.
3. Cykling på skolens grund er forbudt. Elever med lang skolevej 

har fortrinsret til stativerne.
4. Alle skolesager må være mærket med tydeligt navn. Anmeldel

se om glemte eller bortkomne sager må ske snarest muligt til 
klasselæreren.

5. Værdigenstande kan skolen ikke påtage sig noget ansvar for. 
Penge og lignende må ikke efterlades i overtøj eller skolemappe, 
men skal straks om morgenen afleveres til opbevaring hos 
klasselæreren.

6. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund 
ikke kunnet forberede sig, må dette samt grunden til forsøm
melsen meddeles i ordensbogen.

7. Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de med
bringer skriftlig besked fra hjemmet i ordensbogen.
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8. Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen gives iflg. 
ministeriets bestemmelse kun efter lægeattest; blanketter udle
veres på skolen.

9. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 2-3 dage, må 
snarest tilmeldes.

10. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at del
tage i fornøjelser. Kun ved store familiefester kan dette undta
gelsesvis tillades; det bedes da tilmeldt forud.

11. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der skal her
ske ro og orden. Når der ringes ud, forlader eleverne klassen i 
den anviste orden.

12. Ingen elev må i skoletiden forlade skolen uden særlig tilladelse 
af skolebestyreren.

13. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstatnings
pligt. Enhver beskadigelse skal straks meddeles klasselæreren.

14. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, hvis 
det strækker sig over mere end ganske få minutter, blive med
delt hjemmet forud.

15. Glemte sager må ikke afhentes i klasserne efter skoletid. Even
tuelt fundne ting opbevares.

Karakterer
For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt i 

skolen sendes med visse mellemrum meddelelse derom. De yngste 
klasser modtager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anvendes karakterer. 
Det henstilles til forældrene, hvoi' deres syn afviger væsentlig fra 
skolens, at søge samtale med skolebestyreren, klasselæreren eller 
faglæreren. Der kan være mange årsager til, at en elev ikke opnår 
så god skolefremgang, som det kunne ønskes af både hjemmet og 
skolen: sygdom, uheldige kammerater, dovenskab o.s.v., altsammen 
ting, som hjemmet og skolen i fællesskab må drøfte, da den ene af 
parterne måske ikke er opmærksom derpå.

Bogordningen
For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for eleverne, 

påtager skolen sig at købe og sælge de brugte og nye bøger for de 
elever, som ønsker det. Man opnår derved t få de rigtige udgaver 
til den lavest mulige pris, og hvis bøgerne behandles omhyggeligt, 
kan bogudgifterne holdes nede på et meget beskedent beløb.

Ved et mindre årligt tilskud fra staten er skolen blevet i stand 
til at oparbejde en samling af skolebøger, der udlånes gratis til ele
ver i eksamensskolen. Disse bøger må naturligvis afleveres til sko
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len efter endt brug. Bortkomne eller ødelagte bøger skal erstattes.
For at kunne blive delagtig i de fordele, bogordningen byder, skal 

eleverne bestille bøgerne til det nye skoleår og aflevere de gamle 
bøger før sommerferien.

Skolelægens beretning
Fra skoleårets begyndelse til ca. 1. april 1953 er der af skolens 

elever undersøgt 217. Af disse 217 elever har 42 fået henvisning til 
egen læge med henblik på nærmere undersøgelse eller kontrolun
dersøgelse af tidligere fundne afvigelser fra det normale. 40 elever er 
undersøgt mere end een gang. Arbejdet giver i år ikke anledning 
til særlige bemærkninger. Niels Lassen.

Skoletandklinik
Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, der er 

hjemmehørende i Århus kommune. Kontingentet er 1 kr. årlig, der 
opkræves i september. Ved optagelse i 1. underskoleklasse vil hjem
met få tilstillet en opfordring om at lade barnet behandle på skole
tandklinikken. Elever, der tilflytter Århus og optages i højere klas
ser, kan ansøge om optagelse.

Skolebespisning
Skolen deltager i den kommende skolebespisning, der begyndte 1. 

oktober og slutter 30. april. Elever fra Århus kommune kan daglig 
få udleveret en pakke mad, en flaske mælk og de første måneder 
et æble.

I spisefrikvarteret kan eleverne købe mælk på skolen til en spe
ciel skolepris.

Skolesparekasse
For at opdrage eleverne til sparsommelighed har skolen tilsluttet 

sig skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb af spare- 
mærker hos lærerinde fru Fog-Nielsen.

Skoiescenen
Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker i be

gyndelsen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjemmet forud 
gennem en tryksag er gjort bekendt med de 3 forestillinger, dei’ 
i vinterens løb vil blive opført på Aarhus Teater.
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Feriebilletter
Enhver af skolens elever, der er hjemmehørende i Århus eller en 

af forstadskommunerne, kan gennem skolen få udleveret billet, gæl
dende til en rejse i sommerferien. Billetten udstedes til alle stats
bane- og privatbanestationer i Danmark (dog ikke til Bornholm).

Konfirmationsforberedelse
bør så vidt muligt begynde om foråret. Derved forstyrres skolens 

arbejde mindst.

Ferier og fridage
De faste ferier er juleferie, påskeferie, pinseferie, sommerferie og 

efterårsferie; deres længde er fastsat i loven. Desuden kongens og 
dronningens fødselsdag, grundlovsdag, fastelavnsmandag, 5. maj fra 
kl. 12, Kristi himmelfartsdag og St. bededagsferie. Skolen giver i de 
måneder, i hvilke der ikke findes fridage, een dags månedslov.

Legat — Carl Schönheyders julegave

I maj 1948 mistede skolen en flink elev fra 1. klasse, Carl Schön
heyder. Lille Carl var meget glad for at gå i skolen, og han havde 
fortalt sin far og mor, at der var en stor dreng, som ofte tog sig af 
ham og hjalp ham til rette. For at opmuntre de stores hjælpsomhed 
over for de små og for at skabe et varigt minde på skolen om deres 
søn hai’ Carls forældre, professor, dr. med. Fritz Schönheyder og 
frue, stiftet et legat, så der hvert år til jul er 50 kr. til rådighed som 
belønning til een eller to af skolens ældre elever, der har vist god
hed og hjælpsomhed over for de små.

Carl Schönheyders julegave tildeltes:
1952: Vagn Albertsen, Per Jensen.

Gaver til skolens samlinger
Sølvmåge, Spove (fra Ivar Frank Jensen).
Bjergand, Lappedykker (fra Tom Brechling).
Fløjlsand (fra Kim Brechling).
Edderkop hjemmeh. i Kongo (fra Preben Madsen). ■
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Skolebetalingen
De månedlige spolepenge pr. elev i de forskellige klasser er:

1. klasse ............
1. barn

........ 15 kr.
2. barn
10 kr.

3. barn
8 kr.

2 » ............ ........  17 » 12 » 10 »
........ 19 » 14 » 12 »

4 » ............ ........  21 » 14 »
........  23 » 18 >- 16 »

I Realkl................ ........  24 » 19 » 17 »
II » ............ ........ 26 » 21 » 19 »

III » ............ ........ 28 » 23 » 21 »
IV » ............ ........  30 » 25 » 23 »
V » ............ ........  30 » 25 » 23 »

1. Hver elev betaler ved indmeldelse i skolen 10 kr. Skolepen
gene betales forud inden den 5. i hver måned. For juni-juli 
betales 1. juni.

2. Eleverne i ældste klasse betaler 35 kr. i eksamensafgift, som 
opkræves 1. marts.

3. Brændselspenge betales 1. oktober, 1. december og 1. februar 
og fastsættes for 1 år ad gangen. For tiden 10 kr. pr. rate.

4. Elevei' med hel eller delvis friplads betaler brændselspenge og 
eksamensgebyr med fuldt beløb.

5. Udmeldelse må ske med en måneds varsel, og der betales skole
penge for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og den føl
gende. Udmeldelse til 1. juni og 1. juli modtages ikke.

Friplads for elever i eksamensskolen:
Medens højeste betaling er som ovenstående, kan forældre, hvis 

indtægter og børnetal berettiger dem dertil, til deres børn få hele 
eller delvise fripladser, for så vidt sådanne er ledige. Skemaer til 
henvendelse herom kan afhentes på skolen og indsendes hvert år 
inden 15. maj til skolebestyreren.

Elever, der modtager hel eller delvis friplads, kan kun udmeldes 
til en 1. august af hensyn til skolens fripladstilskud.
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Af skolens dagbog ved lærerinde fru KjærJensen 

1952

April
24. -26. Forældre overværer efter’ indbydelse den daglige undervis

ning.
24. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.
30. Sidste dag for skolebespisningen 1951-52.

Maj
3. Plan over præliminæreksamen og årsprøven 1952 udleveres.
5. Danmarks befrielse 1945 mindes. Skolen slutter kl. 12.
6. Præliminæreksamen begynder med dansk stil.

Juni
21 I anledning af veloverstået præliminæreksamen samles afgangs

klassen og lærerne til munter aften i skolens gymnastiksal, 
hvor fru Kjær-Jensen var værtinde.

24. Afslutning kl. 10 på Østergades hotel. Blandt de 400 deltagere 
var den 95-årige skolebestyrerinde, frk. Maren Nielsen. Eksa
mensbeviser uddeltes til 34 elever. Lærernes flidspræmie tilfaldt 
Niels Østergaard Jensen og Signe Mikkelsen. IV realklasse fik 
skolebestyrerens præmie for god orden i klassen.
Afgangsholdet fra 1907 sendte i anledning af deres 45 års jubi
læum en smuk blomsterhilsen til skolen. Dimittenderne over
rakte skolen en radering og 1 vandrepokal, der skal tildeles 
klassen med det højeste gennemsnit ved skoleårets afslutning. 
Claus Nielsen, I realkl., vakte stormende bifald med sine sange.

26. Elever fra afgangsklassen rejser under lærerinde frk. Inga 
Nielsens ledelse til København og Stockholm.

August
13. Det nye skoleår begynder. Særlig velkomst til de nye elever, 

magister K. Jordal og lærerinde, frk. G. Madsen.
18. Undervisningsministeriet beskikker overlærer, cand. mag. Fog- 

Nielsen som medlem af opgavekommissionen for mellemskole-, 
real- og præliminæreksamen i engelsk.

23. 30 elever rejser til København under skolebestyrerens ledelse 
og besøger bl. a. Christiansborg slot — finder maleriet af pastor 
Laursen — Thorvaldsens Museum, Radiohuset, Tivoli, Lufthav
nen, Frederiksborg slot, Kronborg og mange andre steder.

26. Lægeundersøgelsen af eleverne begynder.

September
1. Skoleudflugt for 1., 2. og 3. klasse til Stautrup.
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35 års jubilæum.

Skolebestyrerinde frk. Nielsen og eksamensholdet fra 1917.



2. Skoleudflugt til Odense. Eleverne besøgte H. C. Andersens 
Museum, Domkirken, Zoologisk Have og var på byvandring og 
sejltur på åen.

6. Niels Breum, IV realklasse, der- ved atletikstævnet i Odense 
blev danmarksmester i højdespring i juniorklassen, blev hyldet 
efter morgensangen og fik af skolebestyreren en påskønnelse for 
den fine placering.

11. Skoleidrætsstævne i Århus Idrætspark. I fri idræt blev II real
klasse nr. 2 af 14 hold. I stafetløb blev V realkl. nr. 3 i 2. heat.

17. Elever fra II realkl. sælger høstblomster.
20. Afgangsholdet fra 1917 fejrer 35 års jubilæum. Skolebestyreren 

byder velkommen ved morgensangen, derefter sammenkomst på 
lærerværelset. Holdet lagde blomster ved Arnes mindeplade. 
Skolebestyrerinde, frk. Nielsen deltog også.

Oktober
1. Ordensbogen indføres og anvendes til skriftlige meddelelser.
2. En elev fra Duborgskolen, Flensborg, besøger vor skole i 3 dage.

9 .-10. Forældrene overværer den daglige undervisning.
11 . Undervisningsinspektøren i dansk og historie, hr. magister Jep

pesen besøger' skolen.
18 . I anledning af FN-dagen 24. oktober fortæller inspektør Hartvig 

om FNs arbejde.
20 .-25. Efterårsferie en uge.

November
1. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

11. skoleidrætsmærker uddeles til drengene: 4 elever opnåede sølv 
med emaille, 4 elever opnåede guld, 7 elever opnåede sølv og 14 
elever opnåede bronze.

13. Skolens efterårsfest på Østegades Hotel. Eleverne opførte »Kon
gens dom«. Dernæst polonaise og skolebal. Ca. 800 deltagere.

14. Fridag.
18. Skolebestyrerinde, frk. Nielsen besøger skolen og takker af

gangsklassens elever for deres dygtige indsats i »Kongens dom«.

December
3. Erhvervsvejlederen besvarer spørgsmål fra eleverne angående 

valg af erhverv.
4. Erhvervsvejlederen og afgangsklassens forældre taler sammen 

om principper og mål i erhvervsvejledningen. Ved det fælles 
kaffebord underholdt bl. a. ejendomshandler hr. Sauer med 
muntre historier.

6. Afgangsklassen fester’ i gymnastiksalen.
7. Skolescenen opfører »Du skønne ungdom« af O’Neill.

11. Mindesammenkomst i gymnastiksalen og ved Arne Moldkjærs 
mindeplade i skolegården. Arnes forældre var til stede.
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Skolefesten 1952 — »Kongens dom«.



18. Eleverne i IV a og skolebestyreren køber skolens juletræ.
19. Uddeling af beviser for svømmeprøver: 7 drenge bestod livred- 

derprøven og een frisvømmerprøve I.
20. Carl Schönheyders legat uddeles til Vagn og Per, V realkl.
22. Juleafslutning i klasserne, derefter fælles afslutning i den pyn

tede gymnastiksal, hvor stiftsprovst Kai Jensen, Domkirken, 
talte om »Den hellige nat«. Mange forældre og skolebestyrer
inde, frk. Maren Nielsen var mødt.

Januar
6. Første skoledag efter juleferien. Ved en højtidelighed mindes 

dronning Alexandrine, hvis valgsprog var: Tro indtil døden.
22. Skolebestyrerinde, frk. Maren Nielsen på skolebesøg.

Februar
2. Skolescenen opfører »Elverhøj«. Elev Lene Bøtkær Petersen, 

5. kl., dansede gratiøst børnedansen i 5. ark.
4. Elev Anne Egebæk Andersen, II a, bliver rost for sin udmær

kede skildring af »En hunds trofasthed mod sine egne«. Histo
rien optaget i avisen.

7. Karakterbøger og vidnesbyrd uddeles.
14. Fastelavnsgilde i gymnastiksalen for skolens 3 øverste klasse

trin. Underholdning og skolebal.
24. Afgangsklassen besøger Ole Rømer observatoriet.
25. Fru Laursens skole tegner abonnement på Falck.

Marts
2. Skolebestyrer’ Kjær-Jensen og inspektør, overlærer Hartvig be

skikkes som censor ved mellemskole-, real- og præliminæreks
amen.

8. Skolescenen opfører »Nej« og »Den forvandlede brudgom«.
11. Kongens fødselsdag. Håndboldturnering i stadionhallen. Vore 

drenge nr. 3 af 5 hold. De nye, gule trøjer med skolens initialer 
blev indviet.

16. Eleverne i IV og V realkl. indbudt til erhvervsoplysning i Råd
hushallen.

28. Dronning Ingrids fødselsdag — fridag.
30. Påskerejse til Norge. En elev fortæller: Lærerinde frk. Nielsen 

sørgede for, at vi nåede vandrehjemmet i Telemarken uden sø
syge. Vi havde en storartet påskeferie. Stod på ski, kikkede på 
tungtvandsfabrikkerne, var i svævebane og nåede at besøge 
Oslo. På Århus banegård var der stor modtagelse ved vor hjem
komst. Inge Olsen. 5. realklasse.
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På ske re i sen til Norge 1953-

April
9. Ved en højtidelighed i gymnastiksalen taler skolebestyreren om 

9. april 1940.
12. Flids- og sparepræmie fra Århus Øresparekasses Legat uddeles 

efter morgensangen. De 2 bankbøger tilfaldt: 
Eva Schønheyder og Karsten Strørup.

14. Ordenskorpset indbydes til at se »Landmandsliv« på Århus 
teater.
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