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FORÆLDRESKOLEN 
I ÅRHUS

Årsberetning 
1953-1959



Forældreskolen, Marselis Boulevard 17. Bygningen opførtes 1932-33.

Motto:

Per aspera ad astra
(Gennem vanskelighederne til målet)



Skolens bestyrelse:

Hr. landsretssagfører Chr. Richardt Kall 
(formand).

Fru læge Poul Abrahamsen.
Hr. arkitekt, kgl. bygningsinspektør

C. F. Møller.
Hr. viceskoleinspektør O. Berg Nielsen.
Hr. fabrikant E. Ranghøj.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 13-14 (und
tagen lørdag).

Skolens kontor 
Bestyreren privat 
Viceinspektøren privat 
Lærerværelset 
Pedellen privat

tlf. 4 29 06 
- 2 9104 
- 2 07 32 
- 4 27 79 
- 4 29 56



Skolen paa Marselis Boulevard.

»Forældreskolen i Aarhus« er en direkte fortsættelse og 
udvidelse af den gamle »Katedralskolens Forberedelsesskole«, 
der stiftedes 1872.

I foråret 1926 blev skolen overtaget af en forældrekreds 
med det formål at gøre den til en selvstændig mellem- og 
realskole.

Samtidig ansattes skolebetyrer Haagerup som leder, og i 
1930 fik skolen dimissionsret til både mellemskoleeksamen 
og realeksamen.

Skolen blev i 1928 en fællesskole og modtager altså både 
drenge og piger som elever.

Skolen har hidtil bestået af en 5-årig underskole og en 
4-årig mellemskole med efterfølgende realklasser, men i følge 
lov nr. 163 af 7. juni 1958 om ændringer af lov om folkeskolen 
vil skolen fra august 1959 komme til at bestå af en 7-årig 
hovedskole efterfulgt af en 3-årig realskole. - Der vil parallelt 
med realskolen blive oprettet en 8. og 9. klasse for den 
såkaldte almene linie (modsat b-linien = eksamensafdelingen). 
Bestemmelserne om realskole og 8. og 9. klasse træder først 
i kraft fra august 1961. De mellemskoleklasser, der er oprettet 
til og med august 1958, vil blive ført videre efter den gamle 
skolelov til og med realeksamen.

Hidtil er en del af skolens elever i 11—12 års alderen fra 
5. underskoleklasse gået over i gymnasieskolernes 1. mellem
skoleklasser, mens de øvrige, såfremt de var egnede, er blevet 
rykket op i skolens egen mellemskole, hvori der også, for så 
vidt der var plads til det, er optaget elever udefra efter en af 
skolen afholdt prøve.

Skolens fremtidige struktur.
I følge den ovennævnte lov skal danske skoler i fremtiden 

bestå af en 7-årig hovedskole efterfulgt af en 3-årig realafde
ling og parallelt med denne en 8. og 9. klasse for den almene 
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retning. Undervisning efter 7. skoleår er frivillig; men fra 
myndighedernes side fremhæver man stærkt, at man håber, 
at så mange som muligt vil benytte sig af den videregående 
undervisning.

Den 7-årige hovedskole er i princippet en udelt barne
skole; men i skoler med to eller flere klasserækker i de 5 før
ste skoleår kan eleverne efter 5. skoleår fordeles i klasser 
efter deres evner og interesser. Børnenes placering ved delin
gen foretages efter skolens skøn og under hensyntagen til for
ældrenes ønsker. - Skolens skøn baseres på dens almindelige 
indtryk af det enkelte barns evner og daglige skolearbejde, 
herunder resultatet af nogle af de skriftlige prøver i dansk og 
regning, der indgår i skolearbejdet i det 5. skoleår.

Efter nærmere af undervisningsministeren fastsatte regler 
undlades delingen, hvis ihændehaverne af forældremyndig
heden over et flertal af børnene i en 5. hovedskoleklasse 
ønsker, at klassen videreføres i 6. og 7. skoleår uden deling, 
men med differentieret undervisning i 7. skoleår, og såfremt 
en sådan ordning i det enkelte tilfælde er praktisk gennem
førlig.

Optagelse i I. realklasse er betinget af, at vedkommende 
elev er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabs
fylde, at det kan forventes, at han kan følge undervisningen i 
realafdelingen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervis
ningen på normal tid. - Ved oprykning fra I til II og fra II 
til III realklasse, samt fra II realklasse til I gymnasieklasse 
afholdes der oprykningsprøver. — Undervisningen i realafde
lingens ældste klasse afsluttes med en prøve, der betegnes 
realeksamen. Til elever, der har bestået realeksamen, udste
des beviser herfor med angivelse af deres årskarakterer og 
deres karakterer i de enkelte fag ved prøverne.

For børn, der går ud af skolen ved undervisningspligtens 
ophør eller senere skal skolen udfærdige afgangsbeviser, hvori 
der i ord gives meddelelse om elevernes standpunkt. Der 
angives ingen gennemsnitskarakter eller hovedkarakter.

Ved en drøftelse, som lederne af de private eksamens
skoler havde for nylig i Odense, oplystes det, at samtlige pri
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vate realskoler, der kunne undlade deling, ønskede at fort
sætte med 6. klasse udelt. - Spørgsmålet blev umiddelbart 
herefter drøftet på et lærermøde i Forældreskolen, og såvel 
skoleleder som lærere fandt det meget betænkeligt at skulle 
foretage en opdeling af eleverne, før man vidste noget defini
tivt om a-liniens målsætning og arbejdsplaner og om fremtids
udsigterne for dens elever. - På realskoleårsmødet i oktober
ferien i år vil således førende folk fra de forskellige erhverv 
i DanmarK komme til stede og fortælle noget herom.

På et forældremøde den 22. april i år, hvor skolens leder 
opridsede den nye skolestruktur i sin indledningstale, hvoraf 
her er givet et kort referat, sattes spørgsmålet om deling 
under debat, og man enedes om at udskyde spørgsmålet - 
i hvert fald til næste år. Skolen indbød til slut de specielt inter
esserede - forældrene til børnene i de nuværende 5. klasser 
til nærmere drøftelse af spørgsmålet, hvis man ønskede at 
fremkomme med yderligere argumenter; men der viste sig at 
være en så bred samling om skolens synspunkter, at ingen 
meldte sig. Det vil altså sige, at Forældreskolen i det kom
mende skoleår undlader enhver form for deling af børnene.

Efter 7. klasse kan eleverne søge optagelse i gymnasie
skolernes I realklasse eller fortsætte på Forældreskolen i I 
realklasse eller i 8. klasse. - Det er en betingelse for optagelse 
i I realklasse, at eleven kan bestå den krævede prøve, der jo 
vil blive nødt til at stille større krav end den hidtidige mellem
skoleprøve, eftersom mellemskoleeksamen er bortfaldet. - 
Resultatet af denne prøve er kun til internt brug for skolen 
og meddeles ikke til eleverne eller deres forældre.

Elever, der har bestået oprykningsprøven til III realklasse, 
eller som har taget realeksamen, kan indstille sig til optagelse 
i gymnasieskolernes I gymnasieklasse. - De nærmere regler 
herfor vil blive fastsat af undervisningsministeriet.



Skolens lærere og fagfordelingen.
Bestyreren (ansat 1926): tysk og historie. 15 timer.
Viceskoleinspektør O.Berg Nielsen (1932): regning og matematik. 

26 timer.
Overlærer, fru Anna Haagerup (1927): sang og anskuelse. 18 timer.
Overlærer, frk. A. S. Christensen (1928): tysk, historie, regning og 

håndarbejde. 30 timer.
Overlærer, frk. K. J. Grønnegaard (1929): engelsk, historie og religion. 

33 timer.
Overlærer Aage Koefoed (1929): gymnastik, sløjd, skrivning og tegning. 

36 timer.
Overlærer, cand. mag. Folmer Andersen (1935): fransk, engelsk, dansk, 

historie og geografi. 35 timer.
Overlærer, fru Joh. Enggaard (1935): naturhistorie, geografi, religion 

og skrivning. 30 timer.
Overlærer Johs. Hesseldahl (1935): regning, matematik og fysik. 34 

timer.
Overlærer, frk. M. Madsen (1935): håndarbejde. 4 timer.
Overlærer, cand. mag. J. Flemming Nielsen (1939): dansk, engelsk, tysk 

og latin. 31 timer.
Overlærer, frk. E. Johannesen (1946): dansk, regning, skrivning og 

tegning. 36 timer.
Lærer S. Poulsen (1944): dansk, regning, tegning, skrivning samt 

undervisning af læse- og staveretarderede elever. 35 timer.
Lærerinde, fru H. Østerbye (1948): dansk og skrivning. 25 timer.
Faglærer J.Neisig Jensen (1949): naturhistorie, geografi, fysik og tysk. 

36 timer.
Lærerinde, frk. Anna Margrethe Jacobsen (1951): dansk, regning, skriv

ning og håndarbejde. 36 timer.
Lærer Ole Nygaard (1951): dansk, engelsk, geografi og regning. 35 

timer.
Lærer N.J.Kjær Hansen (1956): dansk, naturhistorie, geografi, skriv

ning og gymnastik. 36 timer.
Lærerinde, fru Aase Gade (1957): sang. 4 timer.
Lærerinde, frk. Grete Klemmensen (1957): dansk, regning, håndarbejde, 

gymnastik og sløjd. 36 timer.
Lærer, cand. mag. Preben Sørensen (1957): dansk og historie. 12 timer.
Lærerinde, fru Ellen Holtet (1958): historie, geografi og tegning. 

12 timer.
Lærerinde, fru I.Mervild Madsen (1958): dansk, religion, regning, 

skrivning og tegning. 36 timer.
Lærerinde, fru B. Seidelin Sørensen (1958): gymnastik og sang. 28 

timer.
Lærer Frede Jespersen, stud. mag. Ole Stausholm, stud. med. Orla 

Kusk og stud. med. Hans Hesseldahl har i skoleårets løb virket som 
vikarer.



Timefordeling 1958-59
Fag 1 2 3 4 5 I 11 III IV R

ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
Religion .............. 2 2 2 2 2 2 1 1
Dansk .................. 7 8 8 8 8 5 4 4 5 5
Engelsk ................ 5 3 4 4 5/4
Tysk .................... 5 4 4 4/5
Fransk ................ 4
Historie .............. 2 2 2 2 2 2 2 3
Geografi .............. 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . . . 2 2 2 2 2 2 2
Fysik og kemi . . . . . . 2 2 2 2 2
Regn, og mat. . . . 6 6 6 6 6 4 5 6 7 6
Skrivning ............ 5 5 4 4 4 2 1 1 1
Tegning .............. 1 2 2 2 1 1
Håndarbejde . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gymnastik .......... 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Sløjd .................... 2 2 2 2 2 2 2 2
Sang..................... 1 1 1 1 1 2 2 1
Latin .................... 4
Geometri i real . 2
Anskuelse ............ 1 1
Sum .................... ... 24 27 30 33 34 :35 36 35 35 36
Ordblinde 4

Realeksamen 1958.

Nedenstående elever blev indstillet og bestod:
Realklassen a:

Per Thorup Bach (repræsentant). 
Kirsten Boulstrup (chauffør).
Birgitte Caspersen (pianofabri

kant).
Inge Ladegaard Christensen (mø

belhandler).
Per Bølling Frettchen (musiker). 
Ole Hammer-Sørensen (direktør). 
Lars Skjødt Jakobsen (kørelærer). 
Anders Juel Jensen (møbelhand

ler).
Gunver Kock Jensen (repræsen

tant).
Eline Marie Møller (boelsmand).
Anne Marie Nielsen (repræsen

tant).

Egon Poulsen (chauffør).
Claus Robert Rasmussen (direk

tør).
Vibeke Faurschou Ravn (trafik

kontrollør).
Morten Stensgaard (oberst).
Kurt Flemming Thomsen (skræd

dermester).
John Flemming Thun (bankbog

holder).
Jens Peder Bülow Vogel (over

ingeniør).
Lars-Peter Wilhelmsen (konsu

lent).
Jørn Kristian Winther (klein

smed).
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Realklassen b:
Birthe Andersen (automobilhand

ler).
Vibeke Bendixen (afdelingschef).
Hans Ulrik Bruhn (politifuldmæg

tig).
Torben Toft Christensen (frimær

kehandler).
Jan Ulrik Streit Christophersen 

(direktør).
Henrik Eifer (konsulent).
Ole Geert Henriksen (overpoliti

betjent).
Finn Hørlyck (salgsinspektør).

Anne Vibeke Jürgensen (køb
mand).

Henning Kops (konfekturehand
ler).

Peter Løw-Larsen (læge).
Karin Vendelbo Mathiesen (over- 

signalingeniør).
Bente Høy Nielsen (konsulent).
Lonny Padbjerg (assurandør, kap

tajn).
Bodil Sand Petersen (købmand).
Torben Waarst Sørensen (repræ

sentant).
Claus Peter Woye (grosserer).

Desuden bestod 63 elever mellemskoleksamen.

Legater.
Direktør Axel Kiers Legat, som indstiftedes i 1952, kan gives til 

elever på et hvilket som helst klassetrin, ikke fortrinsvis til de bedst 
placerede elever, men snarere som belønning for god opførsel, smukt 
kammeratskabsforhold, arbejdsomhed, interesse og andre værdifulde 
egenskaber.

Legatbestyrelsens formand er direktør Kier, de to andre medlem
mer er skolebestyreren og en lærer eller lærerinde valgt af lærerrådet.

Ved årsafslutningen 1958 blev legatet efter lærerrådets indstilling 
tildelt Per Freuchen Ra (175 kr.) og Henning Kops Rb (175 kr.).

Skolens præmier for flid, dygtighed og godt kammeratskab uddeltes 
således:

For flid og godt kammeratskab: Vibeke Ravn R a og Lonny Pad
bjerg Rb (kr. 75).

For god arbejdsindsats: Jørn Struer Kragelund IV a (kr. 50).
For flid: Inge Christensen Ra og Karin Mathiesen Rb (kr. 75). - 

Lene Thomsen IV a, Kell Busch Rasmussen IV b og Kirsten Rysgaard 
IV b (kr. 50).

Nordens bogpræmie (for dygtighed i dansk og svensk): Mariann 
Munk Jensen IV a og Jette Johansen IV b.
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Skolens elever.
Elevtallet er pr. 1. maj 1959 584: 155 drenge og 141 piger i 

mellem- og realskolen og 148 drenge og 140 piger i underskolen. Ele
verne anføres klassevis med forældrenes stillinger i parentes, uden for 
Storårhus tillige med bynavn.

Elevernes geografiske fordeling har i år været således:
Århus kommune ...........................................  398 elever
Holme-Tranbjerg kommune .......................... 68
Vejlby-Risskov kommune .............................. 9 -
Viby kommune ............................................. 52 -
Åby kommune ............................................... 23 -
Andre kommuner .......................................... 34 -

I alt 584 elever

Realklassen a.
Gurli Baake (buntmager).
Erik Christensen (bankfuldmæg

tig).
John Enemærke (repræsentant).
Brita Hougaard Frandsen (kondi

tor).
Anders Gade (hotelejer).
Jørgen Gøtzsche (kredsdyrlæge).
Ole Hagerup (ørelæge).
Knud Kaalund Hansen (arbejds

mand, Brendstrup).
Grete Storm Hansen (frue, læge

sekretær).
Allan Nørregaard Hansen (vin

handler).
Torben Hjæresen (direktør).
Lise-Lotte Bruun Hoppe (fotograf, 

frue).

Erik Lindegård Hvilsted (papir
handler).

Mariann Munk Jensen (redaktør).
Knud Nørr Kristensen (landbrugs

konsulent).
Sigurd Rosendal Kristensen (gart

ner, Mårslet).
Torben Laustsen (overassistent).
Claus Uffe Rosenberg (salgschef).
Vibeke Nedergaard Stevn (afde

lingsleder).
Else Juel Sørensen (hotelejer).
Ilse Vigild (kontorchef).
Jens Peder Alfred Bülow Vogel 

(ingeniør).
Karin Holt Wienke (direktør).
Susanne Østergaard (direktør).

Realklassen b.
Lise Banner-Voigt (kasserer).
Hans Ulrik Bruhn (politifuldmæg

tig).
Karen Eberhard (afd. tandlæge).
Grete Hansen (fabrikant, Tran

bjerg).

Niels Hørlyck (salgsinspektør).
Henning Jacobsen (tømrer).
Anne Grete Jensen (bagermester).
Karsten Knud Jensen (frue).
Leo Gaard Jensen (installatør).
Jette Johansen (farvehandler).
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Eva Junge (direktør).
Logan Langballe (sekretær, frue).
Peter Løw-Larsen (læge, Hinne

rup).
Bo Lassen (læge).
Vibeke Elsebeth Meyer (direktør).
Olaf Steen Michelsen (frue).
Erik Millgaard (kontorchef).
Hardy Nielsen (kalkværksejer).

Karin H. Olesen (bestyrer).
Ingerlise Qvist (optiker).
Anette Robert Rasmussen (direk

tør).
Ingelise Ravn (afd. salgschef).
Uffe Sommer (ingeniør).
Solveig Thomsen (repræsentant).
Lisbet Thede (direktør).

IV mellem a.
Bente Sloth Carlsen (universitets

lektor, Skæring).
Dorte Høyer Christensen (fabri

kant).
Erik Franck (postbud).
Jenni Øyvind Hansen (repræsen

tant).
Dorte Hebbelstrup (bankfuldmæg

tig).
Pia Kock Henriksen (direktør).
Hanne Humlum (professor).
Inger Birthe Høtoft (lokomotiv

fører).
Jørgen Høtoft (lokomotivfører).
Peter Richardt Kali (landsretssag

fører).
Helle Bræmer Madsen (ingeniør).
Kirsten Bræmer Madsen (inge

niør).
Birgit Meyer (direktør).

Alf Søndergaard Mikkelsen (bog
trykker, Malling).

Ole Søndergaard Mikkelsen (bog
trykker, Malling).

Jette Ammitzbøl Mortensen (di
rektør).

Jens Dalsgaard Nielsen (proprie
tær, Årslevgård).

Jørgen Helmer Nielsen (afdelings
leder).

Hans Robert Rasmussen (direk
tør).

Birgitte Rømhild (direktør).
Karin Rømhild (grosserer).
John Secher Schmidt (grosserer).
Christian Resen Steenstrup (re

præsentant, Adslev).
Helen Gerd Sørensen (direktør).
Peder Westphal (direktør).
Hanne Wilhelmsen (konsulent).
Torsten Wulff (civilingeniør).

IV mellem b.
Jonna Andersen (købmand).
Pia Villefrance Andersen (auto

forhandler).
Niels Ole Ernst Bajsen (manufak

turhandler).
Flemming Foss (lektor).
Johannes Christian Gjerulff (køb

mand).

Heidi Wendtland Hansen (slagter
mester).

Jan Øyvind Hansen (repræsen
tant).

Jørgen Olaf Hansen (bankrevi
sor).

Keld Harris (direktør).
Christian Gunner Hjorth (fabri

kant).
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Flemming Hylleberg Jensen (gal- 
vanisør).

Svend Arne Jensen (manufaktur
handler).

Lis Knoll (direktrice).
Anna Grete Knudsen (mejeri

direktør).
Povl Bjødstrup Kristensen (kiro

praktor).
Tove Kristensen (konsulent).
Else Holt Mikkelsen (maskinfa

brikant).
Jette Nielsen (lagerforvalter).
Lise-Lotte Nielsen (autoforhand

ler).
Erik Jelle Pedersen (prokurist).

Søren Peter Pedersen (blomster
handler).

Lene Adler Petersen (damefrisør).
Peter Brockmann Petersen (arki

tekt).
Bente-Lise Farsø Rasmussen (fa

brikant).
Carl-Henri Farsø Rasmussen (fa

brikant).
Pauel Rasmussen (skomager).
Finn Sigfusson (violinist).
Birthe Sønderskov Christensen 

(gartner, Tingskoven pr. Tran
bjerg).

Christian Fritz Barrit Thorsen 
(møbelhandler).

III mellem a.
Jørn Svend Andersen (direktør).
Margrethe Grandelag Bak (over

mekaniker).
Bent Ove Baltzer (prokurist).
Hans Jakob Berg (kasserer, Løg

ten).
Ellen Merete Biem (provisor).
Rolf Brennicke (afd. dommer).
Eigil Brøns (tandlæge).
Bjarne Westerkam Christensen 

(prokurist).
Jette Margrethe Falkjær (repræ

sentant).
Arthur Borup Hansen (afdelings

leder, Lemming pr. Hasselager).
Niels Koch Henriksen (direktør, 

civilingeniør).
Peter Hermansen (herreekvipe

ringshandler).
Elisabeth Hjorth (fabrikant).
Thorleif Hoppe Christensen (ad

vokat).
Marianne Hviid (godsejer, Vil- 

helmsborg, Mårslet).
Anne-Lise Jacobsen (overværkf.).
Niels Chr. Jensen (fabrikant).

Søren Klostergaard (direktør, 
civilingeniør).

Inge Larsen (kontorchef).
Knud Kasper Maegaard (afde

lingschef).
Poul Krogh Millgaard (kontor

chef).
Jytte Herløv Nielsen (revisor).
Søren Juul Nielsen (kreditfor

eningsdirektør).
Lone Melholt Nielsen (arkitekt).
Lilli Nygaard Nielsen (forret

ningsfører).
Else Vibeke Nygaard (salgschef).
Jette Muus Petersen (tegner).
Ingrid Poulsen (grosserer).
Bente Virginia Faurschou Schmidt 

(apoteker).
Birgitte Krüger Severinsen (kap

tajn).
Kirsten Taaning Steffensen (direk

tør).
Ulla Thorsen Christensen (civil

ingeniør).
Christian Palle Withen (veksele

rer).
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III mellem b.
Claus Andersen (lokomotivfører).
Lisa Andersen (direktør).
Dorte Blicher (landsretssagfører).
Torben Brantlov (assurandør).
Elisabeth Sams Christensen (fa

brikant).
Niels Christoffersen (ingeniør).
Lars Ejby (afdelingschef).
Kurt Eriksen (syerske).
Hans Frost (isenkræmmer).
Niels Gade (revisor).
Lars Hindsgavl (isenkræmmer).
Birthe Skjødt Jakobsen (vogn

mand).
Ruth Ingeborg Jakobsen (bogtryk

ker).
Anneli Renate Jensen (manufak

turhandler).
Birgit Jensen (prokurist).
Bjarne Juul Jensen (forvalter).
Kirsten Jespersen (repræsentant).

Flemming Oxbøll Kjeldsen (ma
lermester).

Jette Lassen (læge).
Henning Laursen (repræsentant).
Lisbet Lund (prosektor).
Flemming Marschall (direktør).
Anni Storm Mortensen (højeste

retssagfører).
Niels Friis Nielsen (boghandler).
Bent Busk Petersen (filialbesty

rer).
Lisa Poulsen (afdelingschef).
Nina Rahbek (bankdirektør).
Mariann Rye Roldbak (repræsen

tant).
Louis Schmidt (chefredaktør).
Hildegard Selander (ekspeditrice).
Jytte Nedergaard Stevn (afdelings

chef).
Poul Sørensen (receptionschef).
Jens Vestberg (direktør, cand. 

pharm.).

II mellem a.
Georg Juul Berg (syerske).
Karin Merete Borggaard (værk

mester).
Merete Bærentzen (dommerfuld

mægtig).
Jes Christensen (direktør).
Svend Christensen (overmontør).
Lise Thorsen Christensen (civil

ingeniør).
Lars Donnerup (fabrikant).
Vibeke Fonnesberg (direktør).
Erik Genders (ingeniør).
Tom Gertz (manufakturhandler).
Kello Gram (cigarhandler).
Steen Humlum (professor).
Bente Solveig Bech Jensen (fuld

mægtig).

Vibeke Johnsen (færgerestauratør).
Kirsten Byskov Kamstrup (fabri

kant).
Flemming Kærgaard (konsulent).
Preben Lawaetz (salgschef).
Ingelise Meyer (direktør).
Inga Møller (boelsmand, Ingers- 

lev pr. Hasselager).
Jørgen Sylvest Nielsen (ingeniør).
Niels Nymark (direktør).
Agnete Omøe (fabrikant).
Else Poulsen (chauffør, Tiist pr.

Mundelstrup).
Birthe Rosendahl (bogholderske).
Annette Stabeil (fabrikant).
Jens Peter Steffensen (direktør).
Lis Sørensen (grosserer).
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Jesper Pauli (fuldmægtig).
Vibeke Spang Sørensen (herreekvi

peringshandler).
Vibeke Waarst Sørensen (repræ

sentant).

Lillian Teglborg (fabrikant, Kraj- 
bjerg pr. Løgten).

Henrik Westphal (direktør).
Sten Palle Withen (vekselerer).
Henning Ømark (fabrikant).

II mellem b.
Erik Abrahamsen (læge).
Birgit Amtorp (maskinmester).
Guri Villefrance Andersen (auto

forhandler).
Ole Steen Andersen (jernbanepak- 

mester).
Vibeke Baltzer (prokurist).
Hasse Forsberg (skræddermester).
Inge Merete Gliemann (læge).
Svend Olaf Hansen (bankrevi

sor).
Erik Høi (fabrikant).
Jørn Nørbech Jensen (toldklare

rer).
Peter Tolstrup Jensen (herreekvi

peringshandler).
Inge Merete Johansen (frue, køb

mand).
Dorte Johansen (farvehandler).
Søren Henrik Klixbüll (civilinge

niør).
Lars Kofoed (tandlæge).

Knud Bjødstrup Kristensen (kiro
praktor).

Ingelise Lundsgaard (direktør).
Lisbeth Sparre Mikkelsen (direk

tør).
Hans Chr. Møller (herreekvipe

ringshandler).
Steen Panduro (grosserer).
Ole Due Pedersen (tømrermester).
Preben Ranghøj (fabrikant).
Ole Robert Rasmussen (direktør).
Peter Roldskov (kunsthandler).
Peter Schmidt (prokurist).
Torsten Krüger Severinsen (kap

tajn).
Flemming Simonsen (repræsen

tant).
Claus Thorsen (fabrikant).
Charlotte Thun (bankbogholder).
Nina Wenø (bankbestyrer).
Vibeke Westh (dyrlæge).
Ole Wistisen (grosserer).

I mellem a.
Niels Thrige Andersen (forvalter).
Ulla Bæk (arkitekt).
Jonna Brøgger (lagerarbejder).
Karen Vibeke Christensen (pro

kurist).
Peter Christiansen (overingeniør).
Susanne Rohr Christoffersen (di

rektør).
Ulrik Fønss (bogholderske).
Mogens Lessner Glass (vognmand).

Peter Halling (konsulent).
Lene Hermansen (herreekvipe

ringshandler).
Hanne Holbech (afdelingschef).
Lars Holst (salgschef).
Lisbeth Jensen (købmand).
Palle Schjødt Jensen (bagerme

ster).
Steen Anker Jürgensen (repræsen

tant).
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Susanne Richardt Kall (landsrets
sagfører).

Anne Birthe Holm Laursen (lærer).
Anne Mette Leth (revisor).
Christian Ulrik Maegaard (afde

lingschef).
Lise-Lotte Manggaard (prokurist).
Elisabeth Mulvad (repræsentant).
Inger Merete Nielsen (autofor

handler).

Jes Nygaard (kaptajn).
Mette Olrog (landsretssagfører).
Bo Riemann (civilingeniør).
Jørgen Stausholm (overbetjent).
Annette Stenov (landsretssagfø

rer).
Arne Svejstrup (automobilforhand

ler).
Gertrud Wandall (manufaktur

handler).

I mellem b.
Peter Dornonville de la Cour 

(sporvejsdirektør).
Per Flatau (lektor).
Claus Hector (forretningsfører).
Marianne Ingerslev (nervelæge).
Karen Margrethe Jespersen (re

præsentant).
Carol Lynderup Knudsen (direk

tør).
Preben Klostergaard Lauridsen 

(radioforhandler).
Karin Ludvigsen (kioskejer).
Bente Mikkelsen (prokurist).
Ole Refsgaard Mikkelsen (stats- 

aut. revisor).
Ann Mourier (prokurist).
Alli Kirsten Møller (fabrikant).
Michael Gravers Nielsen (arki

tekt).
Peter Bondorph Nielsen (entre

prenør).
Ole Pallesen (montør).
Ole Pedersen (grosserer).

Torben Kahr Pedersen (købmand).
Frede Lund Rasmussen (overpost

bud).
Hanne Pia Rasmussen (murerme

ster).
Peder Ravn (repræsentant).
Ole Scherwin (læge).
Inge Merete Schibye (kasserer).
Kenneth Sjøreen Schmidt (male

ren).
Mette Schønau-Hansen (civilinge

niør).
Inge-Merete Resen Steenstrup (ex- 

portrejsende).
Annette Stub-Hansen (manufak

turhandler).
Niels Ulrich Sørensen (fabrikant).
Rikke Thorsen (fabrikant).
Birthe Melitta Vessø (kørelærer).
Carin Vigild (kontorchef).
Niels Arne Winkler (tømrerme

ster).
Jan Ussing (direktør).

5. forberedelsesklasse a.
Birgitte Albeck (professor).
Lissi Andersen (gas- og vand

mester).
Birgitte Bøggild-Andersen (profes

sor).
Claus Borre (læge).

Paul Donnerup (fabrikant).
Flemming Enemærke (repræsen

tant).
Minna Fonnesberg (direktør).
Jørgen Friis (afdelingsleder).
Jonna Gertz (manufakturhandler).
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Vibeke Øyvind Hansen (repræsen
tant).

Per Hector (forretningsfører). 
Helene Hindsgaul (grosserer). 
Jørgen Humlum (professor). 
Erik Jakobsen (bogtrykker). 
Anne Marie Jensen (fabrikant). 
Thomas Secher Jensen (direktør, 

civilingeniør).
Hans Tolstrup Jensen (herreekvi

peringshandler).
Poul Lassen (cand, pharm.). 
Solveig Michel (driftsleder).
Jens-Ole Mikkelsen (ingeniør, en

treprenør).
Morten Milfeldt (læge, dr. med., 

universitetsadjunkt).
Lars Erik Mortensen (disponent).

Bent V. Nielsen (manufakturhand
ler).

Michael Lembke-Oldenfeldt (guld
smed).

Uffe Rasmussen (murermester).
Ove Ravn (civilingeniør).
Claes Rømhild (direktør).
Elisabeth Schmidt Nielsen (red

aktør, mag. art.).
Niels Juul Thomsen (fabrikant).
Else Thorbjørnsen (veterinærin

spektør).
Anne Louise Tønder (adjunkt).
Helle Vikens (civilingeniør).
Annemarie Kleven (psykolog).
Nils Lykke Knudsen (professor, 

rektor, dr. med.).

5. forberedelsesklasse b.
Helle Abrahamsen (læge).
Dorrit Andersen (købmand).
Niels Jesper Andersen (oberst).
Claus Bützau Andersen (repræsen

tant).
Liselotte Benthsen (læderhandler).
Ilse Juul Berg (frue).
Claus Henrik Christensen (lands

retssagfører).
Flemming Christensen (bankbe

styrer).
Gert Ole Christensen (kalkulator).
Niels Peter Garde (brigadechef).
Mette Gram (stabslæge).
Margrethe Hammershaimb (pro

fessor).
Per Øyvind-Hansen (repræsen

tant, salgschef).
Jan Nyelev Jensen (bogholder).
Steffen Jensen (sæbemester).
Bente Jepsen (slagtermester).
Carsten Juste (fuldmægtig, cand. 

jur.).
Marianne Jørgensen (danselærer

inde).

Marianne Lanng (cigarhandler).
Mogens Laursen (repræsentant). 
Margrethe Millgaard (kontorchef) 
Niels Claus Nielsen (forretnings

fører).
Anne-Lise Næsbjerg (assurandør).
Henrik Juhl Petersen (lektor).
Birgit Sejer Petersen (statsaut. re

visor).
Bo Steen Pehrson (togfører).
Inger Charlotte Poulsen (adjunkt).
Kirsten Secher Schmidt (grosse

rer).
Jan Munch Søgaard (lokomotiv

fører).
Anne Beate Sønderby (oberstløjt

nant).
Jens Pauli (fuldmægtig).
Hanne Wittig (civilingeniør).
Anni Hougaard Nielsen (overpost

bud).
Carsten Poulsen (lærer).
Troels Tønder (adjunkt).
Carl Adam Schiøtz (lektor).
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4. forberedelsesklasse a.
Lise Lene Rohde Andersen (mø

belfabrikant).
Henriette Sparre Andersen (pro

fessor).
Jørn Christensen (direktør).
Yvonne Rohr Christoffersen (di

rektør).
Jens Åge Hagen Christensen 

(overassistent).
Jan Egdø (danselærer).
Flemming Hougaard Frandsen 

(konditor).
Kirsten Glahn (læge).
Ruth Hågendal Hansen (bankrevi

sor).
Lone Henningsen (renseriejer).
Ole Schjødt Jensen (bagermester).
Viben Elisabeth Nedergaard Jør

gensen (lektor).
Eva Korsgaard (direktør).
Gitte Kæraa (tandtekniker).
Tove Lind (slagtermester).

Pia Margrethe Storm Mortensen 
(højesteretssagfører).

Eva Thornemann Møller (revi
sionschef).

Flemming Møller (direktør).
Niels Henrik Nielsen (forretnings

fører, Hinnerup).
Hans Jørgen Nymark (direktør).
Merete Engelund Poulsen (afde

lingsleder).
Jørgen Rydén Rømer (læge).
Karl Ulrik Schierup (tandlæge).
Ulf Røll Larsen (frue).
Odd Sinding (civilingeniør).
Jørgen Stenderup (læge).
Elsebeth Sørensen (sparekassebe

styrer, Hinnerup).
Birgit Elisabeth Teglborg (skotøjs

fabrikant, Krajbjerg pr. Løgten).
Claus Bonnichsen Westphall (di

rektør).

4. forberedelsesklasse b.
Carsten Andersen (købmand).
Helle Voigt Andersen (professor).
Karin Bjerglund Andersen (direk

tør).
Lisbeth Andersen (oberstløjtnant).
Lene Bonne (kaptajnløjtnant).
Steen Brøchner' (guldsmed).
Jens Erik Damgaard (prokurist).
Bente Eriksen (ingeniør).
Astrid Hammerschmidt (fabri

kant).
Karen-Lis Nørregaard Hansen 

(vinhandler).
Niels Otto Hansen (gas- og vand

mester).
Ulla Hansen (redaktør).
Steen Hedemann (slagtermester).

Anne-Merete Henriksen (statsaut. 
revisor).

Henrik Hoffmann (civilingeniør).
Elisabeth Jakobsen (dyrlæge).
Frits Frahm Jensen (musiklærer).
Claus Junge (direktør).
Birgitte Juncker (afd. direktør).
Jette Kærsted (dyrlæge).
Agnes Laurent (forretningsfører).
Inger Mikkelsen (ingeniør).
Kirsten Olesen (læge).
Vibeke Ladefoged Petersen (kaffe

handler).
Anne Elisabeth Poulsen (drifts

chef).
Vibeke Preetzmann (afd. tand- 

tekn.).



17

Anne-Grete Farsø Rasmussen (fa
brikant).

Sune Salling-Mortensen (arkitekt).
Marianne Siesing (direktør).
Bredo Stabeli (fabrikant).
Charlotte Stenov (advokat).

Henrik Winther (blikkenslagerme
ster).

Jan Østergaard (mejeriingeniør).
Kurt Schleicher (maskinmester).
Hans Christian Schnell (værk

stedsarbejder).

3. forberedelsesklasse a.
Peter Alstrup (ingeniør).
Tove Amtorp (maskinmester).
Yvonne Villefrance Andersen (au

toforhandler).
Tage Bonde (bagermester, Sol

bjerg).
Birgitte Egdø (danselærer).
Lars Errboe (cand, pharm.).
Steen Ewald-Larsen (boghandler).
Inger Gabrielsen (lektor).
Ole Gøtzsche (kredsdyrlæge).
Torben Schönau-Hansen (civil

ingeniør).
Carl Erik Jakobsen (dyrlæge).
Gunner Steen Jacobsen (bankdi

rektør).
Ole Tolstrup Jensen (herreekvipe

ringshandler).

Anna Marie Kolding (trikotage
handler).

John Mulvad (repræsentant).
Annelise Miihlensteth (afdelings

bestyrer).
Anni Obel Nielsen (repræsentant).
Kirsten Hougaard Nielsen (over

postbud).
Stig Harpøth Olesen (repræsen

tant).
Jytte Thorndahl Petersen (stats- 

aut. revisor).
Marianne Skovbo Pedersen (civil

ingeniør).
Kristian Anker Sørensen (grosse

rer).
Per Spang Sørensen (herreekvipe

ringshandler).
Bo Jakob Vikens (civilingeniør).

3. forberedelsesklasse b.
Kirsten Løwschall Andersen (di

rektør).
Birgitte Blicher (landsretssagfø

rer).
Lars Christian Quistgaard Bay 

(kaptajn).
Tove Dalberg Bentsen (civilinge

niør).
Lars Brantlov (assurandør).
Claus Erik Gloggengieser (fabri

kant).
Birgitte Asmin Hansen (læge).
Marianne Hansen (civilingeniør).
Vagn Holstein (civilingeniør).

Hans Jakob Ingerslev (professor).
Carsten Oluf Ingerslev (nerve

læge).
Hans Elers Kock (læge).
Birgit Lanng (cigarhandler).
Bent Løw-Larsen (læge).
Eva Klostergaard Lauridsen (ra

dioforhandler).
Stig Klostergaard Lauridsen (ra

dioforhandler).
Erik Honoré Madsen (distrikts

chef).
Preben Meyer (direktør).
Anna Elisabeth Meyer (direktør).
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Henrik Parbo (civilingeniør).
Hanne Lundberg Petersen (slag

termester).
Henrik Qvist (optiker).
Poul Rahbek (bankdirektør).
Annette Simonsen (repræsentant).

Helle Sørensen (fabrikant).
Jens Langberg Sørensen (ekspedi

tionssekretær).
Mogens Thun (bankbogholder).
Sven Thyø (læge).
Terje Tønder (adjunkt).

2. forberedelsesklasse a.
Lone Bjerglund Andersen (direk

tør).
Niels Bendixen (afdelingschef).
Tage Bæk (arkitekt).
Lise Donnerup (fabrikant).
Søren Eis (distriktschef).
Steffen Enemærke (repræsentant).
Bente Gamsgaard (forretningsfø

rer).
Birte Lessner Glass (vognmand). 
Birgitte Halling (konsulent).
Birgitte Hauschildt (prokurist).
Lars Peter Funck Jensen (drifts

leder).
Ingrid Due Knudsen (sognepræst). 
Hellen Krabbe (kaptajn).

Inger Lassen (læge).
Steen Lassen (cand, pharm.).
Peter Leopold (direktør).
Finn Løye (civilingeniør).
Annemarie Nielsen (tandlæge).
Vivian Govert Nielsen (fabri

kant).
Per Sejer Petersen (statsaut. revi

sor).
Robert Rasmussen (direktør).
Hans Jørgen Rømhild (direktør).
Anders Syl vest Nielsen (ingeniør, 

Grundfør Mølle).
Steen Sørensen (sparekassebesty

rer, Hinnerup).
Søren Werner-Lassen (arkitekt).

2. forberedelsesklasse b.
Anne Grete Andersen (oberstløjt

nant).
Torben Krarup Andersen (sekre

tær).
Anne Bjørndal (distriktschef).
Niels Borre (læge).
Christian Belvedere Christensen 

(advokat).
Dorthe Lund Christensen (over

betjent).
Lene Theiss Errboe (cand. 

pharm.).
Eva Hammershaimb (professor).
Jørgen Hansen (redaktør).
Peter Hornstrup (exportchef).
Marianne Schacht Jacobsen (kap

tajn).

Claus Bjørn Jensen (læge).
Kirsten Juhl Petersen (lektor).
Clara Vibeke Juncker (frue).
Niels Elers Koch (læge).
Lene Kring (tandlæge).
Per Højgaard Mellerup (overinge

niør).
Sven Omann (maskiningeniør).
Tove Lissi Ranghøj (fabrikant).
Ida Henriette Klemann (arkitekt).
Vibeke Rømer (læge).
Ebbe Sønderbye (oberstløjtnant).
Kirsten Sørensen (prokurist).
Peter Warrer (tandlæge).
Charlotte Westphall (direktør).
Michael Falck-Andersson (direk

tør).
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Charlotte Schiøtz (lektor).
Johanne Jeremiassen (malerme

ster).

Karen Glahn (læge).
Lisbeth Lykke Knudsen (rektor, 

professor).

1. forberedelsesklasse a.
Anne-Mette Alstrup (ingeniør).
Morten Sparre Andersen (profes

sor).
Jette Svend Andersen (direktør).
Niels Christian Steensen Blicher 

(kontorassistent).
Bente Vibeke Hjorth (fabrikant).
Poul Kjølhede Jensen (autofor

handler).
Michael Mark Jørgensen (grosse

rer).
Lars Christian Kruse (læge).
Torben Witt Langermann (forret

ningsfører).
Inge Thornemann Møller (revi

sor).

Anne Mette Nielsen (direktør).
Bente Nielsen (forretningsfører, 

Hinnerup).
Lars Hjerrild Næsbjerg (assuran

dør).
Birgit Skovbo Pedersen (læge).
Inga Schmidt (chefredaktør).
Anne Krüger Severinsen (kap

tajn).
Vivi Margrethe Heidemann Sø

rensen (disponent).
Nils Peter Thorlund-Petersen 

(driftsleder).
Jane Pauli Sørensen (konsulent).
Hans Ingvor Thorup (købmand).

1. forberedelsesklasse b.
Henning Dean Højgaard Andersen 

(slagtermester).
Lene Pors Andersen (repræsen

tant).
Lene Bang (direktør).
Mogens Bang (civilingeniør).
Ole Vilhelm Bay (kaptajnløjtnant).
Lars Bünemann (læge).
Torben Bech (grosserer).
Hans Christian Buhl (revisor).
Steffen Christiansen (fabrikant).
Kresten Bjerg Damgaard (proku

rist).
Steen Enggaard (boghandler).
Erik Gregers Hansen (civilinge

niør).
Annemette Helles (købmand, Sol

bjerg).
Marianne Smidt Jensen (tand

læge).

Hans Vorgaard Jensen (købmand).
Martin Lai-Andersen (direktions

sekretær).
Bodil Larsen (tømrer, Solbjerg).
Charlotte Mosumgaard (kontor

chef).
Dorthe Juul Myhre (disponent).
Karen Margrethe Bangsbo Niel

sen (repræsentant).
Morten Röll Larsen (frue).
Anna Grethe Olesen (læge).
Lone Irene Rasmussen (fuldmæg

tig).
Lisbeth Christrup Rasmussen 

(korrespondent).
Orla Stærk-Nielsen (centralbesty

rer, Hinnerup).
Lars Resen Steenstrup (exportrej- 

sende).
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Betalingsregler.
I lighed med Elise Smiths skole, Fru Laursens realskole 

og N. Kochs skole er skolepengesatserne for det nye skoleårs 
begyndelse pr. måned ansat således:

1. klasse 24 kr., 2. klasse 24 kr., 3. klasse 24 kr., 4. klasse 
28 kr., 5. klasse 28 kr.

I m. 32 kr., II m. 32 kr., III m. 36 kr., IV m. 36 kr., 
realklassen 36 kr.

Fremtidig betales der intet ekstra for deltagelse i valg
fri fag.

Søskende-moderation ydes efter følgende skala: Barn nr. 
2 og 3 betaler henholdsvis 3A og V2, de følgende intet.

Ved udmeldelse efter 1. maj betales skolepenge for et 
fuldt regnskabsår, altså til og med juli måned.

I brændselspenge betales af hver elev 36 kr. årligt, som 
opkræves i november og marts. Søskende betaler 50 kr. i alt.

I eksamensafgift betales ved mellemskoleeksamen 20 kr., 
og ved realeksamen 20 kr.

Hver ny elev betaler 10 kr. i indskrivningspenge.
Efter den kommende tilskudslov for de private realskoler 

vil fripladstilskuddet fra staten bortfalde.
Skolen vil dog stadig yde moderation til flittige elever, når 

forholdene taler derfor.
Skemaer til ansøgning herom fås på skolen og må — stilet 

til bestyrelsen - være skolens leder i hænde inden 1. august.

Bogordning.
For at lette den årligt tilbagevendende byrde, som anskaf

felsen af mange og dyre lærebøger utvivlsomt er, har skolen 
for realklassens og mellemskolens vedkommende gennemført 
følgende ordning:

Elever, der i det nye skoleår ønsker at deltage i bogord
ningen, indmelder sig før sommerferiens begyndelse til lærer 
S. Poulsen og betaler samtidig den fastsatte afgift. For afgif
ten modtager eleven da et komplet sæt bøger til den klasse, 
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han eller hun skal gå i (undtagen sangbøger, Ny testamente og 
atlas). Ved skoleårets slutning afleveres bøgerne sammen med 
næste års afgift, hvis eleven ønsker at fortsætte.

Det er en selvfølge, at deltagerne har særlig pligt til at 
behandle bøgerne med omhu. De må forsynes med et stærkt 
papirbind, som udskiftes én å to gange årligt. I tilfælde af at 
bøgerne ved grov skødesløshed forringes udover, hvad almin
delig brug må medføre, vil den skyldige komme til at erstatte 
den ødelagte værdi og risikere at blive udelukket fra ordnin
gen fremtidigt.

Bogaflevering og betaling.
IV mellem betaler 40 kr. for næste skoleår ved afleverin

gen af de gamle bøger.
R a, IV a og IV b afleverer bøger den 18. juni.
Rb afleverer den 19. juni. Begge dage i skoletiden.
De øvrige mellemskoleklasser vil få nærmere besked.

Andre meddelelser.
Ordensregler.

1. Skolen åbnes 10 min. før skoletidens begyndelse.
2. Cykler og knallerter må kun medtages på skolen af 

de elever, der får tilladelse dertil. Skolen påtager sig intet 
ansvar for køretøjerne.

3. Ingen må forlade skolen i undervisningstiden uden sko
lens tilladelse.

4. Hjemmets attest (i ordensbogen) kræves:
a) før eller efter fraværelse (dennes varighed og årsag 

anføres).
b) når eleven ikke har kunnet udføre sit hjemmearbejde.
c) for tilladelse til ophold i skolebygningen i frikvar

tererne.

Skolen anmoder forældrene om, at de kun i meget 
påtrængende tilfælde beder om fritagelse for skolearbej
det, grundet på rejser og lignende.
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5. Lægeattest kræves:
1) i tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet, og
2) for fritagelse i længere tid for sang og gymnastik.

6. Enhver er ansvarlig for sin plads, der anvises af klasse
læreren, og melder straks beskadigelse af den. Skade på 
inventar eller andet skolen tilhørende meldes straks af 
ophavsmanden, der kan komme til at erstatte skaden.

7. Skolebøger, tøj og brugsgenstande skal være mærket tyde
ligt med navn.

8. Glemte sager må ikke afhentes på skolen efter kontor
tidens slutning.

9. Uvedkommende ting må ikke medbringes på skolen. 
Al handel mellem eleverne på skolen er forbudt. Det hen
stilles, at eleverne har så få værdigenstande med i skole 
som muligt. Penge o. 1. må ikke efterlades i overtøjet.

10. Karakterbogen skal straks efter modtagelsen forevises 
forældre (værger) til underskrift og afleveres snarest 
muligt til klasselæreren.

11. Skolen abonnerer på Falck og har det nødvendige mate
riale til at yde »første hjælp« ved mindre ulykkestilfælde.

Ordensbog.
Som et praktisk led i bestræbelserne for samarbejde mel

lem skole og hjem har hver elev en ordensbog, hvori mindre, 
daglige meddelelser fra hjem til skole og omvendt medgives. 
For at såvel hjem som skole kan kvittere for modtagne oplys
ninger, skal eleven til stadighed have bogen liggende i sin 
skoletaske.

Karakterer og vidnesbyrd.
Hjemmet holdes regelmæssigt underrettet om elevens ar

bejde i de forskellige fag gennem vidnesbyrdbogen. Foruden 
karakterer gives der supplerende oplysninger angående flid, 
evner o. s. v. og desuden et par gange om året en udtalelse, 
der oplyser hjemmet om elevens standpunkt. Ved denne 
benyttes følgende udtryksform:
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Særdeles tilfredsstillende, når eleven præsterer det helt 
udmærkede og viser fremragende evner.

Meget tilfredsstillende, når eleven på alle områder viser 
gode evner og fuld forståelse.

Tilfredsstillende, når eleven i det store og hele uden større 
besvær udfører det arbejde, der kræves.

Ret tilfredsstillende, når eleven i et eller flere fag har 
vanskelighed ved at følge med.

(Kun) nogenlunde (tilfredsstillende), når eleven i flere fag 
ikke formår at opfylde minimumskravene for klassen.

Særundervisning.
Skolen har i år - i modsætning til tidligere - haft 2 læse- 

hold. I årets løb har lærer Søren Poulsen i 8 ugentlige timer 
undervist 18 elever (6 piger og 12 drenge) fra 3. klasse og til 
og med III mellemskoleklasse.

Skolebespisning.
Skolen deltager i den kommunale skolebespisning. I en 

periode af 6 måneder - fra 1. november til 1. maj - kan 
elever fra 1. klasse til og med II ml., hvis de er bosat i Århus 
kommune, daglig få udleveret en pakke smørrebrød, en flaske 
mælk samt i størstedelen af perioden et æble.

løvrigt kan mælk købes hos pedellen i frokost-frikvarteret.

Skolelæge.
Alle skolens elever undersøges 1 gang årligt af skolelægen, 

der i tilfælde af sygdom henviser barnet til behandling hos 
familiens egen læge. - Skolelægen medvirker desuden ved 
sammensætning af skolemaden.

Sundhedsplejerske frk. Krarup træffes på Marselisborg 
Skole fredag kl. 11,30-12.

Skoletandklinik.
Alle børn, der optages i 1. og 2. klasse, vil få tilstillet en 

blanket med opfordring til at søge klinikbehandling, for så 
vidt de er hjemmehørende i Århus by; ligeledes kan børn, der 
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tilflytter byen og optages i højere klasser, ansøge om behand
ling.

For behandling betales der årligt 1 kr., der af skolen 
opkræves i september måned.

Forholdsregler over for sygdomme.
a. Når der i et af børnenes hjem udbryder en epidemisk 

sygdom, må skolen straks have meddelelse derom.
b. Er sygdommen skarlagensfeber, difteritis eller anden farlig 

sygdom, er det forbudt skolen at modtage elever fra hjem, 
hvor sådanne patienter findes, indtil faren for smitte er 
overstået; når eleven vender tilbage til skolen, må med
bringes den lovbefalede lægeattest for, at dette kan ske 
uden fare.

c. Derimod vil det under en af de sædvanlige godartede 
mæslinge- eller kighosteepidemier eller andre mindre far
lige sygdomme i reglen ikke være nødvendigt at formene 
elever fra hjem, hvor disse sygdomme findes, adgang til 
skolen.

Jydsk skolescene.
Skolens elever fra 5. klasse opefter har adgang til at over

være skolescenens forestillinger på Århus teater. Kontingentet 
for hele sæsonen var i år 7 kr.

Ældre elever har iøvrigt benyttet teatrets ungdomsabonne
ment, der for 8 eller 12 kr. ialt har givet adgang til 4 af 
teatrets ordinære forestillinger.

Erhvervsvejledning.
Skolen har anskaffet det af Teknologisk Institut udgivne 

erhvervskartotek, hvori fyldige oplysninger om samtlige er
hverv (uddannelse, lønforhold, muligheder o. s. v.) forefindes. 
Adgang til brug af kartoteket har i første række eleverne i 
skolens afgangsklasser, ligesom også elevernes forældre igen
nem det kan indhente de ønskede oplysninger.

Realklasserne har hvert år besøg af en erhvervsvejleder, 
som på grundlag af et af eleverne udfyldt skema giver besked 
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om mulighederne i de forskellige erhverv. Desuden indbydes 
eleverne en gang årligt til et møde på Århus rådhus, hvor 
sagkyndige fra en lang række erhverv giver mere specielle 
oplysninger om de fag, som de unge kunne tænke sig at søge 
uddannelse i.

Af skolens dagbog.
20. juni 1958: Ved årsafslutningen 1958 tog skolen afsked 

med lærerinde frk. Selma Blider, som havde fået stilling 
ved Gladsaxe skolevæsen. Skolebestyrer Haagerup takkede 
for 12 års dygtigt arbejde, og frk. Blider holdt en smuk af
skedstale.

25. juni-1. juli: R b havde en pragtfuld tur til Bornholm med 
fru Enggaard og hr. Poulsen som ledere.

12. august: Skoleåret begynder. Skolen byder tre nyansatte læ
rerinder velkommen: lærerinde, fru Ellen Holtet, lærerinde, 
fru I. Mervild Madsen og lærerinde, fru B. Seidelin Søren
sen.

10. september: Overlærer, cand. mag. Folmer Andersen be
skikkes af undervisningsministeren til medlem af under
visningsministeriets læseplansudvalg, der skal udarbejde 
retningslinier for fagenes indhold, fagkredsen og fagenes 
ugentlige timetal under den nye skolelov.

18. september: Eleverne i IV mellem bistået af lærer Kjær 
Hansen holder en meget interessant og farve- og idérig 
svampeudstilling i naturhistorielokalet.

15. oktober: Skolen har besøg af håndarbejdsinspektør, frk. 
Gudrun Hansen, København, som inspicerer undervisnin
gen i håndarbejde.

17. oktober: Lærerinderne fru Joh. Enggaard, fru Anna Haa
gerup, frk. M. Madsen og frk. E. Johannesen udnævnes til 
overlærere.

19. —24. oktober: Under ledelse af lærer, cand. mag. Preben 
Sørensen og frue foretog 13 elever fra IV b samt 3 elever 
fra III b en tur til Goslar i Harzen. Vejret var heldigvis 
upåklageligt, og vi oplevede mange interessante ting, bl. a. 
et besøg i rådhusets hyldestsal og i die Kaiserpfalz samt to
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Die Kaiserpfalz i Goslar med rytterstatuen af Friedrich Barbarossa 
og Kejser Vilhelm II.

lange busture i Harzens kønneste egne. På disse busture 
besøgte vi en drypstenshule og et bjergværksmuseum. - 
Det blev i enhver henseende en vellykket tur for alle del
tagerne.

Finn Sigfusson, IV b.

10. november: Sigurd Kristensen, R a, viser lysbilleder om 
fuglelivet i Kysing Nor, hvorefter klassen ledsaget af hr. 
Neisig Jensen tager på ekskursion dertil.

8. december: Drengene i 4 b ledsaget af hr. Folmer Andersen 
er på udflugt til Fasterholt brunkulsleje, som beses under 
civilingeniør Hoffmanns ledelse.

18. december: Carl Henri Farsø, IV b, vinder en bogpræmie 
for en stil om F. N.; præmien overrækkes ham efter mor
gensangen.

20. december: Juleafslutning i den smukt pyntede gymnastik
sal. Sognepræst Paul Knudsen, Markuskirken, taler for ele
ver og forældre.

75. januar: Faginspektør Chr. Pedersen inspicerer undervisnin
gen i naturhistorie og geografi.

31. januar: Mange af skolens elever besøger klassevis udstil
lingen »Vi mennesker« i Århus rådhushal.
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Christian Hjorth viser sine klassekammerater i IV b de 600 kr. fra Carnegie-fonden.

4. og 5. februar: Forældreskolens årsfest i Folkets Hus afhol
des under stor tilslutning. Eleverne opfører Avery Hop
woods lystspil »Bedre Folks Børn« i Mogens Dams over
sættelse, indstuderet og iscenesat af fru Ellen Mortensen. 
Hr. Koefoed fremførte med vanlig verve og elegance den 
festlige polonaise, og under ballet optrådte de syv små 
dværge og heksen fra »Snehvide« i en henrivende kotillon, 
arrangeret af frk. Johannesen, fru Enggaard og fru Haage- 
rup.

23. februar: Real a og skolebestyrer Haagerup overværer som 
et led i undervisningen i samfundslære et retsmøde på ting
huset.

9. marts: Realklasserne ledsaget af frk. Jacobsen og hr. Hessel- 
dahl starter på en todages tur til København.

10. marts: Christian Hjorth, IV b, hyldes ved morgensangen, 
fordi han er blevet hædret af Carnegiefonden med en pris
belønning på 600 kr. for at have reddet to drenge, der den 
21. maj 1958 kæntrede med en jolle i Århus-Bugten. Chri
stian kom dem uden betænkning til hjælp i kajak i den 
hårde sø.
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Utilsløret glæde over ispindeuddelingen ved lindefesten.

2. april: Flemming Nielsen er til forhandling i folketings
udvalget på Christiansborg ang. den nye tilskudslov for de 
private eksamensberettigede realskoler.

3. april: II mellem beser Århus Domkirke sammen med deres 
historielærerinde, frk. Christensen.

8. april: Luthsangeren Ejnar Hjordt underholder skolens elever 
og gør stor lykke med sit livfulde viseforedrag.

15. april: Skolebestyreren er til forhandling i Odense sammen 
med de øvrige ledere inden for den private realskole ang. 
de private realskolers fremtid under den nye skolelov.

22. april: Forældreskolen holder forældremøde i Folkets Hus. 
Skolebestyrer Haagerup gav en orientering ang. den nye 
skolelovs indvirkninger på skolens fremtidige arbejde, og 
overlærer Folmer Andersen fortalte om det af undervis
ningsministeren nedsatte læseplansudvalgs arbejde med til
rettelægningen af de nye undervisningsplaner. Mødet var 
velbesøgt, og der var en saglig og god diskussion.

5. maj: På befrielsesdagen mindedes skolens gamle elev Henrik 
Gulstad, der blev dræbt i frihedskampen. Derefter blev der 
festet for skolens nyudsprungne Und, og eleverne fik is
pinde.
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6. maj: Mellem- og realskolen holder udflugt til Svejbæk.
8. maj: Realklassernes sidste skoledag forløber uden vemod 

karnevalsagtigt muntert. Man parodierer skønhederne fra 
Parmagade - glædeligt nok; det tyder dog på en vis sund 
sans hos de unge piger.

75. maj: To af skolens elever får meddelelse om, at de har vun
det bogpræmier i Den Europæiske Stile- og Tegnekonkur
rence arrangeret af Europakampagnen. Opgaven for 12 til 
14 årige gik ud på gennem en tegning at give en uden
landsk kammerat et indtryk af Danmark. Lise Thorsen 
Christensen havde på et stort tredelt ark tegnet først et ty
pisk billede fra Danmark med en bondegård, en kæmpehøj 
og med udsigt over sundet. På det andet felt så man en 
grønlænder i kajak med midnatssolens skær over fjeldene 
og en sæl på en isflage, og på tredje felt var en dristig fæ
ring på fuglefangst på klipperne.

Mariann Rye Roldbak havde meget aktuelt ladet sig 
inspirere af Danmarks deltagelse i Melodi Grand Prix kon
kurrencen i Monaco og hendes tegning forestillede da en 
grammofonplade med noder i baggrunden og Birthe Wilke, 
der synger: »Uh, jeg ville ønske, jeg var dig!«

I denne aldersklasse var der kun tre præmier. Hoved
præmien, en rejse til Holland, gik til Nyboesgade i Køben
havn, og de to bogpræmier blev altså begge vundet af ele
ver i Forældreskolen.

25. maj til 31. maj: Hr. Berg Nielsen er beskikket censor i kø
benhavnske skoler.

28. maj: II mellem b er sammen med frk. Christensen på hi
storisk rundgang i Vor Frue Kirke, Nikolajkirke, Kloster
kirken og Klostergården.

4. juni: Underskolen har udflugt til Hinnerup.
72. og 13. juni: Flemming Nielsen er til skriftlig censur i en

gelsk i København.
23. juni kl. 10: Skoleåret afsluttes i Stadionhallen.
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Tove fortæller om skolefesten!
Det er aften - som så mange gange før, men er der nu alligevel 

ikke noget ganske særligt ved netop denne aften?
Små lette begejstringsudbrud som: »Næh, hvor er den kjole vel nok 

yndig!« og »Ih, hvor jeg altså glæder mig til i aften!« lyder fra en 
flok unge piger, efter at de har afleveret deres overtøj til garderobe
damerne, der som fluer i en flaske forvildede farer rundt for trods det 
umulige deri at være her, der og alle vegne.

Selv om trængslen stadig er stor, har travlheden dog kulmineret, og 
op ad trappen går festklædte mennesker for at komme ind i salen og 
finde sig en plads, hvorfra de kan se op på scenen, der dog for øje
blikket er skjult bag et hemmelighedsfuldt rødt tæppe, bag hvilket der 
samtidig er nerver på.

»Hvor Søren er min paryk?« råber én harmdirrende, samtidig med 
at en anden jamrer: »Åh, hvad skal jeg dog gøre?? Jeg kan over
hovedet ikke huske ét eneste muk af sidste akt!«

Nu - lyder gong-gongen, og efter at hr. Haagerup har holdt sin 
velkomsttale, og Lene har fremsagt sin prolog, glider tæppet op til et 
sagte akkompagnement af papirsraslen, og publikum hensættes i godt 
en time til en helt anden verden.

Alice (Helen Gerd Sørensen IV a) og Millie (Lise Banner Voigt R b) i samtale.
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»The Red River Skiffle Group«. Fra venstre: Poul Monrad Pedersen R b (tub-bas) 
Karsten Jensen R b (guitar), Logan Langballe R b (washboard), Jan Øyvind Hansen 

IV b (guitar).

Efter at stykket er færdigt, bliver salen ryddet for stole, program
mer og karamelpapir, samtidig med at hr. Koefoed ude bagved som en 
anden diktator lader sin klare og kendte røst runge med så opmun
trende tilråb som: »Dit hængehoved! Kan du så se at komme ind i 
rækken! - Skal du virkelig være skyld i, at hele polonaisen bliver øde
lagt?«

Den formastelige kommer naturligvis hurtigt på plads, og idet 
musikken begynder at spille den kendte march til polonaisen - aftenens 
højtidelige og betagende klimaks - sætter rækken sig i bevægelse som 
en kæmpemæssig slange. - Ved dette betagende syn kommer to ældre 
elever pludselig til at mindes deres egen skoletid, og mens de står og 
udveksler bittersøde »Kan du huske?« - bitre, fordi tiden går så hur
tigt, og søde, fordi de jo dengang var så unge, at de kunne alting - 
er polonaisen forbi.

Lidt efter er den store pause, og denne bliver udnyttet på forskellig 
vis, da nogle nyder det berømte danske smørrebrød, mens »Birdland«, 
det ene af skolens to amatør-orkestre, har afløst den ellers så utrætte
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lige Tønnersen og straks sætter i med sine fascinerende jazzrytmer, der 
øjeblikkelig betager ungdommen, mens den noget ældre generation 
ryster på hovedet og nærmest betragter den form for musik som »en 
halv times koncentreret mareridt«.

Da med ét - midt under ballet, hvor Tønnersens orkester igen har 
indtaget deres pladser - bliver lyset atter dæmpet, og ind træder - som 
sprunget ud af eventyrbogen - de syv små dværge og heksen.

»Mor!« lyder på en gang en meget lille og forskræmt barnestemme, 
«Er det virkelig heksen? - Du ved - hende fra »Snehvide?«

Mens moderen tager sin lille dreng op på armen og beroligende 
prøver at forklare ham, at der ingen hekse findes i virkeligheden, syn
ger »heksen og dværgene« en sang, idet de uddeler små gaver, hvor
efter de - lige så pludseligt og uventet, som de kom - igen forsvinder.

Oven på denne overraskelse går ballet atter sin gang, og nu er 
det »Red River Skiffle Group«, der - ganske som navnet siger — 
skiffler for alle pengene med en sådan energi og et sådant livsmod, 
at alle på nåde eller unåde må overgive sig og kaste sig ud i den vilde 
dans.

»Uh, sådan kunne jeg danse hele natten!« får en ung pige lige sagt 
til sin partner, førend det hele pludseligt er forbi, og mens fanen til 
tonerne af den danske nationalsang langsomt bliver rullet sammen, 
tænker hun som alle i salen med en vis vemod på, at nu er der et 
helt år til næste gang, Forældreskolen igen holder skolefest.

Tove Kristensen, IV b.

Mariann fortæller om realklassernes Københavnertur.
Mandag eftermiddag d. 10. marts 1959 stod en flok nydelige og 

meget forventningsfulde unge mennesker på Århus Hovedbanegård. 
Stemningen var høj, da real a. og b. med hr. Hesseldahl og frk. Ja
cobsen i spidsen dampede af på den traditionelle todages tur til Kø
benhavn.

Rejsen derover forløb fint, og da vi ved halvellevetiden om aftenen 
nærmede os hovedstaden, trak vi vinduerne ned, så vi af de tusinder 
og atter tusinder af lys forude rigtigt kunne fornemme storbyens atmo
sfære, og under sang og klang rullede vi ind på Københavns hoved
banegård.

Der skiltes imidlertid vore veje, idet nogle skulle overnatte hos 
familie, andre på hotel.

Den følgende morgen samledes vi friske og veloplagte uden for 
Statsradiofonien, og i den kommende time fik vi forevist hele radio
huset. Det var vældig morsomt at se alle de studier, vi kendte så godt
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Den flotte karet med det kongelige fødselsdagsbarn og tronfølgeren.

af omtale fra de forskellige radioudsendelser, men én ting forbløffede 
os i allerhøjeste grad, nemlig fjernsynsstudiets lidenhed. Derimod var 
koncertsalen med det kæmpestore orgel i forgrunden imponerende.

Da vi havde forladt radiohuset, spadserede vi i det skønne forårs
vejr til Statens museum for Kunst, hvor vi også kun opholdt os en 
times tid, selv om man sikkert sagtens kunne have fået flere dage til 
at gå mellem de skønne kunstværker.

Derpå fortsatte vi til Fjerde maj Museet, som gjorde et dybt ind
tryk på os alle. Først efter at have beset det blev man rigtig klar over, 
hvilke rædsler der havde været forbundet med krigen.

Efter således i løbet af formiddagen at have modtaget en mængde 
nye indtryk fik vi nu lov til på egen hånd at kikke på byen. De 
fleste af os bestemte sig til først at få noget at spise; derefter gik det 
løs. Pigerne skulle nok vide at finde stormagasinerne, der - formentlig 
i dagens anledning - viste sig at bugne af fristende ting.

Præcis fem minutter før tyve skred vi andagtsfulde ind ad dørene 
til Det kgl. Teater - for manges vedkommende for første gang. Vi 
skulle se »Thermopylæ«, hvis handling er henlagt til Den anden Ver
denskrig. Stykket blev opført af Det kgl. Teaters elite med Poul Reu- 
mert i spidsen, så vi blev her vidne til fornem skuespilkunst.

Efter en festlig og udbytterig aften fik vi en times tid til at gå hjem 
på, og flere benyttede lejligheden til at smutte en lille omvej ind i 
jazz-klubben »Montmartre«, før vi udmattede sank om på vore senge.

Næste dag var det den 11. marts, Kongens fødselsdag, og kl. ti om 
formiddagen samledes vi med flag i hånd foran Det kgl. Teater, hvor 
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vi skulle være med til at fejre majestæten. Hele byen var i feststemning, 
flagene smeldede i den klare forårsluft, alle forretninger var pyntede, 
og tusinder af mennesker stod spændt og frysende på Kongens Nytorv.

Efter halvanden times ventetid blev der pludselig liv og røre; folk 
styrtede frem og råbte: »Nu kommer kongen!« - Og ganske rigtigt, 
i en flot karet kom kongen og dronningen langsomt kørende forbi 
efterfulgt af de tre prinsesser - også i karet.

Efter at have overværet dette festlige optog gik vi ud for at få noget 
at spise, og senere mødtes vi igen i Glyptoteket. Her stod vi hensunkne 
i nydelsen af de smukke klassiske kunstværker og slappede bagefter 
lidt af i den eksotiske palmehave.

Derpå fik vi igen lov til at gøre byen usikker, indtil vi kl. 19 skulle 
besøge Det berlingske Bladhus. Der så vi, hvordan en avis bliver 
lavet - lige fra a til z. Man havde aldrig tænkt sig, at det var en så 
omfattende proces. Besøget sluttede med sodavand til alle, og vi fik 
hver udleveret den nyeste og den ældste udgave af Berlingske Tidende.

Resten af aftenen kunne vi tilbringe, hver vi havde lyst: nogle gik 
i jazz-klub eller andre steder, hvor man kunne danse, andre gik i bio
grafen, men fælles for os alle var, at vi morede os herligt, et par stykker 
endda så meget, at de var ved at forpasse tiden.

Det var med sorg i sinde, at vi næste formiddag måtte sige farvel 
til København. At det havde været et par uforglemmelige og begiven
hedsrige dage, skyldes ikke mindst vor fortræffelige leder, hr. Hessel- 
dahl. - Og da vi efter en munter overfart uden synderlige uheld igen 
stod på Århus H., var alle enige om, at en bedre tur kunne det ikke 
have været.

Mariann Munk, Ra.

Norgesturen 1958.
I sidste sommerferie var den daværende IV a og enkelte elever fra 

III a på tur til det herlige Norge under hr. Neisig-Jensens og frk. Jacob
sens udmærkede ledelse.

For nu at høre, hvilket udbytte de forskellige deltagere på turen 
har haft, har vi besøgt nogle tilfældige deltagere.

Vort første offer er Ilse Vigild, som siger: »Turen var en dejlig 
oplevelse, især de aftener, hvor vi dansede, var herlige; de vil sent blive 
glemt. Også den storslåede natur var en oplevelse. Det var noget andet 
end »pandekagelandet« Danmark; men hvor må det være besværligt at 
cykle deroppe.«

Knud Kaalund Hansen mener, at det bedste ved turen var den 
megen fritid, som blev givet i overmål. Kammeratskabet på vandre
hjemmene var fint, og spændende var det at komme lidt bort fra de 
hjemlige kødgryder.
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Da Knud jo er meget fugleinteresseret, bed han mærke i, at Norge 
f. eks. har langt flere vipstjerter og fluesnappere end Danmark. Han 
fandt det også interessant at se de fugle på yngleplads, som om vinte
ren gæster Danmark. »Jo«, siger Knud, »Norgesturen var en strålende 
oplevelse. Den herlige natur, de afvekslende landskaber og den frem
medartede arkitektur gjorde dybt indtryk på mig.
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Lærerinde frk. A. M. Jacobsen siger, at hun var glad for turen og 
samværet med eleverne, som virkelig var flinke. Den største oplevelse 
var uden tvivl det kammeratlige samvær med eleverne.

Vort næste offer, Knud Nørr, siger: »Turen var en strålende ople
velse, især det kammeratskab, som voksede frem på turen, var det her
ligt at være med i. Morsomt var det også at møde de norske jenter, 
som var ualmindelig søde og kønne. Bjergene og fjeldmarkerne fyldte 
os med beundring. Vi er jo ikke forvænte med virkelig vild natur her
hjemme. Jo, Norgesturen vil sent blive glemt; den vil jeg ofte tænke 
tilbage på.«

Til sidst har vi valgt at spørge Torben Hjæresen om, hvad han 
syntes om turen: »Den første del af turen var fin, men desværre kom 
jeg til skade med mit ben, så jeg ikke fik det fulde udbytte af den 
sidste del af den. Men alt i alt var turen pengene værd, og både frk. 
Jacobsen og hr. Neisig-Jensen var gode ledere, som havde arrangeret 
hele turen på bedste måde. Mange gange kom vi udenfor de egentlige 
turistegne, og det var sjovt at se noget, som ikke kun var »turist
kulisser.«

Ole Hagerup & Sig. Kristensen.



37

Real- og mellemskoleeksamen 1959.

exam. censor
R a.

21. maj kl. 8: Geometri Berg Nielsen Viceinspektør Gunnar Nielsen
21. - 8: Fransk Folm. Andersen Overlærer Chr. Poulsen
25. - 8: Dansk Frk. Jacobsen Overlærer Sv. A. Juul, 

Kalundborg*)
28. - 8: Tysk Neisig Jensen Viceinspektør Bertha Petersen, 

Charlottenlund*)
1. juni - 8: Engelsk Fl. Nielsen Overlærer Ove Møller
4. - 8: Regn, og 

matem.
Berg Nielsen Viceinspektør Damsholt, 

Roskilde*)
8. - 8: Naturlære Neisig Jensen Overlærer Banning

11. - 8: Geografi Neisig Jensen Lærer Finn Terkilsen
15. - 8: Historie Folm. Andersen Overlærer Niels Østergård 

Nielsen, Hammel
18. - 8: Naturhist. Neisig Jensen

R b.

Overlærer Jens Riis

21. maj kl. 10: Geometri Berg Nielsen Viceinspektør Gunnar Nielsen
21. - - 9,30: Fransk Folm. Andersen Overlærer Chr. Poulsen
25. - 8: Naturhist. Neisig Jensen Lærer Eilif Aagaard Sørensen, 

Hadsten
29. - 8: Tysk Frk. Christensen Viceinspektør Bertha Petersen, 

Charlottenlund*)
2. juni - 8: Geografi Neisig Jensen Kommunelærer Werner Larsen, 

Herlev*)
6. - 8: Historie Folm. Andersen Overlærer Juul Hansen
9. - 8: Regn, og 

matem.
Hesseldahl Viceinspektør Bent Jensen

12. - 8: Dansk S. Poulsen Viceinspektør S. A. Tophøj
16. - 8: Naturlære Hesseldahl Lærer Pontoppidan
19. - 8: Engelsk Folm. Andersen

IV a.

Overlærer Fog-Nielsen

21. maj kl. 9: Latin Fl. Nielsen Lektor M. Kjærgaard
26. - 8: Regn, og 

matem.
Hesseldahl Overlærer, fru V. Kjær Jensen

30. - 8: Engelsk Folm. Andersen Overlærer R. Østerbye
3. juni - 8: Naturhist. Kjær Hansen Overlærer K. Højsteen, 

Gentofte*)
9. - 8: Historie Folm. Andersen Lærerinde, fru E. Mathiassen
*) beskikkede censorer.
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Viggo Larsen

13.

18.

- - 8:

- - 8:

Geografi

Dansk

Neisig Jensen

Nygård

Overlærer Villumsen, 
Skanderborg

Lærer Johan Thonesen, 
Hinnerup

21. maj kl. 10: Latin
IV b.

Fl. Nielsen Lektor M. Kjærgaard
26. - - 8: Dansk Fl. Nielsen Overlærer Held Petersen,

30. - - 8: Naturhist. Neisig Jensen
Skanderborg

Lærer Arne Fischer
3. juni - 8: Naturlære Neisig Jensen Lærer Hans E. Hansen, Odder
8. - - 8: Regn, og Berg Nielsen Overlærer Spelling Østergård

12. - - 8:
matem.
Engelsk Frk. Grønnegård Skoleinspektør Aage Sørensen,

18. - - 8: Historie Preben Sørensen
Sdr. Broby*)

Seminarielærer, cand. mag.

Desuden medvirker følgende cencorer:

Skoleinspektør J. Andreasen, Hellerup, og lektor Sigv. Hansen, Næs
tved: (skr. dansk i Real a og b).

Viceinspektør Mayntzhusen, Frederikshavn: (skr. dansk i IV a og b).
Skoleinspektør I. C. Jakobsen, Bramdrupdam, og overlærer C. Poul

sen, Åbybro: skr. engelsk i Real a).
Lektor A. Carstens, Maribo, og skoleinspektør L. S. Ravn, Store 

Heddinge: (skr. tysk i Real b).
Inspektør E. Bansler, Hillerød, og lektor Knud Møller, Rønne: (skr. 

regning og matematik i Real a og b).
Skolebestyrer Gammelgaard, Aalestrup: (skr. regning og matematik 

i IV a og b).
Pensioneret viceinspektør C. M. Sørensen: (skrivning i IV a og b).
Lærer O. Dorph-Jensen: (tegning i IV a og b).
Overlærer A. S. Christensen: (håndarbejde i R og IV).
Lærer K. Stitz: (sløjd i IV a og b).
Adjunkt K. Minke: (gymnastik i R og IV).
Seminarielærerinde, fru G. Worm Petersen: (gymnastik i R og IV).
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Liste over bøger til næste skoleår:
(Skriv ikke navn i nogen bog, før læreren har set den).

Realklassen.
Edv. Hansen og Kruhöffer: Dansk sproglære. Hansen og Heltoft: 

Dansk Læsebog for realklassen. Hansen Christensen og Brüel: Real
klassens tyskbog. Tyske realeksamensopgaver v. Sv. Brüel (kun i b). 
Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen. Friis Hansen 
& Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshefte. Lund & Bredsdorff: Engelsk 
grammatik. Sv. Christensen & G. Rasmussen: Skriftlig engelsk for 
realklassen (kun i a). Brun, Roskjær & H. Jensen: Elementært fransk. 
Reumert: Erhvervsgeografi. Christensen & Krogsgaard: Atlas f. msk. 
Mogens Lund: Biologi for realklassen. A. Strehle: Tre imperier. 
Kretzschmer & Lindhardt Hansen: Samfundslære f. realkl. J. K. Erik
sen: Fysik for realklassen I og IL Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik 
for realklassen. Erlang: Firecifret logaritmetabel. Christensen & Mar- 
cussen: Regnehæfte for realklassen. Nygård & Vester-Petersen: Geome
tri for realklassen.

IV. mellemskoleklassc.
Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV. A. Lerche og Edv. Han

sen: Dansk stil III. P. Christensen: Svensk Læsebog. Hansen Chri
stensen & Brüel: Mellemskolens tyskbog 3. Houken & Stenbjerre: 
Tyske stiløvelser (begge klasser). Friis Hansen & Chr. Nielsen: 
Engelsk f. msk. IV. Samme: Eng. øvelseshæfte IV. Lund & Breds
dorff: Engelsk grammatik. Schmidt: Lærebog i historie f. m. II. 
C. C. Christensen: Geografi f. msk. II. Stockmar & Bøving-Petersen: 
Zoologi f. m. II. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. IV. Nygård & 
Vester-Petersen: Aritmetik i. m. Nygård & Vester-Petersen: Geometri 
f. m. Christensen & Marcussen: Regning i IV ml. Rasmussen & Simon
sen: Fysik f. m. II. Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi f. m.

III. mellemskoleklasse.
Det ny testamente, sidste udg. Hansen og Heltoft: Dansk læse

bog II. A. Lerche og E. Hansen: Dansk stil III. Hansen Christensen 
& Brüel: Mellemskolens Tyskbog 2. Friis Hansen & Chr. Nielsen: 
Engelsk for m. III Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshæfte 
III. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik. Schmidt: Lærebog i historie 
f. m. II. C. C. Christensen: Geografi f. m. II. Stockmar & Bøving-Peter
sen: Zoologi f. m. II. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. III. Rasmussen 
& Simonsen: Lille flora. Nygård & Vester-Petersen: Geometri f. m. 
Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik f. m. Christensen & Marcussen:
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Regning i III m. Rasmussen & Simonsen: Fysik f. m. II. Larsen & 
Jakobsen: Skolesangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

II. mellemskoleklasse.
Hertz: Bibelhistorie f. m. Salmebogen. Hansen og Heltoft: Dansk 

læsebog II. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. Hansen 
Christensen & Brüel: Mellemskolens Tyskbog 1. Friis Hansen & Chr.: 
Nielsen: Engelsk f. m. IL Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvel
seshæfte II. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik. Schmidt: Lærebog 
i historie f. m. I. C. C. Christensen: Geografi f. m. I. Stockmar & 
Bøving-Petersen: Zoologi f. m. I. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. II. 
Rasmussen & Simonsen: Fysik f. m. I. Rasmussen & Simonsen: Uorga
nisk kemi f. m. Nygård & Vester-Petersen: Geometri f. m. Christensen 
& Marcussen: Regning i II m. Larsen & Jakobsen: Skolesangbog. Hel
toft: Salmebog for børn.

6. klasse.
Hertz: Bibelhistorie for m. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog I. 

Aug. Lerche og E. Hansen: Dansk stil I. Friis Hansen og Chr. Nielsen: 
Engelsk f. m. I. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshæfte I. 
Schmidt: Lærebog i historie f. m. I. C. C. Christensen: Geografi f. m. 1. 
Christensen og Krogsgaard: Atlas f. m. Stockmar og Bøving-Petersen: 
Zoologi f. m. I. Balslev og Simonsen: Botanik f. m. I. Rasmussen og 
Simonsen: Fysik f. m. I. Christensen og Marcussen: Regning i I m. 
Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Larsen og Jakobsen: Skolesang
bog. Heltoft: Salmebog for børn.

5. klasse.
Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, 

Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 5. skoleår. Verner Sørensen: 
Skriv rigtigt, 5. skoleår. Dagliglivets regning, 5. del. Helms: Danmarks
historie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi. Christensen og 
Krogsgaard: Atlas for folkeskolen. Balslev: Naturhistorie for folke
skolen. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Andersen, Grytter og 
Wøldike: Ny dansk skolesangbog II. Heltoft: Salmebog for børn.

4. klasse.
Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, 

Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog. 4. skoleår. Verner Sørensen: Skriv 
rigtigt. 4. skoleår. Dagliglivets regning, 4. del. Chr. Hansen: Tabeller. 
Helms: Danmarkshistorie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi.
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Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen. Balslev: Naturhistorie 
for folkeskolen. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Andersen, Grytter 
og Wøldike: Ny dansk skolesangbog II. Heltoft: Salmebog for børn.

3. klasse.
Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, 

Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 3. skoleår. Verner Sørensen: Skriv 
rigtigt. 3. skoleår. Dagliglivets regning, 3. del. Chr. Hansen: Tabeller. 
Helms: Danmarkshistorie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi. 
Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesangbog I. Elias Niel
sen: Folkeskolens sangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

2. klasse.
Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 2. skoleår. Verner 

Sørensen: Skriv rigtigt. Dagliglivets regning, 2. del. Chr. Hansen: 
Tabeller. En blå, en grøn og en gul stilebog med 12 dobbelte linier 
og margin. Skrivebog efter nærmere aftale. Andersen, Grytter og Wøl
dike: Ny dansk skolesangbog I. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. 
Heltoft: Salmebog for børn.

1. klasse.
»Ole Bole« ABC. (Senere: Oles første læsebog). Skrivebog efter 

nærmere aftale. Dagliglivets regning, 1. del A og B. En gul stilebog 
med dobbelte linier. Et langternet tavlehæfte. V. Thomsen: Læse, 
skrive, male. En æske farvekridt. Karakterbog. Ordensbog.

Elevernes tegne-, sløjd- samt håndarbejder vil blive udstillet i sko
lens gymnastiksal d. 18., 19. og 20. juni i skoletiden. Den 18. juni vil 
elevudstillingen desuden være åben om aftenen fra kl. 19 til kl. 21.

Arsafslutningen finder sted i stadionhallen tirsdag den 23. juni 
kl. 10.

Det nye skoleår begynder fredag den 14. august kl. 10. (1. forbere
delsesklasse møder dog først kl. 11).

Til at overvære de mundtlige årsprøver samt årsafslutningen ind
bydes elevernes forældre samt enhver, der har interesse for skolens 
arbejde.



Ferier og fridage 1959-60.
September: 1 dag.
Oktober: Efterårsferie 19.-24. (incl.)
November: 1 dag
December

januar: Juleferie 23. dec.-5. jan. (incl.)
Februar: 29. (fastelavnsmandag) + 1 dag efter skolefesten.
Marts: 11. (Kongens fødselsdag), 28. (Dronningens fødselsdag)
April: Påskeferie 13.-19. (incl.)
Maj: 14. (lørdag efter bededag)
Juni: Pinseferie 4.-7. (incl.)

Sommerferien begynder den 24.

Århus i juni 1959.
Kaj Haagerup.


