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Forældreskolen, Marselis Boulevard 17. Bygningen opførtes 1932 33.

Motto:

Per aspera ad astra
(Gennem vanskeligheder til malet)



Skolens bestyrelse
Hr. landsretssagfører Chr. Richardt Kall (formand).
Fru læge Poul Abrahamsen.
Hr. arkitekt, kgl. bygningsinspektør C. F. Møller.
Hr. viceskoleinspektør 0. Berg Nielsen.
Hr. fabrikant E. Ranghøj.

Træjjetid:

Skolebestyrer Paul-Erik Hansen 
daglig 13—14 (undt. lørdag) 

telefon: 4 29 06

Bestyreren privat ............... tlf. 4 36 72
Viceinspektøren privat .... - 2 07 32
Lærerværelset ...................... - 4 27 79
Pedellen privat................... - 4 29 56
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KAJ HAAGERUP
R. af D.

f. 11/4 1895. f 17/8 1959.

Forældreskolens bestyrer 
1926—1959.



Hr. Haagerups farvel til eleverne
(Tale ved årsafslutningen 1959)

For kort tid siden lejredes 100 års dagen for en af den dan
ske skoles store personligheder, rektor, frøken Hanna Adler.

Jeg har ikke haft den lykke at kende hende, men har ved at 
læse de udtalelser, som i den anledning er fremsat, fået et levende 
indtryk af hendes sjældne og særprægede personlighed. En ytring 
af hende og om hende slog mig og fik mig til at studse: Til trods 
for, at hun i mange år var leder af en skole, har hun aldrig holdt 
nogen afslutningstale til sine elever. „Hvis jeg ikke“, bemærkede 
hun, „i de år, jeg har levet og arbejdet sammen med mine elever, 
har fået sagt til dem, hvad jeg kunne ønske at sige, så er det 
næppe af nogen betydning, at jeg udtaler mig nu, når de forlader 
skolen“. Således omtrent var hendes motivering; og indeholder 
den ikke en god portion sund fornuft?

Det, hvad hun — og altså nu jeg — ved en lejlighed som 
denne, kan finde på at sige, er vist nok af liden værd, simpelthen 
fordi alle venter, at der nu engang skal siges noget. Det slapper 
interessen, får på forhånd et vist ligegyldighedspræg over sig.

Anderledes forholder det sig, når det drejer sig om, hvad man 
i tidens løb rent spontant taler til og med den enkelte elev, når 
lejlighed dertil gives. Og det er mit indtryk, at Hanna Adler så 
vist ikke lod det mangle på „lejlighed“ over for sine elever. Og 
dette glemte de ikke!

Det drejede sig sikkert ikke om advarsler og formaninger, end
sige moraliserende prædikener, snarere om et venligt eller op
muntrende ord, trøst eller et godt råd til den, der trængte til et 
sådant.

Men her må jeg over for jer, dimittender, erkende, at jeg i 
hvert fald i det sidste årstid, hvor jeg desværre har været hem
met af sygdom, har svigtet. Jeg har følt det som et savn, at jeg 
ikke gennem min undervisning har haft nogen direkte kontakt 
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med jer, men har måttet nøjes med nok så meget at høre om jer 
som aj jer. Heldigvis er der jo noget, der hedder frikvarter — og 
helt uden føling har vi da ikke været med hinanden. Alligevel har 
jeg i dag en vemodig følelse af, at jeg ikke har været det for jer, 
som jeg gerne ville, og ikke har fået talt med jer om det, som lå 
mig på hjerte, mens tid var.

For — ikke sandt: Hvis jeg ikke ved min daglige færden 
imellem jer har evnet at bibringe jer indtrykket af, hvad jeg 
sætter højt, hvilke værdier hos jer — som hos mig selv — jeg 
gerne vil fremelske, så er det jo for sent at gøre det nu.

Betyder det noget, at jeg nu her f. eks. vil tale om det nyttige 
i at være flittig, det gode ved at være høflig og hensynsfuld, det 
gavnlige ved at samarbejde og ikke modarbejde hinanden, det 
berigende i at øge sine kundskaber og sin erkendelse og ane dyb
den i Sokrates’ ord om, at „jeg ved, at jeg intet ved“ eller føle 
sandheden af Jesu ord: „Hvad gavner det et menneske, om han 
vandt den ganske verden, men tog skade på sin sjæl?“

Hvad nytter det, siger jeg, om jeg begyndte at tale (eller, om 
I vil: prædike) om det, hvis ikke i hvert fald noget af det havde 
ligget som en skjult og uudtalt baggrund ved vort daglige samvær 
i spøg som i alvor.

Langt snarere end til at moralisere føler jeg her trang til at 
takke jer for samværet i de år, der er gået. Og jeg ved, at jeg kan 
gøre det, ikke alene på egne vegne, men også på jeres læreres.

Hvordan tonen er imellem jer, når I er sammen privat, ved jeg 
ikke og kan jeg ikke vide — over for mig har jeg ikke haft noget 
at beklage! Når jeg mindes min egen skoletid, så må jeg sige — 
forhåbentlig går det an her på falderebet at betro jer det — at 
vi så vist ikke var nogle dydsmønstre, men snarere nogle værre 
spilopmagere, som nok kunne gøre enkelte af vore lærere hove
det kruset.

Og, sandhedens tro, var jeg ikke den, der holdt mig tilbage. 
Men når dette er sagt, vil jeg også gerne tilføje noget andet. Jeg 
mindes ikke fra den skole, hvorfra jeg i sin tid blev student, at 
have hørt noget uhøvisk ord imellem os — næppe nok en ed. Der 
var, trods alle vore løjer, høj og ren luft imellem os. For en eller 
anden lyder dette måske utroligt, og jeg er senere blevet klar over, 
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at dette forhold må betragtes som en sjældenhed, en lykkelig und
tagelse. Jeg har været heldig! Som I altså vil forstå, har jeg gode 
og lyse minder fra min skoletid, og jeg ville ønske for jer, om I 
med tiden kunne sige det samme.

Jeg er ofte, ikke mindst i den sidste tid, blevet stillet over for 
spørgsmålet, om ungdommen er forskellig fra den gang og nu. 
Det er jo altid vanskeligt at generalisere, men stort set må jeg 
svare nej.

Og alligevel på eet ikke helt uvæsentlig punkt tror jeg, der kan 
noteres en forskel.

Lad mig illustrere det for jer med en lille historie, som har 
stået i et gammelt tysk vittighedsblad, som jeg ikke ved, om 
eksisterer endnu, men som den gang var meget kendt. Det hed: 
Fliegende Blätter, og historien havde til overskrift: Gået i fælden.

En forvalter på en herregård kom ud til folkene i kartoffelmar
ken. „Hvem af jer har set 3 vogne, der nylig kom forbi på lande
vejen?“ — „Jeg, hr. forvalter. Den første havde 2 skimler, og 
den ene var bovlam“. — „Har du også bemærket jægerne, der 
gik langs skovbrynet?“ — „Javist, den ene var skovrideren, den 
anden dommeren, den tredie kendte jeg ikke“. — „Du har måske 
også lagt mærke til de to storke, der fløj forbi?“ — „Ja, det har 
jeg rigtignok“. — „Nå, så har du din løn for den halve dag, og 
dermed kan du godt forsvinde! En landarbejder, der ser alt, kan 
jeg ikke bruge!“

Ikke sandt, denne anekdote kunne ikke forfattes i dag. Den bli
ver måske næppe forstået — jeg mener dens pointe! Den elsk
værdigt livlige opmærksomhed over for alt, hvad der rører sig 
omkring en, kan være god til mange ting, men ikke til arbejde.

Virkeligt arbejde udføres kun med skyklapper for øjnene. Det 
vil sige ved at styre sin opmærksomhed i en bestemt retning og 
fastholde det.

Men her kan det vist nok knibe for jer som for resten for de 
fleste af os. Der er så meget i tiden, der spreder, denne bilernes, 
flyvemaskinernes, biografernes, radioens og fjernsynets tid. Kon
centrationen svigter!

Og skal jeg da give jer — som det hedder — et ord med på 
vejen, da bliver det dette: At styre sin opmærksomhed, om man 
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vil søge at nå et mål. Winston Churchill har ejet en hel usæd
vanlig styrke i den kunst og i at kunne låse af for sine hjerne
skuffer. Da han i 1940 fik overdraget hvervet som statsminister 
på et tidspunkt, da hans land, ja hele Europa, stod på afgrundens 
rand, sov han en god nats søvn i følelsen af, som han selv for
tæller, at han nu havde opnået det, hvad han fra sin fødsel af 
var udvalgt til: At føre sit land og gennem det hele Europa frelst 
gennem de mørkets magter, der forsøgte at lægge det øde.

Denne styrke kan man kalde en opmærksomhedens styrke — 
eller, om man vil det, en uopmærksomhedens styrke; med andre 
ord: For at kunne koncentrere sig må man også kunne slappe 
af. Lige så vigtigt det er at styre sin opmærksomhed på noget, 
lige så nødvendigt kan det være at drage opmærksomheden fra 
noget.

At lave og uværdige forestillinger opstår, kan man vel ikke 
hindre — men derimod at de gør sig gældende og kommer til at 
herske over en. Den, der ønsker at bevare sin moralske frihed, 
bør vide, at på dette punkt skal kampen tages op — det gælder 
at styre sin opmærksomhed bort fra dem.

Gid skolen må have haft held og stadig må få held til at styre 
jeres opmærksomhed så vel i den ene som i den anden retning 
— i arbejde som i lag. Dens gerning er at undervise; men under
visning og opdragelse kan ikke adskilles.



Skolen på Marselis Boulevard

„Foraddreskolen i Aarhus“ er en direkte fortsættelse og ud
videlse af den gamle „Katedralskolens Forberedelsesskole“, der 
stiftedes 1872.

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

Samtidig ansattes skolebestyrer Haagerup som leder, og i 1930 
fik skolen dimissionsret til både mellemskoleeksamen og real
eksamen.

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 sko
len 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 = eksamenafdelingen). 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.

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

bestå af en 7-årig hovedskole efterfulgt af en 3-årig realafdeling 
og parallelt med denne en 8. og 9. klasse for den almene retning. 
Undervisning efter 7. skoleår er frivillig; men fra myndigheder
nes 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 barneskole; 
men i skoler med to eller flere klasserækker i de 5 første skoleår 



9

kan eleverne efter 5. skoleår fordeles i klasser efter deres evner 
og interesser. Børnenes placering ved delingen foretages efter 
skolens skøn og under hensyntagen til forældrenes ønsker. — Sko
lens 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 und
lades delingen, hvis ihændehaverne af forældremyndigheden 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 en
kelte tilfælde er praktisk gennemførlig. Denne ordning betegnes 
c-linien.

Efter 7. klasse kan eleverne søge optagelse i gymnasieskolernes 
1 realklasse eller fortsætte på Forældreskolen i I realklasse eller 
i 8. klasse.

Optagelse i I realklasse er betinget af, at vedkommende elev 
er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det 
kan forventes, at han kan følge undervisningen i realafdelingen 
på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal 
vis. — Ved oprykning fra I til II og fra II til III realklasse, samt 
fra II realklasse til I gymnasieklasse afholdes der opryknings
prøver. — Undervisningen i realafdelingens ældste klasse afslut
tes med en prøve, der betegnes realeksamen. Til elever, der har 
bestået realeksamen, udstedes beviser herfor med angivelse af 
deres årskarakterer og deres karakterer i de enkelte fag ved prø
verne.

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

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.
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Skolens lærere og fagfordelingen
Bestyrereri (1959): Tysk i Ula og Ra, historie i 6y, IVb og Rb (15 timer).
Viceskoleinspektør 0. Berg Nielsen (1932): Regning og matematik i Ilb - 

Rb; geometri i R (26 timer).
Overlærer, jrøken A. S. Christensen (1928): Tysk i Ilb - Rb: historie i 

Illb; regning i 2b; håndarbejde i 2p. - 3p. (30 timer).
Overlærer, frøken K. J. Grønnegaard (1929): Religion i 4b, 5a, 6x, 6y, Ilb, 

Illb, IVa og IV b; engelsk i Illb, IVb og Rb; historie i 6x, Ilia og 
IVa (32 timer).

Overlærer Aage Koefoed (1929): Gymnastik i 3 dr., 4 dr., 5 dr., 6 dr., IV 
dr. og R dr.; sløjd i 4 dr. - III dr.; skrivning i 4b, Ilia og IVa; teg
ning i 5a, 5 b og Ilia (36 timer).

Overlærer, cand. mag. Folmer Andersen (1935): Fransk i R; engelsk i 6y, 
Ila og Ra; dansk i Illb; historie i 3b, 5b, Ila, Ilb og Ra; geografi i 
5b (35 timer).

Overlærer, fru Johanne Enggaard (1935): Religion i lb, 2b, 3a, 5b og lia; 
dansk i 6x; naturhistorie i 5b, 6x, 6y, Ila og Illb; skrivning i 5b, 
6 x og Illb (30 timer).

Overlærer Johs. Ilesseldahl (1935): Regning og matematik i Ila - Ra; 
fysik i 6x - Ra (34 timer).

Overlærer, frøken M. Madsen (1935): Håndarbejde i IV p. og R p. (4 
timer).

Overlærer, cand. mag. J. Flemming Nielsen (1939): Latin i IV; engelsk 
i 6x, Ilb og Ula; tysk i IVa; dansk i Ila og Rb (29 timer).

Overlærer Søren Poulsen (1944): Dansk i Ilb, Ula og IVb; regning i 5b; 
tegning i 6x, 6y, Ila, Ilb og Illb; skrivning i Ilb og IVb samt timer 
med læse- og staveretarderede (36 timer).

Overlærer, frøken E. Johannssen (1946): Dansk i lb, 4b, 5b og 6y; skriv
ning i lb og 2b (36 timer).

Lærerinde, fru H. Østerbye (1948): Religion i la; dansk i 3a og 4a; an
skuelsesundervisning i la; skrivning i 3a og 4a (25 timer).

Faglærer J. Neisig Jensen (1949): Geografi i 5a, 6y, Ila, Ilia, IVa, Ra og 
Rb; fysik i 6y - Rb; tysk i Ila; naturhistorie i IVa, IVb og Rb (35 
timer).

Lærer Ole S. Nygaard (1951): Geografi i 3a, 6x, Ilb, Illb og IVb; regning 
i 4a og 6y; dansk i IVa og Ra; engelsk i IVa; historie i 3a (36 timer).

Lærer N. J. Kjær Hansen (1956): Naturhistorie i 4a, 4b, 5a, Ilb, Ula og 
Ra; geografi i 3b, 4a og 4b; dansk i 5a; skrivning i 5a, 6y og Ila; 
gymnastik i II og III dr. (36 timer).

Sanglærerinde, fru Aase Gare (1957): Sang i 6x, 6y, Ila, Ilb og III (9 
timer).

Lærerinde, frøken Grete Klemmensen (1957): Dansk i 2b og 3b; regning 
i Ib og 6x; gymnastik i la og lb; håndarbejde i 6 p., II p. og III p.; 
anskuelsesundervisning i lb (36 timer).
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Lærerinde, fru Ellen Holtet (1958): Historie i 4a, 4b og 5a; religion i 2a 
og 3b; tegning i 3b, 4a og 4b (14 timer).

Lærerinde, fru I. Mervild Madsen (1958): Dansk i 2a; regning i la, 3a 
og 5a; religion i 4a; skrivning i 2a og 3b (36 timer).

Lærerinde, fru B. Seidelin Sørensen (1958): Gymnastik i 2a, II p. og R p; 
sang i la - 5b; sløjd i 1 dr., 2 dr. og 3 dr. (24 timer).

Gymnastiklærerinde, fru I. Hartnack (1956 og 1959): Gymnastik i 2b, 3
Lærerinde, fru Bodil Sørensen (1959): Dansk i la; regning i 2a, 3b og 4b;

p., 4 p., 5 p., 6 p., III p. og IV p. (18 timer).
skrivning i la; håndarbejde i 1 p., 4 p. og 5 p. (36 timer).

Timejordelingen. 1959-60

Fag 
Religion ................................ 
Dansk .................................... 
Engelsk ................................  
Tysk ......................................  
Fransk ..................................  
Historie ................................  
Geografi ................................  
Naturhistorie .......................  
Fysik og kemi ..................... 
Regn, og mat......................... 
Skrivning .............................  
Tegning ................................  
Håndarbejde ......................... 
Gymnastik ............................  
Sløjd ......................................  
Sang ......................................  
Latin ..................................... 
Geometri i real..................... 
Anskuelese............................

12 3
ab ab ab
1 2 2
7 7 8

6 6 6
4 4 4

1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1 1 1

4 5 6
ab ab xy
2 2 2
8 8 5

5

2 3 2
IV2 2 2
IV2 2 2

2
6 6 4
3 3 2
1 2 2
2 2 2
2 3 3
2 2 2
1 1 2

II III IV R
ab ab ab ab
2 1 1
4 4 5 5
3445/4
5 4 44/5 

4
2 2 2 3
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
5 6 7 6
111
1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
2 2
2 1

4
2

2

1
Sum ..................................... 24 24 30 30 34 35 36 35 35 36
Ordblinde 8
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Realeksamen 1959
Nedenstående elever blev indstillet og bestod:

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

mægtig).
John Enemærke (repræsentant).
Brita Hougaard Frandsen 

(konditor).
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 Rosendahl Kristensen 

(gartner, 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 Ostergaard (direktør).

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

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

bjerg).
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).

Niels Hørlyck (salgsinspektør). 
Henning Jacobsen (tømrer). 
Anne Grete Jensen (bagermester). 
Karsten Knud Jensen (frue). 
Leo Gaard Jensen (installatør). 
Jette Johansen (farvehandler). 
Karin H. Olesen (bestyrer). 
Ingerlise Qvist (optiker). 
Anette Robert Rasmussen 

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

Desuden bestod 55 elever mellemskoleeksamen.
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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 kammeratskabs
forhold, arbejdsomhed, interesse og andre værdifulde egenskaber.

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

Ved årsafslutningen 1959 blev legatet efter lærerrådets indstilling til
delt Alf og Ole Sondergaard Mikkelsen, IVa, Jette Mortensen, IVa, og 
Bente-Lise Farsø Rasmussen, IVb.

Skolens præmier for flid, dygtighed og godt kammeratskab uddeltes så
ledes:

For flid og godt kammeratskab: Henning Jacobsen, Rb, og Torben Hjæ- 
resen, Ra (kr. 75,00).

For flid og god opførsel: Jette Johansen, Rb, og Jørgen Olaf Hansen, 
IVb (kr. 75,00).

Nordens bogpræmie (for dygtighed i dansk og svensk): Karin Rømhild, 
IVa.

Ved årsafslutningen 1959 gav formanden for Forældreskolens bestyrelse 
meddelelse om den forestående oprettelse af „Skolebestyrer Kaj Haagerup 
og Frues Mindelegat“.

Skolens elever
Elevtallet er pr. 15. maj 1960 564: 112 drenge og 113 piger i II ml. - real 

og 178 drenge og 161 piger i 1. - 6. hovedskoleklasse. Eleverne anføres 
klassevis med forældrenes stillinger i parentes, uden for Storårhus tillige 
med bynavn.

Elevernes geografiske fordeling er pr. 15. maj 1960 således:
Århus kommune ................................................... 360 elever
Hasle-Lisbjerg kommune ..................................... 14 —
Holme-Tranbjerg kommune ................................ 82 —
Vejlby-Risskov kommune ..................................... 9 —
Viby kommune ....................................................... 52 —
Åby kommune ........................................................ 25 —
Adslev kommune ................................................... 3 —
Hinnerup kommune............................................... 7 —
Hjortshøj-Egå kommune ...................................... 1 —
Skjødstrup-Løgten kommune................................ 1 —
Beder-Malling kommune........................................ 2 —
Mårslet kommune................................................... 1 —
Ormslev-Kolt kommune ........................................ 1 —
Tiist kommune......................................................... 1 —
Tiset kommune....................................................... 1 —
Solbjerg kommune ................................................ 4 —

1 alt 564 elever
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Realklassen a (21 elever). 
(Hr. Folmer Andersen).

Ruth Abrahamsen (forstander, 
dr. phil.).

Bente Sloth Carlsen (universitets
lektor, Skæring).

Dorte Hoyer Christensen (fabri
kant).

Erik Franck (postbud).
Jenni Øjvind Hansen (repræ

sentant).
Pia Kock Henriksen (direktør).
Inger Birthe Høtoft (lokomotiv

fører).
Peter Richardt Kali (landsrets

sagfører).
Kirsten Bræmer Madsen 

(ingeniør).
Birgit Meyer (direktør).

Alf Søndergaard Mikkelsen (bog
trykker, Malling).

Ole Søndergaard Mikkelsen (bog
trykker, Malling).

Jørgen Helmer Nielsen (afdelings
leder).

Hans Robert Rasmussen (direk
tør).

Birgitte Rømhild (direktør).
Christian Resen Steenstrup (eks

portrejsende, Adslev).
Vibeke Nedergaard Stevn (assu

randør).
Helen Gerd Sørensen (direktør).
Peder Westphall (direktør).
Hanne Wilhelmsen( konsulent).
Torsten Wulff (civilingeniør).

Realklassen b (25 elever). 
(F røken Grønnegaard).

Jonna Andersen (købmand).
Pia Villefrance Andersen (auto

forhandler).
Niels Oh; Ernst Bajsen (manufak

turhandler).
Johannes Christian Gjerulff 

(købmand).
Heidi Wendtland Hansen (slag

termester).
Jan Øjvind Hansen (repræsentant).
Keld Harris (direktør).
Christian Gunner Hjorth (fabri

kant).
Flemming Hylleberg Jensen 

(galvanisør).
Svend Arne Jensen (manufaktur

handler).
Lis Knoll (direktrice).
Anna Grete Knudsen (mejeri

direktør).

Povl Bjødstrup Kristensen (kiro
praktor).

Tove Kristensen (konsulent).
Else Holt Mikkelsen (maskin

fabrikant).
Jette Nielsen (lagerforvalter).
Lise-Lotte Nielsen (autofor

handler).
Søren Peter Pedersen (frue).
Lene Adler Petersen (damefrisør).
Peter Brockmann Petersen 

(arkitekt).
Bente-Lise Farsø Rasmussen 

(fabrikant).
Carl-Henri Farsø Rasmussen 

(fabrikant).
Panel Rasmussen (skomager).
Finn Sigfusson (violinist).
Christian Fritz Barrit Thorsen 

(møbelhandler).
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IV mellem a (29 elever). 
(Hi-. Hesseldahl).

Jørn Svend Andersen (direktør).
Bent Ove Baltzer (prokurist).
Hans Jakob Berg (kasserer, 

Løgten).
Ellen Merete Biem (provisor).
Bjarne Westerkam Christensen 

(prokurist).
Jette Falkjær (repræsentant).
Arthur Borup Hansen (afdelings

leder, Lemming pr. Hasselager).
Dorte Hebbelstrup (bankfuld

mægtig).
Niels Koch Henriksen (direktør, 

civilingeniør).
Peter Hermansen (herreekvipe

ringshandler).
Thorleif Hoppe Christensen 

(advokat).
Marianne Hviid (godsejer, 

Vilhelmsborg, Mårslet).
Anne-Lise Jacobsen (overværk

fører).
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) .

IV mellem b (31 elever).
(Hr. Nygaard).

Claus Andersen (lokomotivfører).
Lissa Andersen (direktør).
Dorte Blicher (landsretssagfører).
Torben Brantlov (assurandør).
Elisabeth Sams Christensen 

(fabrikant).
Niels Christoffersen (ingeniør).
Lars Ejby (afdelingschef).
Leif Fabiansen (landsretssagfører).
Flemming Foss (lektor).
Hans Frost (isenkræmmer).
Niels Gade (revisor).
Lars Flindsgavl (isenkræmmer).
Ruth Ingeborg Jakobsen (bog

trykker) .

Anneli Renate Jensen (manufaktur 
handler).

Birgit Jensen (prokurist).
Bjarne Juul-Jensen (forvalter).
Kirsten Jespersen (repræsentant).
Jette Lassen (læge).
Henning Laursen (repræsentant).
Lisbet Lund (prosektor).
Flemming Marschall (direktør).
Anni Storm Mortensen (højeste

retssagfører).
Niels Friis Nielsen (boghandler). 
Bent Busk Petersen (filialbestyrer) 
Lisa Poulsen (afdelingschef).
Nina Rahbek (bankdirektør).
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Mariann Rye Roldbak (repræsen
tant).

Louis Schmidt (chefredaktør).
Jytte Nedergaard Stevn (afdelings

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

pharm.).

Ill mellem a (31 elever). 
(Hr. Flemming Nielsen).

Margrethe Bak (overmekaniker).
Karin Merete Borggaard (værk

mester).
Rolf Brennicke (frue).
Ejgil Brøns (tandlæge).
Merete Bæren tzen (dommerfuld

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

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

mægtig).
Vibeke Johnsen (færgerestauratør).
Kirsten Byskov Kamstrup 

(fabrikant).

Flemming Kærgaard (konsulent).
Preben Lawaetz (frue).
Ingelise Meyer (direktør).
Inge Møller (boelsmand, Ingerslev 

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

Mundelstrup).
Birthe Rosendahl (bogholderske).
Annette Stabeil (fabrikant).
Jens Peter Steffensen (direktør).
Lis Sørensen (grosserer).
Vibeke Spang Sørensen (herre

ekviperingshandler) .
Vibeke Waarst Sørensen (repræ

sentant).
Sten Palle Withen (vekselerer).

III mellem b (24 elever). 
(Frøken Christensen).

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

forhandler) .
Ole Steen Andersen (jernbanepak- 

mester).
Inge Merete Gliemann (læge).
Svend Olaf Hansen (bankrevisor).
Peter Tolstrup Jensen (herre

ekviperingshandler) .
Inge Merete Johansen (frue, 

købmand).
Dorte Johansen (farvehandler).
Søren Henrik Klixbüll (civil

ingeniør).

Lars Kofoed (tandlæge).
Knud Bjødstrup Kristensen (kiro

praktor).
Ingelise Lundsgaard (direktør).
Lisbeth Sparre Mikkelsen (direk

tor).
Hans Chr. Møller (herreekviperings

handler).
Steen Panduro (grosserer).
Ole Due Pedersen (tømrermester).
Peter Roldskov (kunsthandler).
Peter Schmidt (prokurist).
Torsten Krüger Severinsen 

(kaptajn).
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Flemming Simonsen (repræsen
tant).

Nina Wenø (bankbestyrer).

Vibeke Westh (dyrlæge). 
Ole Wistisen (grosserer).

11 mellem a (31 elever). 
(Hr. Neisig Jensen).

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

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

(direktør).
Ulrik Fønss (bogholderske).
Mogens Lessner Glass (vognmand).
Peter Halling (konsulent).
Britta Maria Hansen (lektor).
Lene Hermansen (herreekviperings

handler).
Hanne Holbech (afdelingschef).
Lars Holst (salgschef).
Lisbeth Jensen (købmand).
Palle Schjodt Jensen (bagermester).
Steen Anker Jürgensen (repræ

sentant).

Susanne Richardt Kali (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).
Ole Robert Rasmussen (direktør).
Bo Riemann (civilingeniør).
Jorgen Stausholm (overbetjent).
Annette Stenov (landsretssag

fører).
Arne Svejstrup (automobilfor

handler) .
Gertrud Wandall (manufaktur

handler).

Il mellem b (29 elever). 
(Hr. Søren Poulsen).

Niels Ulrich Brøbecher (fabri
kant).

Peter Doruonville de la Cour 
(sporvejsdirektør).

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

præsentant).
Carol Lynderup Knudsen 

(direktør).
Preben Klostergaard Lauridsen 

(radioforhandler).
Karin Ludvigsen (kioskejer).

Ole Refsgaard Mikkelsen (stats- 
aut. revisor).

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

tekt).
Peter Bondorph Nielsen (entre

prenör).
Ole Pallesen (montør).
Ole Pedersen (grosserer).
Frede Lund Rasmussen (over

postbud).
Hanne Pia Rasmussen (murer

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

(kunstmaler).
Inge-Merete Resen Steenstrup 

(eksportrejsende).

Annette Stub-Hansen (manufak
turhandler) .

Rikke Thorsen (fabrikant).
Birthe Melitta Vessø (kørelærer).
Carin Vigild (kontorchef).
Niels Arne Winkler (tømrer

mester).

6. hovedskoleklasse x (34 elever). 
(Fru Enggaard).

Birgitte Albeck (professor).
Birgitte Bøggild-Andersen (pro

fessor).
Claus Borre (læge).
Lone Dalgaard (professor).
Paul Donnerup (fabrikant).
Flemming Enemærke (repræsen

tant).
Minna Fonnesberg (direktør). 
Henny Friis (stationsbetjent). 
Jørgen Friis (afdelingsleder). 
Vibeke Øjvind Hansen (repræ

sentant) .
Per Hector (forretningsfører). 
Helle Heilesen (direktor).
Jøren Humlum (professor). 
Jørgen Humlum (professor). 
Erik Jakobsen bogtrykker). 
Anne Marie Jensen (fabrikant). 
Thomas Secher Jensen (direktor, 

civilingeniør).
Hans Tolstrup Jensen (herreekvi

peringshandler) .

Annemarie Kleven (psykolog).
Nils Lykke Knudsen (professor, 

rektor, dr. med.).
Solveig Michel (driftsleder).
Jens-Ole Mikkelsen (ingeniør, 

entreprenør).
Lars Erik Mortensen (disponent).
Michael Lembke Oldenfeldt (guld

smed).
Margrethe Vetterslev Petersen 

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

(redaktør, mag. art.).
Niels Juni Thomsen (fabrikant).
Else Thorbjørnsen (veterinær

inspektør).
Anne Louise Tønder (adjunkt).
Bent Verner-Nielsen (manufaktur

handler) .
Helle Vikens (civilingeniør).

6. hovedskoleklasse y (36 elever). 
(Hr. Folmer Andersen).

Helle Abrahamsen (læge).
Dorrit Andersen (købmand).
Niels Jesper Andersen (oberst).
Claus Bützau Andersen (repræ

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

retssagfører) .

Flemming Christensen (bank
bestyrer).

Gert Ole Christensen (kalkulator)
Niels Peter Garde (frue).
Margrethe Hammershaimb (pro

fessor).
Per Øjvind-Hansen (repræsentant, 

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

j ur.).
Marianne Jørgensen (danse

lærerinde).
Marianne Lanng (købmand).
Mogens Laursen (repræsentant).
Margrethe Millgaard (kontorchef).
Anni Hougaard Nielsen (over

postbud).
Niels Claus Nielsen (forretnings

fører).
Anne-Lise Næsbjerg (assurandør).
Jens Pauli (fuldmægtig).

Henrik Jubl Petersen (lektor). 
Birgit Sejer Petersen (statsaut.

revisor).
Bo Steen Pehrson (togfører).
Carsten Poulsen (overlærer).
Inger Charlotte Poulsen (adjunkt). 
Birde Ranghøj (landsretssagfører). 
Carl Adam Schiøtz (lektor).
Kirsten Secher Schmidt (grosserer).
Jan Munch Søgaard (lokomotiv

fører).
Troels Tønder (adjunkt).
Jan Ussing (afdelingschef).
Hanne Wittig (civilingeniør).

5. hovedskoleklasse a (31 elever). 
(Hr. Kjær Hansen).

Lise Lene Rohde Andersen 
(møbelfabrikant).

Henriette Sparre Andersen (pro
fessor).

Stella Bonde (bagermester, Sol
bjerg).

Jørn Christensen (direktør).
Jens Aage Hagen Christensen 

(overassistent).
Yvonne Rohr Christoffersen 

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

(konditor).
Kirsten Glahn (læge).
Ruth Haagendal Hansen (bank

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

gensen (lektor).
Eva Korsgaard (direktør).
Ulf Roll Larsen (frue).
Tove Lind (slagtermester).

Lars Melsgaard (boghandler).
Pia Margrethe Storm Mortensen 

(højesteretssagfører).
Eva Thornemann Møller (revisions

chef).
Flemming Møller (direktør).
Niels Henrik Nielsen (forretnings

fører, Hinnerup).
Steen Melholt Nielsen (arkitekt, 

Viby).
Hans Jørgen Nymark (direktør).
Merete Engelund Poulsen (afde

lingsleder).
Jørgen Rydén Rømer (læge).
Karl Ulrik Schierup (tandlæge).
Erik Gehlert Schmidt (drifts

leder).
Odd Sinding (civilingeniør).
Jørgen Stenderup (læge).
Elsebeth Sørensen (sparekasse

bestyrer, Hinnerup).
Claus Bonnichsen Westphall 

(direktor).
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5. hovedskoleklasse b (36 elever). 
(Fru Enggaard).

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

tor).
Lisbeth Andersen (oberstløjtnant). 
Lene Bonne (kaptajnløjtnant).
Steen Brøchner (guldsmed).
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).
Birgitte Juncker (frue).
Claus Junge (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 (frue).
Anne-Grete Farsø Rasmussen 

(fabrikant).
Sune Salling-Mortensen (arkitekt) 
Kurt Schleicher (maskinmester). 
Hans Christian Schnell (værk

stedsarbejder).
Bente Schrøder (dameskrædder- 

inde).
Marianne Siesing (direktør). 
Bredo Stabeil (fabrikant). 
Charlotte Stenov (advokat).
Poul Therkelsen (landsretssag

fører).
Henrik Winther (blikkenslager

mester).
Jan Ostergaard (mejeriingeniør)

4. hovedskoleklasse a (24 elever). 
(Fru Østerbye).

Tove Amtorp (maskinmester).
Yvonne Villefrance Andersen 

(autoforhandler).
Tage Bonde (bagermester, Sol

bjerg).
Birgitte Egdø (danselærer).
Lars Errboe (cand, pharm.).
Steen Ewald-Larsen (boghand

ler).
Inger Gabrielsen (lektor).
Ole Gøtzsche (kredsdyrlæge).
Carl Erik Jakobsen (dyrlæge).
Gunner Steen Jacobsen (bank

direktør).
Ole Tolstrup Jensen (herre

ekviperingshandler) .
Niels Henrik Jørgensen (lektor) 
Anna Marie Kolding (trikotage

handler).
John Mulvad (repræsentant).
Annelise Miihlensteth (afdelings

bestyrer) .
Annie Obel Nielsen (repræsen

tant).
Gunna Ravn Nielsen (lærerinde) 
Kirsten Hougaard Nielsen (over

postbud).
Stig Harpøth Olesen (repræsen

tant).
Jytte Thorndahl Petersen (stats-
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aut. revisor).
Marianne Skovbo Pedersen (civil

ingeniør).
Kristian Anker Sørensen (gros

serer).
Per Spang Sørensen (herreekvipe

ringshandler).
Bo Jakob Vikens (civilingeniør).

4. hovedskoleklasse b (30 elever). 
(Frøken Johannesen).

Kirsten Løwschall Andersen 
(direktør).

Birgitte Blicher (landsretssag
fører).

Lars Christian Quistgaard Bay 
(kaptajn).

Hans Bechgaard (direktør).
Tove Dalberg Bentsen (civil

ingeniør).
Helle Brøbecher (fabrikant).
Claus Erik Gloggengieser 

(fabrikant).
Birgitte Asmin Hansen (læge).
Hanne Merete Hansen (skole

bestyrer).
Marianne Hansen (civilingeniør).
Vagn Holstein (civilingeniør).
Hans Jakob Ingerslev (professor).
Carsten Oluf Ingerslev (nerve

læge).
Hans Elers Koch (læge).

Birgit Lanng (købmand).
Bent Løw-Larsen (læge).
Eva Klostergaard Lauridsen 

(radioforhandler).
Erik Honoré Madsen (distrikts

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

termester) .
Henrik Qvist (optiker).
Poul Rahbek (bankdirektør).
Anders Schrøder (dameskrædder- 

inde).
Annette Simonsen (repræsentant) 
Carsten Sjøberg (forvalter).
Jens Langberg Sørensen (ekspe

ditionssekretær) .
Sven Thyø (læge).
Terje Tønder (adjunkt).

3. hovedskoleklasse a 
(Fru Østerbye).

Lone Bjerglund Andersen 
(direktør).

Niels Bendixen (afdelingschef).
Lars Brantlov (assurandør).
Tage Bæk (arkitekt).
Lise Donnerup (fabrikant).
Søren Eis (distriktschef).
Steffen Enemærke (repræsentant).
Vibeke Favholt (børnehave

lærerinde).
Bente Gamsgaard (forretnings

fører).
Birte Lessner Glass (vognmand).

(27 elever).

Susanne Gottlieb (frugtgros
serer).

Birgitte Halling (konsulent).
Birgitte Hauschildt (prokurist).
Niels Hesseldahl (forstander).
Lars Peter Funck Jensen (drifts

leder).
Ingrid Due Knudsen (sognepræst)
Inger Lassen (læge).
Peter Leopold (direktør).
Finn Løye civilingeniør).
Annemarie Nielsen (tandlæge).
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Vivian Govert Nielsen (fabrikant).
Per Sejer Petersen (statsaut.

revisor).
Robert Rasmussen (direktør).
Hans Jorgen Romhild (direktør).

Anders Sylvest Nielsen (ingeniør, 
Grundfør Mølle).

Steen Sorensen (sparekasse
bestyrer, Hinnerup).

Søren Werner-Lassen (arkitekt).

3. hovedskoleklasse b (30 elever). 
(Frøken Klemmensen).

Anne Grete Andersen (oberst
løjtnant).

Torben Krarup Andersen (sekre
tær).

Michael Falck Andersson (direk
tør) .

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

(advokat).
Dorthe Lund Christensen (over

betjent).
Lene Theiss Errboe (cand.

pharm.).
Karen Glahn (læge).
Eva Hammershaimb (professor).
Jørgen Hansen (redaktør).
Marianne Schacht Jacobsen 

(kaptajn).
Claus Bjørn Jensen (læge).

Johanne Jeremiassen (maler
mester).

Clara Vibeke Juncker (frue).
Ida Henriette Klemann (arkitekt) 
Lisbeth Lykke Knudsen (rektor, 

professor).
Niels Elers Koch (læge).
Lene Kring (tandlæge).
Stig Klostergaard Lauridsen 

(radioforhandler).
Per Højgaard Mellerup (over

ingeniør).
Bendt Olsen (læge).
Sven Omann (maskiningeniør). 
Kirsten Juhl Petersen (lektor). 
Tove Lissi Ranghøj (fabrikant). 
Vibeke Rømer (læge).
Charlotte Schiøtz (lektor). 
Kirsten Sørensen (prokurist). 
Peter Warrer (tandlæge).
Charlotte Westphall (direktør).

2. hovedskoleklasse a (21 elever). 
(Fru Mervild Madsen).

Morten Sparre Andersen (profes
sor).

Jette Svend Andersen (direktør).
Niels Christian Steensen Blicher 

(kontorassistent).
Erik Hau (landsretssagfører).
Søren Flesseldahl (forstander).
Bente Vibeke Hjorth (fabrikant).
Poul Kjølhede Jensen (autofor

handler).
Michael Mark Jørgensen (gros

serer) .

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

ningsfører).
Helle Lokdam (landsretssagfører).
Inge Thomemann Møller 

(revisor).
Bente Nielsen (forretningsfører, 

Hinnerup).
Lars Hjerrild Næsbjerg (assuran

dør).
Jane Pauli (konsulent).
Birgit Skovbo Petersen (læge).
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Inga Schmidt (chefredaktør).
Anne Krüger Severinsen 

(oberstløjtnant).
Vivi Margrethe Heidemann Søren

sen (disponent).
Nils Peter Thorlund-Petersen 

(driftsleder).
Hans Ingvor Thorup (købmand)

2. hovedskoleklasse b (25 elever). 
(F røken Klemmensen).

Henning Dean Højgaard Andersen 
(slagtermester).

Lene Pors Andersen (repræsen
tant).

Lene Bang (direktor).
Mogens Bang (civilingeniør).
Ole Vilhelm Bay (kaptajnlojtnant).
Torben Bech (grosserer).
Lians Christian Buhl (revisor).
Lars Bünemann (læge).
Steffen Christiansen (fabrikant).
Steen Enggaard (boghandler).
Erik Gregers Hansen (civil

ingeniør).
Annemette Helles (købmand, Sol

bjerg).
Marianne Smidt Jensen (tand

læge).

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

sekretær).
Bodil Larsen (tømrer, Solbjerg).
Morten Røll Larsen (frue).
Dorthe Juul Myhre (disponent).
Karen Margrethe Bangsbo Nielsen 

(repræsentant).
Anna Grethe Olesen (læge).
Søren Olsen (læge).
Lone Irene Rasmussen (fuld

mægtig).
Lisbeth Christrup Rasmussen 

(korrespondent).
Orla Stærk-Nielsen (centralbesty

rer, Hinnerup).
Lars Resen Steenstrup (eksport

rejsende).

/. hovedskoleklasse a (16 elever). 
(Fru Bodil Sørensen).

x\nna Marie Bone (salgschef).
Claus Bork (direktør).
Svend Fischer (landsretssagfører).
Niels Færch (fabrikant).
Jane Heilesen (direktør).
Else Marie Holtermann (ingeniør).
Ulla Lone Funch Jensen (drifts

leder).
Erik Lassen (læge).
Anders Meldgaard (frue).

Lisbeth Cleve Olsen (kaptajn).
Lise Lotte Pedersen (kontorchef) 
Anders Boyc Philipsen (cand.

mag.).
Lone Vinskov Rasmussen (inge

niør).
Gorm Schierup tandlæge).
Henrik Smith-Hansen (civil

ingeniør).
Inge Torkild-Hansen (direktor).
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1. hovedskoleklasse b (29 elever). 
(Frøken Johannesen).

Bo Bendtsen (tandlæge).
Ulla Brobecher (fabrikant).
Allan Christensen (fabrikant).
Ib Christensen konsulent).
Hanne Christiansen (fabrikant).
Thor Christiansen (ingeniør).
Bente Clausen (direktør).
Lise Dalgaard (professor).
Anni Jacobsen (bogtrykker).
Søren Gaard Jensen (installatør).
Kim Jordal (mag. art.).
Gerd Roll Larsen (frue).
Lars Mikkelsen (ingeniør).
Martin Gravers Nielsen (arkitekt).
Jørgen Olesen (læge).
Lise Sejer Petersen (statsaut.

revisor).

Stephen Adler Petersen (dame
frisør).

Peter Ranghøj (landsretssagfører).
Henrik Scherwin (dr. med.).
Søren Schweigler (kørelærer).
Mads Juhl Steffensen (kalkværks

ejer).
Dorte Stenderup (læge, dr. med.).
Otto Stenov (landsretssagfører).
Kirsten Langberg Sørensen (ekspe

ditionssekretær).
Ulla Hedeager Sørensen (ingeniør), 
Anne Terkelsen (landsretssagfører), 
Jette Wistoft (direktør).
Einar Voigt (afdelingsleder).
Hans Voigt (afdelingsleder).



Betalingsregler
I lighed med Elise Smiths skole. Fru Laursens realskole og N. 

Kochs skole er skolepengesatserne for det nye skoleårs begyndel
se pr. måned ansat således:

1. klasse 24 kr., 2. klasse 24 kr., 3. klasse 24 kr., 4. klasse 
28 kr., 5. klasse 28 kr., 6. klasse 32 kr., 7. klasse 32 kr., III m. 
36 kr., IV m. 36 kr., realklassen 36 kr.

Fremtidig betales der intet ekstra for deltagelse i valgfri fag.
Søskende-moderation ydes efter følgende skåle: Barn nr. 2 og 

3 betaler henholdsvis 3/i 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 opkræ

ves 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 betales 10 kr. i indskrivningspenge.
Ej ter den gældende tilskudslov for de private realskoler er 

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

holdene 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 anskaffelsen 

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

Elever, der i det nye skoleår ønsker at deltage i bogordnin
gen, indmelder sig før sommerferiens begyndelse til overlærer 
S. Poulsen og betaler samtidig den fastsatte afgift. For afgiften 
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modtager eleven da et komplet sæt bøger til den klasse, han eller 
hun skal gå i (undtagen ordbøger, 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 be
handle bøgerne med omhu. De må forsynes med et stærkt papir
bind, som udskiftes én å to gange årligt. I tilfælde af at bøgerne 
ved grov skødesløshed forringes udover, hvad almindelig brug 
må medføre, vil den skyldige komme til at erstatte den ødelagte 
værdi og risikere at blive udelukket fra ordningen fremtidigt.

Bogajlevering og betaling
IV mellem betaler 40 kr. for næste skoleår ved afleveringen 

af de gamle bøger.
— Deltagerne i bogordningen afleverer bøgerne den sidste 

eksamensdag.

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 skolens 
tilladelse.

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

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

Skolen anmoder forældrene om, at de kun i meget påtræn
gende tilfælde beder om fritagelse for skolearbejdet, 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 klasselære
ren, og melder straks beskadigelse af den. Skade på inven
tar eller andet skolen tilhørende meldes straks af ophavs
manden, 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 kontortidens 
slutning.

9. Uvedkommende ting må ikke medbringes på skolen. Al han
del mellem eleverne på skolen er forbudt. Det henstilles, 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 for
ældre (værger) til underskrift og afleveres snarest muligt til 
klasselæreren.

11. Skolen abonnerer på Falck og har det nødvendige materiale 
til at yde „første hjælp“ ved mindre ulykkestilfælde.

Ordensbog
Som et praktisk led i bestræbelserne for samarbejde mellem 

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 oplysninger, skal ele
ven til stadighed have bogen liggende i sin skoletaske.

Karakterer og vidnesbyrd
Hjemmet holdes regelmæssigt underrettet om elevens arbejde 

i de forskellige fag gennem vidnesbyrdbogen.
I eksamensmellemskoleklasserne og realklasserne gives der ka

rakterer og supplerende oplysninger angående flid, evner o.s.v. 
og desuden et par gange om året en udtalelse, der oplyser hjem
met om elevens standpunkt.

I hovedskoleklasserne gives fremtidig følgende bedømmelser: 
Udmærket ■— for det udmærkede, helt fortrinlige standpunkt. 
Meget tilfredsstillende — for det gode, sikre standpunkt.
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Tilfredsstillende — for gennemsnitsstandpunktet.
Jævnt tilfredsstillende — repræsenterende standpunktet lige 

under middel.
Mindre tilfredsstillende — for standpunkter, der kan anses for 

passable, men heller ikke mere.
Ikke tilfredsstillende — for det uantagelige.
Til hjemmenes orientering vil der i en overgangsperiode blive 

tilføjet en karakter efter bedømmelsen i ord.

Særundervisning
I årets løb har overlærer Søren Poulsen i 8 ugentlige timer 

undervist 10 elever (4 piger og 6 drenge) fra 3. klasse til og med 
III. mellemskoleklasse.

Andre ordblinde elever er blevet henvist til undervisning ved 
Statens Institut for Talelidende.

Skolebespisning
Skolen deltager i den kommunale skolebespisning. I en periode 

af 6 måneder — fra 1. november til 1. maj — har elever fra 1. 
klasse til og II ml., hvis de er bosat i Århus kommune, daglig 
fået udleveret en pakke smørrebrød, en flaske mælk samt i stør
stedelen af perioden et æble.

løvrigt kan mælk købes hos pedellen i frokost-frikvarteret.

Skolelæge
Efter dr. Sardemanns død er dr. Ruth Halgreen Forældre- 

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

der i tilfælde af sygdom henviser barnet til behandling hos fa
miliens egen læge. — Skolelægen medvirker desuden ved sam
mensætningen af skolemaden.

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

Seksualvejledning
er givet eleverne i III og IV ml., for drengenes vedkommende af 
læge Sardemann og for pigernes vedkommende af læge, fru Ruth 
Halgreen.
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Skoletandklinik
Alle børn, der optages i 1. og 2. klasse, vil få tilstillet en blan

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

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 syg

dom, må skolen straks have meddelelse herom.
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 over
stået; når eleven vender tilbage til skolen, må medbringes den 
lovbefalede lægeattest for, at dette kan ske uden fare.

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

Jydsk skolescene
Skolens elever fra 6. klasse opefter har adgang til at overvære 

skolescenens forestillinger på Aarhus Teater. Kontingentet for 
hele sæsonen var i år kr. 7,50.

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

Erhversvejledning
Skolen har anskaffet det af Teknologisk Institut udgivne er

hvervskartotek, hvori fyldige oplysninger om samtlige erhverv 
(uddannelse, lønforhold, muligheder o.s.v.) forefindes. Adgang 
til brug af kartoteket har i første række eleverne i skolens af
gangsklasser, ligesom også elevernes forældre igennem det kan 
indhente de ønskede oplysninger.
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Af skolens lærere har frøken Klemmensen og hr. Neisig Jen
sen i vinteren 1959-60 gennemgået kursus i erhvervsorientering. 
Eleverne har været indbudt til et møde på Århus rådhus den 18.- 
20. januar 1960, hvor sagkyndige fra en lang række erhverv gav 
mere specielle oplysninger om de fag, som de unge kunne tænke 
sig at søge uddannelse i.

Af skolens dagbog
23. juni 1959: Ved årsafslutningen i Stadionhallen log skole

bestyrer Haagerup afsked med skolen. Efter en smuk af
skedstale modtog hr. Haagerup en kraftig hyldest fra de 
fremmødte samt talrige beviser for forældres og elevers tak
nemmelighed for mange års ledergerning. Der gaves således 
meddelelse om oprettelse af „Skolebestyrer Kaj Haagerup og 
Frues Mindelegat“. Ved denne lejlighed tog skolen samtidig 
afsked med fru Anna Haagerup, der havde virket ved sko
len siden 1927, og med lærerinde, frøken Anna Margrethe 
Jacobsen og cand. mag. Preben Sørensen, der havde virket 
ved skolen henholdsvis fra 1951 og 1957. På fuldendt rid
derlig vis præsenterede hr. Haagerup sin efterfølger, idet 
han samtidig gav det smukkeste udtryk for den smerte, det 
voldte at skulle afgive skolens ledelse.

14. august: Det nye skoleår begyndte. Bestyrelsens formand ind
satte den ny bestyrer. Denne bød velkommen tilbage til gym
nastiklærerinde, fru 1. Hartnack, og velkommen til den ny
ansatte lærerinde, fru Bodil Sørensen.

17. august: Meddelelsen om skolebestyrer Haagerups død fore
lå sent på eftermiddagen.

18. august: Mindehøjtidelighed for skolebestyrer Haagerup. Ef
ter salmen: „Dagen går med raske fjed“ holdt bestyreren 
mindetalen. Efter at have sunget „Altid frejdig“ forlod ele
verne stille og værdigt skolen.

21. august: Skolens bestyrelse og personale deltog i skolebestyrer 
Haagerups bisættelse.

17. september: Et elevhold fra II b bestående af Peter Dornon- 
ville de la Cour, Inge Merete Resen Steenstrup, Carol Lynne- 
rup Knudsen og Ole Pedersen modtog ved morgensang den
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Hr. og fru Haagerup med 25 års jubilarerne den 23. juni 1959

udmærkelse, del havde vundet i wood-craftkonkurrencen på 
Naturstien. Senere på dagen udtalte overdommeren, lektor 
Skjøt-Pedersen over for bestyreren sin anerkendelse af hol
dets indsats.

1. oktober: I den afsluttende langboldturnering sejrede pige
holdene fra II ml. og real.
Kampene i fodbold mellem juniorholdene blev afgjort med 
III ml. som vinder.

6. oktober: IV ml. besejrer i omkamp realklassen i fodbold. 
Efter kampene fik de sejrende hold overrakt skolens vandre- 
præmier.

16. oktober: Skolesceneforestilling: Moliéres „Scapins Gavtyve- 
streger“.

28. oktober: Ved morgensangen mindeord ved meddelelsen om 
skolelægen, dr. Sardemanns død.

4. november: Skolebestyreren repræsenterede skolen ved Elise 
Smiths Skoles 125 års jubilæum.

12. november: Forældremøde for 5 a, hvor det bestemtes, at 
klassen skulle fortsætte udelt i de kommende skoleår.

3. december: Forældremøde for 1 a os 1 b.
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Fanen føres frem

Polonaise
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Fra juleafslutningen

21. december: R a og R b besøgte De forenede Mejerier efter 
indbydelse af virksomhedens direktør.
Klokken 20 holdtes juleafslutning på skolen for II ml. - real
klassen. Skolens seniorkor medvirkede under ledelse af fru 
Gade.

22. december: Kl. 10 holdtes juleafslutning på skolen for 1.-6. 
hovedskoleklasse. Skolens juniorkor medvirkede under ledel
se af fru Seidelin Sørensen.

22. januar 1960: Skolesceneforestilling: Shakespeares „Hellig 
T rekongersaf ten“.

23. januar: Skolebestyreren var indbudt til at deltage i Vorre- 
vangsskolens indvielsesfest.

19. -20. februar: Skolens årsfest i Folkets Hus for henholdsvis 
1.-5. hovedskoleklasse og 6. kl. - realklasserne under stor til
slutning.
Elever fra IV ml. opførte Arnold Ridleys gyserkomedie „Spø
gelsestoget“. Efter forestillingen fremførtes på udsøgt ele
gant vis den festlige polonaise under hr. Koefoeds ledelse, 
hvorefter ballet tog sin begyndelse.
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Fra skolekomedien

27. februar: Ved morgensang fejredes overlærer Folmer Ander
sens 25 irrs jubilæum ved skolen.
Fastelavnsfest for 1.-5. hovedskoleklasse med tøndeslagning 
og børnelege. Eleverne mødte fra morgenstunden i kostumer 
og deltog i en konkurrence om den bedste idé til kostume
ring.

29. februar: Et skolehold fra IV ml. og real deltog sammen med 
21 andre hold i „Skovbakken“s håndboldturnering. Foræl- 
dreskolens hold blev her nr. 2 efter i finalen at være blevet 
besejret af Marselisborg Gymnasium.

12. marts: II a og b’s arrangement på skolen til fordel for Flygt
ningehjælpen.

17. marts: 5 b besøgte sammen med overlærer Folmer Ander
sen udstillingen for amerikansk indianer-kultur på Natur
historisk Museum.

18. marts: 5 b’s indsamling til Flygtningehjælpen afsluttedes.
19. marts: 6. klassernes fælles arrangement på skolen til fordel 

for Flygtningehjælpen.
20. marts: Skolesceneforeslilling: Kaj Munks „En Idealist1’.
23. marts: 5 a’s indsamling til Flygtningehjælpen afsluttedes. 

Aarhus politi viste færdselsfilm for de ældre elever.
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Fra skolekomedien

24. marts: Besøg af repræsentanter for Århus-studenternes Flygt
ningekomité, der holdt foredrag og viste film vedrørende 
flygtningeproblemet.

25. marts: Realklassernes afrejse til København. Turens leder 
var overlærer Hesseldahl, der assisteredes af frøken Grønne- 
gaard og fru Hartnack.
Turens program for de SVa dags ophold omfattede bl. a. 
teaterbesøg på Det kongelige Teater og Det ny Teater (El
verhøj og Trold kan tæmmes), museumsbesøg (Glyptoteket, 
Kunstmuseet og Frihedsmuseet) samt besøg på Statsradio
fonien, Charlottenborgs Forårsudstilling, Christiansborg 
Slot, Danmark Akvarium og Tuborg Bryggerierne.

26. marts: 4 b’s indsamling til fordel for Flygtningehjælpen af
sluttedes.

30. marts: Skolens seniorkor deltog i kirkekoncert under fru 
Gades ledelse.

5. april: Eleverne fra 5 b, de medvirkende fra skolekomedien 
og enkelte elever, der havde ydet en særlig indsats for Flygt
ningehjælpen, var skolebestyrerens personlige gæster ved
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4. maj

Aarhus Katedralskoles forestilling til fordel for Flygtninge
hjælpen.

9. april: Dagens betydning mindedes ved en højtidelighed. ■— 
Blomster og krans nedlagdes ved frihedskæmperen Henrik 
Gulstads billede og mindeplade.

12. april: 3 b var indbudt til at besøge Falck-stationen i Århus. 
Et smukt traktement efter omvisningen gav børnene en festlig 
optakt til påskeferien.

21. april: Forældremøde i Folkets Hus. Overlærer Folmer An
dersen, der har været medlem af læseplansudvalget, holdt af
tenens foredrag om „De nye læseplaners indflydelse på sko
lens arbejde“.

4. maj: Skolen illumineredes med levende lys.
5. maj: Højtidelighed ved morgensang i anledning af Dan

marks befrielse. Man mindedes de faldne frihedskæmpere. 
Blomster og kranse blev nedlagt.
Kl. 12 festedes under den nyudsprungne lind.

6. maj: 4 a’s indsamling til Flygtningehjælpen afsluttedes.
12. maj: Skovtur for 6. klasse - realklasserne til Svejbæk arran

geret af hr. Koefoed.
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Real- og mellemskoleaksamen I960.
R a.

exam. censor
19. maj kl. 8: Historie Folmer Andersen Lærerinde, fru Heltoft
23. - 8: Regning og 

matematik
Hesseldahl Overlærer K. Stitz.

27. - 8: Engelsk Folmer Andersen Overlærer Juul Hansen
30. - 8: Tysk P. E. Hansen Overlærer Asger Byrnak,

Værløse*)
1. juni 8: Dansk Nygaard Viceinsp. Brücker-Kristensen.

Sæby*)
8. - 8: Naturhist. Kjær Hansen Lærer E. Pytlich

11. - 8: Fransk og Folmer Andersen Overlærer Ruth Hansen,
geometri

Berg Nielsen
Hammel

Viceinsp., fru Kjær Jensen
15. - 8: Geografi Neisig Jensen Overlærer Viggo Brandsborg
18. - 8: Naturlære Hesseldahl Seminarielærer Inga Nielsen

R b.
19. maj kl. 8: Regning og 

matematik
Berg Nielsen Viceinsp. Gunnar Nielsen

23. - - 8: Historie P. E. Hansen Lærerinde Helga Boesen, 
København
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27.
31.

3.

- 8:
- 8:

Naturhist.
Tysk

Naturlære

Neisig Jensen 
Frk. Christensen

Neisig Jensenjuni 8:

8. 8: Dansk Flemming Nielsen
IL 10: Fransk og Folmer Andersen

15. 8:
geometri 
Engelsk

Berg Nielsen
Frk. Grønnegaard

18. - 8: Geografi Neisig Jensen

19. maj kl. 10: Latin
IV a

Flemming Nielsen
25. - 8: Geografi Neisig Jensen
30. - 8: Regning og Hesseldahl

3. juni 8:
matematik 
Historie Frk. Grønnegaard

8. 8: Engelsk Nygaard
13. - 8: Naturlære Hesseldahl
17. - 8: Tysk Flemming Nielsen

19. maj kl. 11: Latin
IV b

Flemming Nielsen
25. - 8: Historie P. E. Hansen
30.
31.

- og
8: Dansk Søren Poulsen

3. juni 8: Geografi Nygaard
8. - 8: Naturlære Neisig Jensen

13. 8: Naturhist. Neisig Jensen

17. 8: Tysk Frk. Christensen

Lærer Rudolph Helms, Hasle
Overlærer Asger Byrnak, 

Værløse*)

*) Beskikkede censorer.

Skoleinsp. S. A. Werborg, 
Esbjerg*)

Lærer O. Bonlykke Andersen
Overlærer Ruth Hansen, 

Hammel
Viceinsp., fru Kjær Jensen
Lærer Hans Petersen
Overlærer K. Basse Kristensen, 

Ryomgaard

Lektor M. Kjærgaard
Overlærer, tru Fryd
Lærer Jørn Bertelsen, Hasle

Overlærer, frk. Stenberg,
København

Lærerinde, fru Else T. Hansen
Lærer Bendt Henriksen
Lærer H. J. Meng, Skanderborg

Lektor M. Kjærgaard
Lærerinde Helga Boesen, 

København
Viceinsp. Brücker-Kristensen, 

Sæby*)
Overlærer, frk. K. Laursen
Lærer Bent Lundsby Jensen 
Overlærer N. Ostergaard Nielsen,

Hammel
Cand, mag., fru R. Krohn
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Desuden medvirkede følgende censorer:
Skoledirektør Chr. Kjeldsen, Vejle, og overlærer Sv. Aa. Jensen, Kalund

borg: (skr. dansk i Real a og b).
Overlærer Thorvald Garbøl, København: (skr. dansk i IV a og b).
Overlærer Hilda Oppenlænder, Nørre-Sundby, og overlærer Sigurd Han

sen, Skive: (skr. engelsk i Ra).
Lektor Hans Skov, Slagelse, og skoleinspektør L. S. Ravn, Store Hed

dinge: (skr. tysk i Rb).
Skoleinspektør E. Skovbjerg, Randers, og forstander E. Bansler, Hille

rød: (skr. regning og nat. i R a og b).
Viceskoleinspektør C. C. Kromann Clausen, Herlev: (skr. regning og 

mat. i IV a og b).
Lærerinde Gunhild Hesting: (skrivning i IV a og b).
Lærer O. Dorph-Jensen: (tegning i IV a og b).
Lærerinde Poula Hedegaard, København*):  (håndarbejde i IV a og b).

*) Beskikket censor.

Seminarielærerinde, fru Duusgaard: (håndarbejde i Ra og b).
Overlærer K. Stitz: (sløjd i IV a og b).
Adjunkt K. Minke: (gymnastik i R og IV).
Adjunkt, fik. Schroeder: (gymnastik i R og IV).
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Mundtlig eksamen
III a.

exam. censor
8. juni kl. 8: Tysk P. E. Hansen Frk. Christensen

11. 8: Dansk S. Poulsen Fru Enggaard
16. 8: Matematik Hesseldahl Nygaard
18. 8: Engelsk Flemming Nielsen

III b.

Fru Hartnack

9. juni kl. 8: Matematik Berg Nielsen Nygaard
13. 8: Engelsk Frk. Grønnegaard Fru Hartnack
16. 8: Tysk Frk. Christensen Flemming Nielsen
18. 8: Dansk Folmer Andersen

II a.

Fru Enggaard

9. juni kl. 8: Dansk Flemming Nielsen Fru Enggaard
13. 8: Historie Folmer Andersen S. Poulsen
15. 8: Matematik Hesseldahl Nygaard
17. 8: Tysk Neisig Jensen

II b.

Fru Hartnack

9. juni kl. 8: Dansk S. Poulsen Fru Holtet
13. 8: Tysk Frk. Christensen Fru Holtet
15. 8: Matematik Berg Nielsen S. Poulsen
17. 8: Historie Folmer Andersen Frk. Grønnegaard
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Liste over bøger til næste skoleår
(Skriv ikke navn i nogen bog, før læreren har set den).

Det tilrådes at betjene sig af skolens bogordning for 6. kl. - realkl. ind
til videre, da mange lærebøger, som skal bruges under de nye læseplaner 
endnu kun er under udarbejdelse.

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

Læsebog for realklassen. Hansen Christensen og Briiel: Realklassens tysk
bog. Tyske realeksamensopgaver v. Sv. Briiel (kun i b). Friis Hansen & 
Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen. Friis Hansen & Chr. Nielsen: En
gelsk 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. Eriksen: Fysik for realklassen I og II. Matematik: ny bog 
efter aftale. Erlang: Firecifret logaritmetabel. Christensen & Marcussen: 
Regnehæfte for realklassen. Nygård & Vester-Petersen: Geometri for real
klassen. Folkehøjskolens sangbog.

I real a er ordborg engelsk-dansk og dansk-engelsk (Gyldendals røde 
ordbøger) obligatorisk.

I real b er ordbog tysk-dansk og dansk-tysk (Gyldendals røde ordbøger) 
obligatorisk.

IV mellemskoleklasse
Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV. A. Lerche og Edv. Hansen: 

Dansk stil III. P. Christensen: Svensk Læsebog. Hansen Christensen & 
Briiel: Mellemskolens tyskbog 3. Houken & Stenbjerre: Tyske stiløvelser 
(begge klasser). Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk f. msk. IV. Samme: 
Eng. øvelseshæfte IV. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik. Schmidt: 
Lærebog i historie f. m. II. C. C. Christensen: Geografi f. msk. IL Stock- 
mar & Bøving-Petersen: Zoologi f. m. II. Balslev & Simonsen: Botanik f. 
m. IV. Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik f. m. Nygård & Vester-Peter
sen: Geometri f. m. Christensen & Marcussen: Regning i IV ml. Rasmus
sen & Simonsen: Fysik f. m. II. Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi 
f. m. Folkehøjskolens sangbog.

I IV a er ordbog engelsk-dansk og dansk-engelsk (Gyldendals røde ord
bøger) obligatorisk.

I IV b er ordbog tysk-dansk og dansk-tysk (Gyldendals røde ordbøger) 
obligatorisk.
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III mellemskoleklasse
Det nye testamente, sidste udg. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog III. 

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-Petersen: 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: Regning i III m. Ras
mussen & Simonsen: Fysik f. m. II. Larsen & Jakobsen: Skolesangbog. 
Folkehøjskolens sangbog.

7. klasse
Hertz: Bibelhistorie f. m. Salmebogen. Hansen og Heltoft: Dansk læse

bog II. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. Hansen Christensen 
& Brüel: Mellemskolens Tyskbog 1. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk 
f. m. II. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshæfte 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: Uorganisk kemi f. m. Nygård & Vester- 
Petersen: Geometri f. m. Christensen & Marcussen: Regning i II m. Lar
sen & Jakobsen: Skolesangbog. Folkehøjskolens sangbog.

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

Lerche og E. Hansen: Dansk stil I. Ring Hansen og Mouridsen: English 
of today I. Schmidt: Lærebog i historie f. m. I. C. C. Christensen: Geo
grafi f. m. I. 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. Ras
mussen og Simonsen: Lille flora. Larsen og Jakobsen: Skolesangbog. Folke
højskolens sangbog.

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

toft og Sunesen: Dansk læsebog, 5. skoleår. Verner Sørensen: Skriv rig
tigt, 5. skoleår. Dagliglivets regning, 5. del. Helms: Danmarkshistorie for 
børn. C. C. Christensen: Lille geografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas 
for folkeskolen. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen. Elias Nielsen: 
Folkeskolens sangbog. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesang
bog II. Folkehøjskolens sangbog.
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4. klasse
Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, Hel

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

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

toft 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 Nielsen: Folke
skolens sangbog. Folkehøjskolens sangbog.

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

sen: Skriv rigtigt. Dagliglivets regning, 2. del. Chr. Hansen: Tabeller. En 
blå, en grøn og en gul stilebog med 12 dobbelte linier og margin. Skrive
bog efter nærmere aftale. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skole- 
sangbog I. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Folkehøjskolens sangbog.

1. klasse
Danskbog efter aftale. Eskildsen: Peter Streg. 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. Ordens
bog. Andre bøger og hefter efter aftale.

Elevernes tegne-, sløjd- samt håndarbejder vil blive udstillet i skolens 
gymnastiksal den 16., 17. og 18. juni i skoletiden. Den 16. juni vil elev
udstillingen desuden være åben om aftenen fra kl. 19 til kl. 21.

Årsafslutningen finder sted i stadionhallen tirsdag den 21. juni kl. 10.
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10. (1. forberedelses

klasse møder dog først kl. 11).
Til at overvære de mundtlige årsprøver samt årsafslutningen indbydes 

elevernes forældre samt enhver, der har interesse for skolens arbejde.
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Ferier og fridage 1960-61
September:
Oktober:
November: 
December-januar:
Februar:
Marts:
Marts-april:
April:
Maj:
Juni:

1 dag.
Efterårsferie 17.-22. (incl.).
1 dag.
Juleferie 23. december til 5. januar (incl.).
13. (fastelavnsmandag).
11. (Kongens fødselsdag), 28. (Dronningens fødselsdag) 
Påskeferie 29. marts til 4. april (incl.).
Bededagsferie 28. og 29.
11. (Kristi himmelfartsdag). Pinseferie 20.-23. (incl.).
5. (grundlovsdag).

Århus, den 15. maj 1960.
P. E. Hansen.

Farvel til skolen


