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Ved skoleinspektør Kolstrups afgang

Den 30. april tog hr. Kolstrup afsked med skolen efter 30 års god 
tjeneste her i byen. Han kom hertil i 1928 fra Horsens, hvor han 
havde været lærer i 19 år.

Selv om det kunne være en svær opgave at skulle følge efter en så 
betydelig skolemand som overlærer Lavendt, så tog den unge ener
giske skoleleder dog fat på opgaven 
med frisk initiativ, og det må siges, 
at skolen under hans ledelse har 
været i stadig og god udvikling. 
Det begyndte med indførelsen af 
fagene sløjd og husgerning, der 
hidtil havde været ukendte her i 
byen, og lige siden har hver revi
sion af skoleplanen betydet nye 
fremskridt. Nævnes kan f. eks. 
indførelsen af skolesparekasse, lejr
skole og skoletandpleje; den sidste 
foranstaltning har dog til hr. Kol
strups store sorg ikke fungeret det
sidste par år på grund af konflikten med tandlægerne. Som leder af 
ungdomsskolen har skoleinspektøren ligeledes udført et påskønnel
sesværdigt arbejde.

Hr. Kolstrup har altid været en myndig, men dog venlig leder, 
ikke blot i sit forhold til børnene, men også til personalet, hvis vel
færd altid har ligget ham stærkt på sinde. Han var uhyre flittig, og 
han skyede aldrig nogen anstrengelse, når det drejede sig om at til
rettelægge arbejdet, i første række fagfordeling og timeplaner, så der 
opnåedes de bedst mulige resultater for både børn og lærere.

Når hr. Kolstrup nu trækker sig tilbage, er det ikke, fordi han er 
aflægs, tvært imod, men han har nået den alder, hvor man må rette 
sig efter lovens ubønhørlige krav.

Hr. og fru Kolstrup flytter til Horsens, og her fra byen følges de 
fra alle sider af de bedste ønsker om endnu en lang række gode år. 
Specielt fra skolen skal der lyde et velment farvel, tak og lev vel.

Johs. Petersen.
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SKOLEINSPEKTØREN 
træffes i reglen på mellemskolens kontor 

hver skoledag kl. 14 
(Telefon nr. 73)



Løgstør kommunale skolevæsen omfatter Grund- og Borger
skolen, bygget 1914, og Mellem- og Realskolen, bygget 1902 og 
overtaget af kommunen 1908, samt den nye skolefløj, der blev 
taget i brug 1955.

Skolen råder over 20 klasselokaler og særlokaler t i naturhi
storie, fysik, håndarbejde, skolekøkken, tegning, sløjd og et stort 
sanglokale, der i middagspausen bruges som opholdslokale for uden
bys elever.

Der er desuden 2 gymnastiksale med omklædnings- og bade
rum samt lægeværelse med omklædningsrum.

Eleverne

Børneantallet
Den 31. december 1957 var der i borgerskolen 193 drenge og 

153 piger, ialt 346 (forrige år 361); deraf 22 udenbys elever. Til 
det nye skoleår er der indskrevet 31 drenge og 24 piger, ialt 5 5 (5 5).

Elevtallet i Mellem- og Realskolen var den 31. december 122 
drenge og 166 piger, ialt 288 (248), hvoraf 137 var udenbys 
elever og 127 var over skolepligtig alder.

Skolernes samlede elevantal udgjorde således 315 drenge og 
319 piger, ialt 634 (609).

Børnenes forsømmelser

Mellem- og Realskolen
På grund af sygdom............................ 2639 dage
Med lovlig grund ................................ 226'[2
Uden lovlig grund................................ 1
Besøgte skoledage: 63643, forsømte: 2866,/2 dage

Borgerskolen
På grund af sygdom............................ 40791 (2 dage
Med lovlig grund ................................ 334'/2 ”
Uden lovlig grund................................ 1241 /2 ”
Besøgte skoledage: 83754, forsømte: 4538'/2 dage
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Den '/8 blev aspirant ved Løgstør skolevæsen Eigil Rosenskjold 
fast ansat og den '/12 blev lærer Helge Dalsgaard, Skals, ansat 
som aspirant. Den '/2 fik lærer Knud Søgaard, Vægger, ansættelse 
ved Løgstør skolevæsen, og efter sommerferien bliver seminarie
eleverne fru Karen Olesen, fru Katen Kristensen, frk. Ingeborg 
Jensen og Kai Nielsen knyttet til Løgstør skolevæsen.

Hermed skulle der i det nye skoleår ikke blive brug for de 
mange skiftende vikarer, som det har været tilfældet de foregåen
de år.

Skolekøkkenlærerinde frk. Hvass og lærerinde fru Frandsen, 
Hemdrup, har vikarieret fra '/s-

Det bliver dog antageligt nødvendigt at oprette et nyt embede 
på grund af den store tilgang af udenbys elever, hvilket har med
ført, at der bliver 3 l.m.

Frk. Kamma Jensen har i København haft kursus i undervis
ning af læsesvage børn fra 23/9 til l2/io- Under hendes fraværelse 
vikarierede lærerinde fru Lundbak, Salling.

Hr. Vittrup er som sidste år beskikket censor i skriftlig dansk 
ved realeksamen, hr. Olesen har været beskikket censor i geografi, 
og skoleinspektøren er beskikket censor i tysk ved den forestå
ende eksamen ved nogle københavnske skoler. Den 8/10 gav semi
narieforstander Kampmann, København, en udmærket instruktion 
i regning med en klasse.

Fra 1. maj er viceinspektøren konstitueret som skoleinspektør, 
indtil en ny leder af skolen er udnævnt.

Den 30/4 fratrådte skoleinspektør Kolstrup som leder af Løgstør 
skolevæsen gennem 30 år. På hans sidste skoledag samledes alle

»En søndag på Amager«.
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skolens elever i gymnastiksalen, hvor de sammen med lærerper
sonalet, skolemyndighederne og andre i sang og tale takkede ham 
for godt og samvittighedsfuldt arbejde og overrakte blomster og 
smukke gaver. Efter at skoleinspektøren havde takket for den fest
lige afslutning på hans mangeårige skolearbejde og givet håndtryk 
til alle eleverne, blev skolen givet fri. Ved en efterfølgende sam
menkomst i sangsalen blev der talt af skoleudvalgets formand, 
repræsentanter for forældrene og Ranum seminarium, der alle tak
kede for det gode samarbejde, der altid havde været. Om aftenen 
holdt lærerpersonalet afskedsfest på hotel »du Nord« og overrakte 
en smuk erindringsgave, en sådan blev også senere givet af ren
gøringspersonalet.

Mellem- og realeksamen 1957
Til mellemskoleeksamen indstilledes fra IVm 52 elever, der alle 

bestod. 2 fik i gennemsnitskarakter ug-r-, 13 mgX, 15 mg, 15 
mg-^, 6 gX> 1 g- I gennemsnit: 13,70 = mg.

Til realeksamen indstilledes 26 elever, der bestod med følgende 
resultater:
Helle Rom Andersen (ekviperingsh. R. A.)........ 
Birgit Berthelsen (farveh. ]ohs. B.)....................... 
Anders Egon Christensen (vognm. C., Ranum) . . 
Anna Lise Christensen (direktør C.)................... 
Finn Christensen (tricotageh. C.)......................... 
Leila Hurup Christensen (sadelen. H. C.)............  
Erna Dahl (husmand D.)......................................  
Birthe Hansen (inspektør H., Livø)..................... 
Kurt Holm (arbm. H., Ranum) ...........................  
Gunver B. Jensen (dyrlæge Amdisen, Ranum) .. 
Jørn Brønlund Jensen (arrestforv. J )...................  
Bent V. Larsen (mejerist L.).................................. 
Harald V. Larsen (kontorchef L.).........................  
Tage Laursen (arbm. L.)........................................  
Frank Ove Nielsen ..............................................  
Flenny Nielsen (gårdejer N.)................................ 
Karl K. Nielsen (husmand N.)...........................  
Anna Marie Pedersen (husmand P.) ................... 
Else Pedersen (lærer P., Flejsborg).......................  
Grete Møller Pedersen (mejeriejer M. P.)............  
Ulla Pedersen (smed P., Ranum) .......................  
Birgit Moesgaard Poulsen (murerm. M. P.)........  
Kaj Rasmussen (tømrer R.)............................ .. .
Torben Bohmann Rasmussen (dyrlæge B. R.) . . 
Inge Rosenkilde (købm. R., Næsborg) ...............  
Kirsten Skjelbo (landinspektør S.) ......................

mgX 14,22
mg 14,00
mg-H 13,05
g 12,17
gX 12,53
gx 12,46
mg^~ 13,29
mg-?- 13,51
mgX 14,42
mg-H 13,30
mg 13,93
mg-H 13,44
ug 14,84
gx 12,71
gx 12,60
mg-H 13,63
mg-^ 13,39
mg^- 13,26
mg-4- 13,20
mgX 14,22
g 12,02
mg-i- 13,60
mg 13,98
gx 12,97
mg-H 13,16
mg 14,03
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For at bestå mellemskoleeksamen kræves der i gennemsnit af 
både årskarakter og eksamenskarakter mindst 10,75, til realeksa
men 11,00; højeste karakter, der opnås, er 15,00.

Andre meddelelser

Den 3/g indledende kampe i fodbold i Års: 1. hold vandt 5'—1, 
II. hold 5—'2.

Fra den 6/g—9/g foretog eleverne fra III.m a og b samt 7. kl. 
en tur til København under ledelse af hr. Højbjerg Pedersen og 
frue samt fru Gade. Det blev som sædvanlig en stor og lærerig 
oplevelse for eleverne, der overalt blev vejledet og hjulpet til rette 
på bedste måde.

Den 20/9 var der afsluttende boldspil i Aalestrup mellem Løg
stør, Farsø, Aars, Vebbestrup og Aalestrup. Der blev udkæmpet 
en række velspillede kampe. I fodbold vandt Løgstør I. og II. 
hold pokalerne og pigerne i langbold. I eksamensskolens konkur
rence i fri idræt, der afvikledes lokalt, vandt Løgstør drenge po
kalen, pigerne blev nr. 2.

Den 8/h viste strandjagtkonsulent Fynboe, Svendborg, en smuk, 
interessant og lærerig dytefilm for de fleste af skolens elever, der 
herigennem blev belært om at færdes på rette måde i naturen og 
der opleve spændende ting.

Den 12/n gav Aalborg skoleorkester koncert i den nye gymna
stiksal for skolens elever, der foruden at nyde den gode musik, 
blev orienteret om, hvilke instrumenter der fandtes i det store or
kester, og hvilke opgaver de havde for at skabe en harmonisk 
helhed.

Den 201 ii og 2111] var der forældredage på skolen. Der mødte 
ikke så få i de mindre klasser, men alt for få i de større. Mange 
flere ville være velkomne.

Den 19/|2 uddeltes der i forhallen svømmebeviser, diplomer og 
idrætsmærker i bronce, sølv og guld, og skoleinspektøren takkede 
eleverne og deres lærere for det store arbejde, der var ydet for 
at få så smukke resultater.

Den 22/|2 var der i kirken afslutning med sang, oplæsning af 
juleevangeliet og julesange af skolens kor.

Den 3011 foretog tuberkulosestationen gennemlysning af de større 
elever, lærere og rengøringspersonale (hos enkelte blev der fun
det en lettere kirtelhævelse). Der blev ikke fundet tegn på tuber
kulose hos nogen af de undersøgte.

Den 'l2 afholdtes den årlige skolefest i den nye gymnastiksal. 
Foruden korsang opførtes »En søndag på Amager«. Om eftermid
dagen var byens ældre inviteret til at se forestillingen, som glæ
dede dem meget, og som de gav stort bifald, hvorefter de var 
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byens gæster ved et kaffebord i sangsalen og flere lokaler i den 
nye bygning. Om aftenen fyldte de store børn gymnastiksalen, og 
den festlige stemning steg til de store højder, hvortil også det 
velspillende orkester bidrog, og der fortsattes med et fornøjeligt 
bal i den gamle sal, der var smukt pyntet. Næste dags eftermid
dag var de mindre elever med til forestilling, dans og leg. Skole
udvalget havde som sædvanligt bevilget sodavand til alle elever. 
Om aftenen var der mere end fyldt med forældre, der med kraf
tigt bifald takkede for den gode og muntre aften, der havde væ
ret særdeles festlig og vellykket. Bagefter var der kaffebord, hvor
til der i forvejen var skænket kager af forældre; rengøringsper
sonalet ordnede dette på smukkeste måde.

Den l4/2 og 2l/2 gav erhvervsvejleder Tage Dam, Aalborg, op
lysninger til real- og IV.m klasserne samt 7. kl. om de forskel
lige erhverv, efter at eleverne i forvejen havde givet oplysninger 
ved udfyldelsen af uddelte skemaer.

Den 26/3 var der skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen og 
nogle dage senere mundtlig prøve. Der var indmeldt 113 elever, 
hvoraf 83 bestod.

Idrætsmærket i bronce er erhvervet af 59 drenge, i sølv af 30, 
i guld af 10, i sølv med emalje af 9 og i guld med emalje af 10. 
9 piger har taget idrætsmærke i bronce, 25 i sølv, 10 i guld, 
16 i sølv med emalje og 15 i guld med emalje.

I svømning tog 11 drenge svømmeprøven, 14 frisvømmerprø
ven og 11 livredderprøven.

Løgstør skolesparekasse trådte i virksomhed */9 1930, og der 
er i årenes løb opsparet ialt ca. 93,000 kr.

I det forløbne år er der siden '/5 solgt sparemærker for ca. 
2,500 kr., meget mindre end foregående år. Fru Thilker er skole
sparekassens kasserer.

Børnebogsamlingen, der nu sorterer under folkebiblioteket, har 
i det forløbne år haft 9281 udlån. Læsestuen er blevet besøgt af 
1595 elever, der, bistået af bibliotekaren, henter stof til deres for
skellige opgaver i skolen.

Frirejser. I henhold til ministeriets bekendtgørelse er der af 
kommunalbestyrelsen bevilget frirejse i sommerferien til 215 elever.

Skolens lokaler har i indeværende år været benyttet af Løgstør 
Handelsskole, Løgstør Flusmoderforening, Løgstør Mandskor, Ar
bejdernes Oplysningsudvalg, Hjemmeværnet, og byens sportsfor
eninger har benyttet gymnastiksalen.

Kommunens udgifter til skolevæsenet har i finansåret 1956—57 
været kr. 254,601 (247.601,42).

Herfra går kr. 48,480 fra den fælleskommunale udligningsfond,' 
så byens udgifter er ialt kr. 206,121 (199.163,42).
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læge. Børnene bør vænnes til efter badningen at sørge for at tørre 
sig så godt som muligt mellem tæerne, så der ikke efterlades fug
tighed.

Tallet af fodvorter -—■ hos 22 børn — er relativt højere, men må 
vist ses som udtryk for en almindelig »epidemi«. Disse børn synes 
mere tilbøjelige til at søge behandling end børn med fodsvamp, an
tagelig på grund af de af vorter forvoldte smerter.

Ud over at søge læge for behandling antages det ikke, at man i 
øjeblikket kan angive virksomme forebyggende foranstaltninger.

Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen afholdes 6., 7., 8. og 9- maj, og de beskikkede 

censorer er ved realeksamen i dansk: Overlærer Marie Kristensen, 
Vejle, og adjunkt Johs. Sørensen, Randers. — I engelsk: Overlærer 
Ellen Schæbel, København, og overlærer, cand. mag. Ellen M. Niel
sen, Glumsø. —• I regning og matematik: Inspektør S. A. Bo, Aar
hus, og rektor C. C. Andersen, Charlottenlund.

Ved mellemskoleeksamen i dansk: Overlærer Niels Pedersen, 
Odense. —- I regning og matematik: Overlærer Hollen Jørgensen 
Aalborg.

Der indstilles i år til realeksamen 21 drenge og 18 piger og 
til mellemskoleeksamen 15 drenge og 30 piger.



EKSAMENSSKEMA
Realeksamen 1958, a

Tid Fag Eksaminator Censor

16. maj kl. 8 Fransk Fru K. Thilker Lærer Kr. Jensen, Aars
19- — kl. 8 Tysk Hr. V. Bro-Christensen Faglærerinde Tove Therkildsen, Roskilde
22. — kl. 8 Regn, og mat. Hr. Ove Gade Lærer H. Reindal Jensen, Randers
29. — kl. 8 Engelsk Hr. Johs. Petersen Lærer Yde Sørensen, Aars

2. juni kl. 8 Historie Hr. Chr. Olesen Overlærer V. Quist, Aars
6. — kl. 8 Naturlære Hr. Højbj. Pedersen Seminarielærer Johs. Clausen, Ranum
9. — kl. 8 Dansk Frk. E. Dalum Overlærer Anna Warncke. Graasten

13. — kl. 9 Geografi Hr. Chr. Olesen Lærer Ove Garne, Nibe
18. — kl. 9 Naturhistorie Hr. V. Bro-Christensen Lærerinde fru G. Knudsen, Nibe

Realeksamen 1958, b

Tid Fag Eksaminator Censor

16. maj kl. 8 Fransk Fru K. Thilker Lærer Kr. Jensen, Aars
20. — kl. 8 Historie Hr. Chr. Olesen Skoleinspektør Axel Møllehave, Valby
23. — kl. 8 Naturhistorie Hr. V. Bro-Christensen Overlærer frk. T. Sørensen, Aars
29. — kl. 8 Dansk Hr. J. Sch. Simonsen Lærer cand. mag. Vagn Aa. Haldbo, Fjerritslev

2. juni kl. 8 Regn, og mat. Hr. Ove Gade Lærer R. Christensen, Fjerritslev
6. — kl. 8 Tysk Hr. N. E. Kolstrup Lærerinde frk. F. Bislund, Aalestrup

11. — kl. 8 Engelsk Hr. J. Sch. Simonsen Viceinspektør Asbj. Juncher, Viborg
13. — kl. 8 Naturlære Hr. Højbj. Pedersen Overlærer Erling Schou, Hellerup
18. — kl. 8 Geografi Hr. Chr. Olesen Overlærer Frandsen, Fjerritslev



EKSAMENSSKEMA

Mellemskoleeksamen 1958, IV.a

Tid Fag Eksaminator Censor

23. maj kl. 8 Geografi Hr. N. Sørensen Lærer K. B. Thisted, Horsens
29- — kl. 8 Naturlære Hr. Højbj. Pedersen Førstelærer Lyhne-Bech, Løgsted
2. juni kl. 8 Engelsk Hr.J. Sch. Simonsen Lærer H. Hertzum, Aalestrup
6. — kl. 8 Regn, og mat. Hr. H. E. Mose Lærer Riis, Aalestrup

11. — kl. 8 Tysk Hr. V. Bro-Christensen Fru Grethe Lund, Løgstør
17. — kl. 8 Dansk Hr. S. Aa. Vittrup Lærer Poul Gade, Aalestrup

Mellemskoleeksamen 1958, IV.b.

Tid Fag Eksaminator i Censor

21. maj kl. 8 Regn, og mat. Hr. Eigil Rosenskjold Lærer H. Reindal Jensen, Randers
29. — kl. 8 Tysk Hr. V. Bro-Christensen Lærerinde frk. Lass, Nibe

3. juni kl. 8 Dansk Frk. E. Dalum Overlærer frk. D. Overgaard, Fjerritslev
6. — kl. 8 Naturhistorie Hr. J. Sch. Simonsen Førstelærer Egon Axlev, Vindblæs

11. — kl. 8 Geografi Hr. Chr. Olesen Førstelærer Arne Mortensen, Vilsted
17. — kl. 8 Historie Hr. Chr. Olesen Lærer Anton Pedersen, Malle
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Årsprøve

Lørdag den 21. juni kl. 16—18 og 19—21 
og mandag den 23. juni kl. 16—18 

er de skriftlige eksamensarbejder fremlagt på skolen

Børn har ikke adgang.

Tirsdag den 24. juni 
kl. 8:

Onsdag den 25. juni 
kl. 8:

Illa Engelsk Illa Tysk
Hib Tysk Hib Matematik
Ila Dansk Ila Historie
Ile Engelsk Ilb Dansk
la Geografi la Regning
Ic Regning Ib Historie

7. Dansk 7. Engelsk
6. Geografi 5.a Dansk
5.b Naturhistorie 4.b Geografi
4.b Religion 3.b Regning

Kl. 10: Kl. 10:
5.a Regning 6. Religion
4.a Geografi 5.b Fysik
3.a Historie 3.b Religion
3.b Geografi l.b Dansk
l.a Dansk

Kl. 13: Kl. 13:
Illa Regning Illa Naturhistorie
Hib Historie Hib Engelsk
Ilb Engelsk Ila Geografi
Ile Historie 11c Dansk
Ib Regning la Historie

6. Regning Ic Fysik
5.b Geografi 7. Regning
3.a Dansk 5.a Geografi
2.a Dansk 4.a Historie
l.b Regning •
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Torsdag den 26. juni 
kl. 8:

Fredag den 27. juni 
kl. 8:

Illa Dansk Illa Geografi
Hib Fysik Hib Naturhistorie
Ilb Regning Ila Regning
Ile Matematik Ilb Matematik
Ib Dansk Ic Engelsk
Ic Naturhistorie 6. Dansk

6. Historie 5.a Fysik
5.b Dansk
4.a Dansk
2.b Religion

Kl. 10:

2.a Regning

Kl. 10:

7. Historie la Religion

5.a Historie
4.b Regning
3.a Regning

5.b Regning
2.a Religion

l.a Regning Kl. 13:

Kl. 13- Ile Naturhistorie
Ib Fysik

Ila Engelsk 4.b Dansk
Ilb Historie 3.a Geografi
la Fysik 2,b Regning
Ib Religion
Ic Geografi

7. Naturhistorie
4.a Regning
3.b Dansk
2.b Dansk

Lørdag den 28. juni kl. 9: Lærerrådsmøde.
Mandag den 30. juni kl. 9: Omflytning og afslutning.

Det nye skoleår begynder onsdag den 13. august kl. 9 for mel 
lemskolen og kl. 10 for borgerskolens elever.

Elevernes forældre samt enhver, der interesserer sig for skolen 
arbejde, indbydes venligst til at overvære såvel årsprøven, mellem 
skole- og realeksamen som skoleårets afslutning.

Løgstør, i april 1958. N. E. Kolstrup.


