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Skolen ejes af Ä/S Marie Jørgensens Pigeskole, hvis formand er 
forstander Kaj V. Mollerup.

Alle nærmere oplysninger fås på skolens kontor.



MEDDELELSER
fra

TTlarie Jørgensens "pigeskole og Odense Studenterkursus

Set. Hans Plads 3 og 5, Odense 
ved Kaj V. Mollerup, leder af skolen og kursus. 
Træffetid 14-15 (undt. lørdag) eller efter aftale. 

Telefon 2074.
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Fra skolens afslutning



Marie Jørgensens Pigeskole
er grundlagt 1879 af frøken Marie Jørgensen. Siden 1893 har 

skolen haft sin egen bygning lige over for Set. Hans kirke ved 

Kongens have. Skolebygningen har gentagne gange været gen

stand for udvidelse og modernisering, så at skolen har til huse 

i tidssvarende og moderne indrettede bygninger, der foruden 

lyse og solrige klasseværelser rummer skolekøkken, fysik- og 

håndarbejdslokale, geografi- og naturhistorieklasse samt gym

nastiksal og omklædningsrum med varmt og koldt brusebad.

Skolen omfatter 4 afdelinger: Underskolen (5 klasser), mel

lemskolen (fy klasser), realklassen og kursus til studenter

eksamen. Kun rent formelt er der skel mellem de fire afde

linger, idet enhver klasse, undervisningsmæssigt set, danner en 

naturlig fortsættelse af og bygger på den foregående klasse.

Da der tillige i skolens undervisningsplan er sørget for 

en jævn stigning i kravene fra klasse til klasse, nyder de 

elever, der gennemgår alle skolens klasser, ganske selvfølge

lig et særligt gode og får den harmoniske udvikling, der er 

af så overordentlig stor betydning for karakterdannelsen.
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Marie Jørgensen
Skolens leder 1879—1920

Fra Marie Jørgensens tid
Når vi fra St. Hans Plads træder indenfor i vor skole, ser 

vi i forhallen Marie Jørgensens billede. Hun hører til her; 
for hun skabte skolen og ledede den gennem 40 år. Streng 
ser hun ud, synes børnene. Ansigtets alvorlige udtryk frem
hæves ved det mørke hår i den stramme frisure og ved 
den sorte, højhalsede kjole. Hendes væsen var reserveret; 
det var meget få, hun gav sin fortrolighed. Men ansigtet 
vidner også om mod og viljestyrke; uden disse egenskaber 
havde hun ikke kunnet gennemføre et livsværk langt ud 
over det almindelige.

Den 1. september er det 75 år siden, Marie Jørgensen 
begyndte sin virksomhed her i byen. Den har sat sine 
varige spor; de skoler, hun skabte, blomstrer i dag. Da 
grunden blev lagt i de sidste årtier af forrige århundrede, 
havde de private skoler for så vidt medbør, som den 
offentlige skole endnu af mange forældre ikke blev anset 
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for at være tilfredsstillende, hvorfor de var villige til al 
bringe det ret betydelige økonomiske offer, der skulle I il 
for at opretholde private skoler, der måtte leve af skole
pengene. I vort århundrede voksede kravene til skole
væsenet — takket være den vældige udbygning af den of
fentlige skole — så stærkt, at det en overgang kunne se 
ud til, at den private skoles dage var talte — og vide kredse 
ville dengang følge den til graven med tørre tårer. Den 
tanke sejrede dog, at et offentligt monopol på undervis
ning ikke ville være en rimelig løsning, og en fast tilskuds
ordning sikrede privatskolen en solid økonomisk basis. Vel 
at mærke, hvis den kunne få elever nok. Når forældre i dag 
betror privatskolen deres børn, er det i ikke ringe grad et 
spørgsmål om tillid. Andre forhold har naturligvis indfly
delse her, men det økonomiske spiller sikkert ikke nogen 
afgørende rolle.

Hvilken forskel på Odense 1879 og 1954! Dengang en by 
med 20.000 mennesker, i rask udvikling. Her var tumle
plads for initiativ: inden for århundredets udgang var ind
byggertallet fordoblet. Og dog en lille by, behersket af en 
overklasse af velstående erhvervsdrivende og embedsstan
dens familier. Her vidste man at skelne imellem folk, der 
var noget, og så — de andre. Ikke for ingenting har man 
til op mod vore dage moret sig over »snobberiet« i Odense. 
En »ny mand« måtte kunne tåle ensomhed, til han fik 
foden godt indenfor. Marie Jørgensen hørte ikke til i den 
udvalgte kreds. Der er ting, der tyder på, at hun, trods 
vægtige forbindelser inden for borgerskabet, og trods 
megen anerkendelse fra privat og offentlig side, dog aldrig 
nåede den fulde plads i solen. Hun har næppe heller søgt 
den. Udgået af et fynsk lærermilieu — i øvrigt af en slægt, 
der tæller adskillige personligheder af format ■—- var hen
des åndspræg grundtvigsk kristendom og folkelighed. En 
ganske anden type var hun end den personlighed blandt 
hendes samtidige i Odense, som hun i sin indsats nær
mest må sammenlignes med, og som det odenseanske bor
gerskab snart helt tog til sit hjerte: den et årti ældre Louise 
Winteler, skaberen af den skole, der blev St. Knuds Gym
nasium. Frk. Winteler udtalte ordene: »Det, vi lider under 
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herhjemme, det er den Tale om Frihed, der lød i Midten 
af det forrige Århundrede«. Marie Jørgensen taler om 
Grundtvigs store skoletanke og om sin faste tro til høj
skolens velsignelsesrige virksomhed for de unge. Hendes 
første skole »for voksne piger« var da også netop en høj
skole, og hun bevarede denne afdeling ved sin skole op 
igennem årene. Hun fik præster og skolefolk til at holde 
foredrag om kristendom og danskhed, om historie og litte
ratur. Hun skal selv i betydelig grad have mestret »det 
levende ord«. Desværre er intet foredrag af hende bevaret; 
men elever bevidner, at hendes undervisning i dansk og 
religion altid bevarede præget af, at hun lige så meget 
ville vække som meddele kundskaber. Selv om hendes un
dervisning var underbygget med solid faglig viden, var 
det dog stedse — i begge fag — hendes »forkyndelse«, som 
gjorde et stærkt indtryk på de større elever. Ja, hendes 
danskundervisning i gymnasieklasserne kunne af den grund 
af de mere modne elever føles som utilstrækkelig.

Bag Marie Jørgensens reserverede ydre gemte sig et po
etisk stemt sind. 1 de »Skovturssange«, hun digtede til sko
lens udflugter, giver hun udtryk for glæde over poesien og 
naturen med en alvorlig, kristelig livsholdning som bag
grund. Den poetiske åre kan hun have arvet fra farfaderen, 
lærer og translatør Andreas Jørgensen, der var en dygtig 
digter af livlige »klubviser« i den stil, man brugte omkring 
år 1800. I Marie Jørgensens digte fornægter »institutbesty
rerinden« sig ikke.

I de første, Iravle år i Odense blev der også tid til at 
gøre et større, litterært arbejde færdigt, nemlig en »Kirke
lig Læsebog for Børnene og deres Venner«, udkommet hos 
Milo i 1882 og tænkt som en håndbog i kristendomsunder
visning for lærere og lærerinder, et minde om den ud
dannelse af privatlærerinder, der foruden højskolen i de 
første år var det væsentlige ved hendes institut. Anbefalet 
fra grundtvigsk kirkelig side til lærere og lærerinder synes 
bogen dog ikke at have vundet udbredelse; den vidner om 
betydelige kundskaber inden for kristelige og historiske 
emner.
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Andet skriftligt arbejde foreligger overhovedet ikke fra 
Marie Jørgensens hånd, bortset fra de protokoller, bestyrer
inden ikke kunne komme udenom at føre. De påbegyndes 
med den bedste vilje til at holde orden og system i navne 
og tal; men inden længe må vi nøjes med ufuldstændige 
oplysninger indført med hastig hånd. Det skete et år, at 
lærerne mødte op efter sommerferien og erfarede, at be
styrerinden ikke havde fået lagt skema! Hvor langt fra del 
levende ord fra hjerte til hjerte har hun følt disse ind
beretninger, statistikker og skemaer, som en moderne skole
leder helst skal opfatte som sin væsentlige livsindsats!

Marie Jørgensen havde vigtigere ting for end at være 
kontorchef. Det føjede sig således, at det blev barneskolen, 
der blev hendes vigtigste indsats. Ved anordning af 1881 
indførtes »Almindelig Forberedelseseksamen«, der afløste 
fire forskellige ordninger for den »realeksamen«, der var 
blevet planlagt ved den grundlæggende skoleordning af 
1814. Realskoler med denne »præliminæreksamen«, som 
den populære betegnelse blev, dukkede nu hastigt op over 
hele landet. Arbejdet til denne eksamen blev på Marie 
Jørgensens skole grundlaget for den barneskole, som snart 
udformedes med 8 klasser foruden de tre præliminærklas
ser. I 1886 fik hendes skole — som den første uden for 
København — ret til selv at afholde denne eksamen for 
piger.

Det var brogede skoleforhold i Odense, dengang Marie 
Jørgensen begyndte sin virksomhed. Af godt 3000 skole
pligtige børn i året 1879 gik lidt over 1800 i de egentlige 
kommuneskoler plus Mulernes Legatskole, mens næsten 
1000 undervistes i de egentlige privatskoler, d. v. s. skoler, 
hvis økonomi var baseret på skolepengene alene, og som 
hvad lokaler og undervisning angår har udgjort et højst 
uensartet og broget skue. Tre større drengeskoler havde i 
alt 329 elever, fem pigeskoler tilsammen 264, og ikke min
dre end 15 blandede drenge- og pigeskoler underviste 106 
drenge og 265 piger. Ganske sikkert ville de allerfleste af 
lærerne og lærerinderne ved disse 23 skoler i dag være 
blevet betegnede som ukvalificerede til undervisning i 
folkeskolen, da de ganske simpelt ingen læreruddannelse 
havde i moderne forstand. Nogle af de skoler, som havde 
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det »finere« klientel, har været af den art, som en gammel 
odenseanerinde endnu mindes fra sin barndom: omkring 
institutbestyrerindens runde spisestuebord sad en 7—8 offi
cersdøtre og blev hørt i dagens lektie, og hovedfagene var 
håndarbejde og — fransk! Horisonten har ikke været vid 
i disse institutter.

De nye realskoler blev mødt med megen sympati, og 
regering og rigsdag gav villigt tilskud til dem. Men da 
deres antal fra 1885 til 1893 steg fra 37 lil 88, blev man 
betænkelig, navnlig inden for partiet Venstre. Klaus Bernt
sen begrundede det i Folketinget i 1893, da han udtalte sin 
utryghed ved en undervisning, der drog ungdommen bort 
fra det legemlige arbejde og »skaber en Drift og Trang hos 
dem til at søge statslønnede Stillinger; thi herved opdrager 
man et misfornøjet Proletariat, der vil blive en Ulykke for 
Landet«. Men udviklingen fortsatte, og i 1903 gennemførte 
Venstre den nye skoleordning, som indførte mellemskole
eksamen og realeksamen.

Årene omkring 1890 blev meget stærke fremgangsår for 
Marie Jørgensens skole. Elevtallet steg fra 29 i 1888 til 
165 i 1893. Der blev for trangt i det gamle hus i Albani- 
gade, og i 1893 stod den nye skole ved Kongens Have fær
dig. Der skete meget omkring den gamle have i disse år; for 
samtidig byggedes ved havens modsatte side den nye kate
dralskole og landsarkivets bygning, og Jernbanegade blev 
ført igennem fra Vindegade op til Østre Stationsvej, så 
parkens omgivelser er ved denne tid blevet forandret langt 
grundigere, end det sker ved denne sommers regulering af 
pladsen foran banegården.

Marie Jørgensens planer gik stadig videre. Da hun i 1895 
også oprettede et studenterkursus, var der snart ikke den 
skoleform, der ikke var repræsenteret hos hende. Opførel
sen i året 1900 af Drengeskolens store bygning satte kronen 
på 20 års uafbrudte fremgang. I sin optimisme havde hun 
spændt sin økonomi vel hårdt, og de kommende år førte 
vanskeligheder med sig.- Endnu i 20 år — til sin død — 
var hun skoleleder, men afhændede dog drengeskolen i 
1914.
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Alvor og viljestyrke præger Marie Jørgensens træk på 
portrættet i skolens forhal. Strenghed og kølighed var hyp
pigt en del af det varige indtryk, hendes elever fik af hende. 
Hun kunne selv spøge med det. »Sid nu ikke der som 
ænder i tordenvejr«, kunne hun sige til en klasse, der var 
imponeret af bestyrerindens nærværelse. Der stod megen 
respekt om hende; det var med frygt og bæven, man stil
lede på kontoret for at få den udskrevne stilebog påtegnet 
med et »forevist«. I disse træk ligner Marie Jørgensen sine 
samtidige kvindelige skoleledere; de var ikke blide af frem
træden. Heri er intet mærkeligt; det var en krævende 
pionergerning, de gjorde. Forbavsende, i hvilken grad den 
danske private realskole skylder kvinders indsats sin ud
vikling.

»Den bedste støtte i livet er at lære at beherske sine 
tanker«, det er et af de mange »ord for livet«, Marie Jør
gensen gav sine elever med på vejen. Mon ikke disse ord 
bunder i personlig erfaring om, hvad det koster al gøre 
en indsats og nå et mål? Der kan heri ligge et suk over et 
og andet, der måske opgives på vejen. Det er i øvrigt troligt, 
at årene har forstærket det præg af indesluttethed, der så 
ofte omtales i forbindelse med Marie Jørgensen. I de gode 
år søgte hun på mangfoldige måder at gøre livet rigt for 
de mange pensionærer på skolen; i det daglige og ved del
tagelse i byens liv, også i de berømte skovballer i Fruens 
Bøge, der var noget af det stiligste i det stilige Odense 
(»Ingen må deltage i Dansen, uden at den engagerende 
Herre først er forestillet for Bestyrerinden, selv om han er 
en Bekjendt eller Slægtning af den unge Pige.«). Elever og 
medarbejdere fra tiden omkring århundredskiftet fortæller, 
at hun var i besiddelse af en humor med et vist ironisk 
anstrøg; smålighed lå hende fjernt, og hun var ikke bange 
for at række en hjælpende hånd.

Marie Jørgensen skal have været en af Nathalie Zahles 
dygtigste elever i dansk og religion. Det er tydeligt, at frk. 
Zahle har været hendes forbillede, og at det var denne store 
pædagogs pionergerning, hun tog op i de mindre omgivel
ser i sin fynske hjemstavn.

J J B. Blangsted
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Christian Julius Lehn
Skolens leder 1920— 1950

Fra de sidste 25 år
I jubilæumsskriftet 1929 udtalte skolebestyrer Lehn til 

slut ønsket om, at skolen måtte leve videre — uden sensa
tioner — i det stille, fordi det er det stille, rolige arbejde, 
der skaber den bedste skole. Disse ord kan passende stå 
som mottoet for de 25 år, som er gået siden.

Jubilæet, som blev fejret i 1929, står endnu for dem, 
som deltog deri, med en glans over sig, som gav den gamle 
50-årige skole den hæder, som den med rette tilkom, en 
hyldest til skolebestyrer Lehn og de lærerkræfter, som da 
var knyttet til skolen, og hvoraf enkelte: Frk. Kruuse, frk. 
Jespersen, frk. Christiansen og frk. Christensen endnu ar
bejder ved skolen.

Ellers er det gået ved Marie Jørgensens Pigeskole, som 
det må gå ved en stor skole i løbet af 25 år, at nogle går, 
og andre kommer; men for dem alle har det været inter
essen for og kærligheden til skolearbejdet, der har præget 
undervisningen.
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I løbet af årene voksede elevantallet stadig, og der blev 
mangel på plads. Dette nødvendiggjorde en udvidelse, som 
kom 1937, idet der da blev opført en moderne tilbygning, 
så der kunne blive de særlokaler, som moderne undervis
ning krævede, til fysik, håndarbejde, naturhistorie samt et 
tidssvarende skolekøkken, så eleverne også kunne få denne 
for de unge piger nødvendige undervisning på skolen; en 
stor og rummelig forhal hørte med til udvidelsen, og i denne 
samles alle eleverne hver morgen til morgensang, en god 
begyndelse til dagens gerning.

1 1941 foretog skolebestyrer Lehn igen en udvidelse, idet 
der da blev oprettet et studenterkursus, som er to-årigt; 
dette blev de første to år ledet af hr. Lehn sammen med 
cand. mag. Albrectsen og førte naturligvis til en udvidelse 
af lærerpersonalet ved denne afdeling af skolen; det store 
elevantal på kursus viser, at hr. Lehn så rigtigt, der var 
og er brug for et dagstudenterkursus.

Den 26. september 1941 døde pludselig ved en kulilte
forgiftning en sKattet og afholdt lærerinde, fru Anna Rein
holdt Hansen; hun havde været knyttet til skolen fra 1923, 
hun var et fint og erfarent menneske, hvis grundvold var 
glæden over børnene og kærligheden til skolen; mange min
des sikkert hendes undervisning med tak, når de tænker 
tilbage på deres skoletid.

1 løbet af efteråret 1941 blev Marie Jørgensens Pigeskole 
overdraget til et aktieselskab med en bestyrelse valgt på 
generalforsamling i november måned, og naturligvis med 
hr. Lehn som formand.

1943 afløstes cand. mag. Albrectsen som medleder af 
studenterkursus af adjunkt cand. mag. K. V. Mollerup, og 
samme år dimitteredes det første hold studenter.

Der er senere indført tandlæge- og skolelægeordning, lige
som der er indført svømmeundervisning.

Den 13. februar 1947 døde skolens sanglærer gennem 
28 år Aage Lund Petersen; meddelelsen om dødsfaldet blev 
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givet ved morgensangen af hr. Lehn, der på sin dybtfølte 
måde udtalte sin og skolens tak til den gode lærer, kamme
rat og ven.

1 30 år ledede hr. Lehn den skole, som han elskede, og 
som han satte sit præg på. Han forlangte arbejde af elever 
og lærere; men han forlangte også arbejde af sig selv. 
Lærere og elever følte, at de i ham havde en ven, som de 
trygt kunne henvende sig til om råd, og derfor føltes det 
også vemodigt, da han i 1950 sagde skolen farvel for at 
trække sig tilbage til sin dejlige gård i Nymark. Hjertelig 
tak og gode ønsker fulgte ham og fru Lehn dertil; og alt, 
all for kort fik han lov at nyde det, idet døden allerede 
den 15. maj 1952 brat rev ham bort; men mindet om den 
gerning han øvede ved den skole, som nu fejrer 75 års jubi
læum, vil ikke blive glemt.

Dette var forskelligt, som er sket gennem de 25 år; 
men hvad tænker man ellers på, når man ser tilbage gen
nem årene? Man tænker på de bånd, der er knyttet, på de 
elever, man har set komme og gå år efter år, på de fest
lige afslutninger i den store skolegård med suset fra træer
nes kroner i baggrunden, mens solen kastede sine stråler 
over den glade pigeskare, forældrene og de af skolens ven
ner, som var kommet til stede, på det smukke syn af sko
lens fane, der som en hilsen blev ført op over pladsen af 
en af eleverne, mens hele den store forsamling rejste sig.

Men der er også andre ting, der gennem årene binder 
sammen, er bindeled mellem hjem og skole og holder for
bindelsen vedlige med gamle elever og skolen og mellem 
gamle kammerater.

Jeg tænker på skolefesterne, skoleskovturene og dette, at 
man samler 25 års jubilarerne på skolen ved afslutningerne, 
så de sikkert i tankerne oplever igen den dag, da det var 
dem, der fik overrakt eksamensbeviset. Jeg tænker på rej
serne, som årets realister har foretaget gennem årene, først 
under hr. Lehns og senere under forskellige læreres ledelse.

Da hr. Lehn i 1950 trådte tilbage, overtoges skolen af 
forstander Kaj V. Mollerup. Hr. Mollerup var ikke en 
ukendt mand på skolen, en ukendt, der overtog den gamle 
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og dog nye skole, idet hr. Mollerup havde virket ved skolen 
i 7 år, og igennem denne tid havde virket, så hr. Lehn trygt 
lagde skolen i hans hånd. Elevtallet er stadig stigende, og 
udvidelse af klassernes antal står igen for; men de fire år, 
som er gået, siden skolens ledelse kom på andre hænder, 
har givet indtrykket af, at hr. Mollerup vil arbejde i pagt 
med fortiden, arbejde i nutiden og arbejde for fremtiden; 
og så går man ind i de næste 25 år med ønsket om, at Marie 
Jørgensens Pigeskole må bevare sit ry, som den skole, 
hvortil forældrene trygt sender deres børn, så der bliver 
det samarbejde mellem hjem og skole, som er nødvendigt, 
hvis arbejdet skal lykkes.

Andrea Hedegaard.

Som det fremgår af de to historielæreres artikler er det 
den 1. september 1954 75 år siden, frøken Marie Jørgensen 
begyndte den skolevirksomhed, der stadig bærer hendes 
navn. I den anledning har såvel skolen som en kreds af 
tidligere elever og forældre planlagt festligheder, dels på 
skolen om formiddagen for en indbudt kreds — pladsen er 
desværre stærkt begrænset -— dels om aftenen for enhver, 
der har lyst til at fejre dagen og »fødselsdagsbarnet«.

Indbydelse til deltagelse i aftenfesten udsendes til alle 
nuværende elevers forældre og til elevforeningens medlem
mer. Andre vil kunne få indbydelser ved henvendelse til 
skolen eller til elevforeningens bestyrelse.
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Studentereksamen 1953

Nysproglig linie:
Bank, Else Margrethe
Danielsen, Bodil
Hansen, Mogens Diechmann
Jensen, Niels Jørgen Hedelund
Larsen, Kaj Jørgen
Multe-H ansen, Jørgen
Pedersen, Peder Overgaard
Pihl, Grethe
Rømer, Lise
Vosegaard, Kirsten Nielsen
Matem.-naturv. linie:
Andersen, Johanne Rostgaard
Boe, Christian Thorkild
Hansen, Hans Jørgen
Hansen, Helge Løgstrup
Jensen, Doris Elise
Jensen, Erling
Jensen, Hemming Verner
Jensen, Keld Boje
Jørgensen, Jørgen Ellegaard
Pedersen, Johannes Alvan

Brønnly
Rasmussen, Herluf
Rasmussen, Ingvard
Sparre-Petersen, Jens-Peter



Odense Studenterkursus
STUDENTEREKSAMEN

har et dobbelt formål, idet den dels er den naturlige afslut
ning på den højere almenuddannelse, og dels er en nødvendig 
forudsætning for et universitetsstudium. Studentereksamen er 
desuden den bedste forudsætning for studiet ved en række af 
landets andre læreanstalter.

For at tjene begge disse formål indeholder planen for un
dervisningen til studentereksamen dels en række almendan- 
nende fag, dels en række fag, der tager sigte mod et fag
studium.

Man kan vælge mellem a) den nysproglige linie og b) den 
matematisk-naturvidenskabelige linie.

Fælles for de to linier er følgende fag: Dansk, historie og 
fransk. I dansk er formålet med undervisningen at gøre 
eleverne bekendt med både den ældre og den nyere danske 
litteratur, at give dem indsigt i det danske sprog og dets 
udvikling, herunder også de nødvendige forudsætninger for at 
læse norsk og svensk litteratur, og endelig at give dem fær
dighed i både mundtlig og skriftlig brug af modersmålet. 1 
historie meddeles eleverne kendskab til menneskehedens 
økonomiske, sociale, politiske og kulturelle udvikling, og i 
fransk skal eleverne lære at forstå og oplæse moderne 
franske tekster.

a. Den nysproglige linie lægger hovedvægten på 
fagene engelsk og tysk, og formålet med undervis
ningen er dels at give eleverne indblik i karakteristiske sider 
af henholdsvis engelsk og tysk kultur, dels at udvikle den fra 
barneskolen opnåede sprogfærdighed, ved både mundtlig og 
skriftlig behandling af sprogene. — I latin opøves elever
nes sprogfærdighed og grammatikalske forståelse, og deres 
kendskab til oldtidens kultur suppleres gennem læsning af 
romerske forfattere, medens faget oldtidskundskab 
behandler de græske forfattere i oversættelse og desuden giver 
eleverne indblik i både græsk og romersk billed- og bygnings
kunst. Endelig behandles fagene: geografi (med lidt fysik 
og kemi) og naturhistorie.

b. D e n matematis k-n aturvidenskabelige li
nie lægger hovedvægten på fagene matematik, fysik 
og kemi, og formålet med undervisningen er at give ele- 
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verne indblik i den naturvidenskabelige arbejdsmetode og der
igennem kendskab til naturen og dens love og til sikkerhed 
i behandlingen af det matematiske formelapparat. Matematik 
behandles både mundtligt og skriftligt, medens fysik og kemi 
behandles eksperimentelt og teoretisk. Til disse fag slutter sig 
naturligt geografi og naturhistorie. Endelig behand
les oldtidskundskab som på den nysproglige linie, me
dens engelsk eller tysk skal vedligeholde og befæste læse
færdigheden fra barneskolen.

VALG AF LINIE.
Studentereksamen tages nu af mange som afslutning på 

deres almene uddannelse. For sådanne elever vil den nysprog
lige linie sikkert være at foretrække, da de grundige kund
skaber i de moderne sprog har så stor betydning i det prakti
ske liv.

For dem, der ønsker at studere videre, kan følgende ret
ningslinier gives:

Til at studere ved universitetet giver begge linier adgang. 
Ønsker man at studere teologi, må den nysproglige stu
dent underkaste sig en tillægsprøve i græsk og den matema- 
tisk-naturvidenskabelige student både i græsk og latin.

Vil man studere moderne sprog eller historie, bor 
man vælge den sproglige linie, da den matematisk-naturviden- 
skabelige student først må underkaste sig en tillægsprøve i 
latin.

Det medicinske studium kræver af den sproglige 
student en tillægsprøve i kemi, af den matematisk-naturviden- 
skabelige student den lille latinprøve (20 sider).

Agter man at studere klassiske sprog eller kunst
historie, bør den nysproglige linie naturligvis foretræ k- 
k e s, og vil man studere ved det matematis k-n a i u r- 
videnskabelige fakultet, er den mat.-nat. linie selv
følgelig at foretrække.

Det juridiske og det statsvidenskabelige stu
dium kræver ingen tillægsprøver; enhver af de to linier kan 
derfor danne grundlag for disse studier.

Til at studere ved følgende læreanstalter giver kun den 
matematisk-naturvidenskabelige studentereksamen direkte ad
gang : Den polytekniske læreanstalt, Den 
farmaceutiske læreanstalt, Tandlæge s kolen, 
Kunstakademiet og visse studier på Landbohøj
skolen.

16



UNDERVISNINGSPLAN.
Kursus forbereder elever med eller uden forudgående eks

amen til studentereksamen af nysproglig og matematisk-natur- 
videnskabelig linie på et 2-årigt dagkursus.

Uden prøve optages enhver, der har almindelig forberedel
seseksamen (præliminæreksamen), realeksamen, pigeskoleeks
amen eller dermed ligestillede eksaminer. Af andre elever kræ
ves i almindelighed en optagelsesprøve.

Undervisningstiden er normalt fra kl. 12 til 17, afpasset 
efter togtider. En dag om ugen arrangerer kursus om formid
dagen en skriftlig prøve på 2 timer for derigennem at vænne 
eleverne til selvstændigt skriftligt arbejde under opsyn.

I fagene fransk og latin foretages først en gennemgang af 
begynderbøgerne, hvorefter der tages fat på eksamensstoffet. 
I alle de andre fag tages straks fat på eksamensstoffet. Under
visningen lægges således til rette, at der både tages hensyn til 
en systematisk gennemgang af hvert enkelt fag og til eks
amenskravene i fagene.

STATSANERKENDELSE.
Undervisningsministeriet har tildelt kursus statsanerken

delse, hvilket er en tilkendegivelse af, at kursus’ ledelse og 
indretning, lærernes kvalifikationer og i det hele arbejdet på 
kursus opfylder de betingelser, undervisningsministeriet 
ifølge kongelig anordning skal stille.

For eleverne giver statsanerkendelsen følgende fordele:
1) De elever, der har bestået realeksamen, pigeskoleeksamen 

eller aim. forberedelseseksamen og derefter i fulde 2 år 
har deltaget i kursus’ undervisning, indstilles til studen
tereksamen med begrænset pensum, hvilket bety
der, at der til eksamen kun opgives lidt over halvdelen 
af det pensum, der er læst.

2) De ovenfor omtalte elever afslutter nogle af fagene med 
en prøve et år før den endelige eksamen, nemlig for de 
sproglige hold i geografi (med naturlære) og for det 
matematisk-natiirvidenskabelige hold i geografi og engelsk 
eller tysk.

3) Elever med begrænset pensum eksamineres af deres egne 
lærere, og disse deltager i bedømmelsen af eleverne.

)) Studentereksamen afholdes i kursus’ egne lokaler.
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Elever, der ikke har bestået realeksamen eller en dermed 
ligestillet eksamen, kan ikke opnå begrænset pensum; men 
efter at have deltaget i fulde 2 års arbejde på kursus kan 
sådanne elever opnå tilladelse til at blive eksamineret af egne 
lærere.

EKSAMEN.
Studentereksamen afholdes hvert år i maj—juni.
Før dimittenderne indstilles til eksamen, kan kursus afholde 

en indstillingsprøve i marts måned. Formålet med denne prøve 
er at få konstateret, om eleverne er i besiddelse af de kund
skaber og den modenhed, som kræves for at blive indstillet 
til studentereksamen.

For at bestå eksamen kræves et gennemsnit på mindst 11,25.

VIDNESBYRD.
I månederne oktober, december, marts og juni udstedes til 

hver elev et vidnesbyrd, hvor lærerne meddeler deres indtryk 
af elevernes arbejde og standpunkt. For eksamensholdene bort
falder de sidste vidnesbyrd.

LOKALER.
Kursus har en række gode lokaler; foruden de almindelige 

undervisningslokaler har skolen en særlig naturfagklasse, hvor 
de til undervisning i geografi og naturhistorie nødvendige kort 
og samlinger forefindes; den har kemi- og fysiklaboratorium 
med arbejdsborde, hvor der ved hvert bord er indlagt gas og 
elektricitet, således at kursusdeltagerne på egen hånd kan 
foretage forsøg. En bogsamling med en række leksika, ordbøger 
og andre håndbøger er til rådighed for eleverne.

Endelig må også nævnes skolens centrale beliggenhed, midt 
i byen og nær banegården.

KURSUS’ LÆRERE.
cand. mag. Fr. Andersen, 

„ „ B. Blangsted,
„ „ Aage Gunge,
„ „ J. Holst,
„ „ frk. A. M. Kristoffersen,
„ „ K. G. Rasmussen,
„ „ I. Seeberg,
„ „ B. West-Nielsen,
„ „ Kaj V. Mollerup,

geografi og naturhistorie, 
historie.
fysik, kemi og matematik, 
fransk.
geografi og naturhistorie, 
tysk, fransk og dansk, 
latin og oldtidskundskab.
engelsk og dansk, 
matematik og kemi.
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KURSUSBETALINGEN.
Undervisningshonoraret erlægges i 11 rater. Det erlægges forud 

i begyndelsen af hver måned undtagen juli og er 50 kr. månedlig; 
med raten for oktober betales dertil 15 kr. i brændselspenge.

Staten, Odense amts skoleråd og Assens amts skoleråd har vel- 
villigst bevilget midler til hjælp for elever, der har økonomisk trang 
dertil, og som iøvrigt på grund af deres arbejde på kursus viser sig 
værdige dertil. Blanketter til ansøgning om moderation fås på 
kursus.

Udmeldelse kan finde sted med 2 måneders varsel til den 1. i 
en måned og sker — af hensyn til revisionen — skriftligt.

I marts betales eksamensgebyr til staten.
Indbetalinger’ til kursus kan finde sted på skolens kontor — bedst 

kl. 15 — eller gennem skolens postgiro 39068.

INDMELDELSE.
Indmeldelse til kursus modtages daglig på skolens kontor, Set. 

Hans Plads 3—5, træffetid 14—15 (undtagen lørdag), iøvrigt efter 
aftale — telefon 2074. Her vil også alle yderligere oplysninger om 
kursus kunne fås. I sommerferien sker henvendelse bedst skriftligt.

BOGLISTE FOR KURSUS.
De bøger, der først skal anvendes, er mærket med en stjerne. — 

NB. Da det ventes, at der efter ferien træder en ny anordning ved
rørende undervisningen i kraft, bliver der muligvis nogle ændringer 
i boglisten. — Udgaver, der er senere end de angivne, kan bruges.

Fælles bøger for begge linier.
Dansk: *Svend Norrild: Dansk Litteraturhistorie, 4. oplag. — 

Falkenstjerne: Haandbog i dansk Litteratur, 6. eller 7. udg.* I—II 
—III. — Værker og sprogtekster efter aftale.

Fransk: *Chr. Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog. — 
»Chr. Nielsen: Fransk Skolegrammatik. — *Jung: Fransk Læsebog. 
— Tage Brüel: Moderne franske Skribenter I—H—III.

Oldtidskundskab: *Uiaden ved C. V. Østergaard. — »Odysseen ved 
C. V. Østergaard. — Sofokles: Antigone ved Niels Møller. —• Söfok- 
les: Kong Ødipus ved Thor Lange. — Vald. Nielsen: Den græske 
Litteraturs Historie. — Herodots 1. Bog: Kong Kroisos ved Chr. 
Thomsen, 6. udg. — Platon: Sokrates’ Domfældelse og Død ved 
Hartvig Frisch. — Secher: Græsk Mytologi. — Kragelund: Græske 
kunstværker.

Historie: Munch og Müller: Verdenshistorie *1—II—III—IV. — 
Kierkegaard og Winding: Nordens Historie. — Kierkegaard, Lom- 
holt-Thomsen og Winding: Danmark i Dag, 2. udg. — Bundgaard: 
Billedhefter til Undervisningsbrug *1 og II. — Andrup, Ilsøe og 
Nørlund: Danmarks Historie i Billeder. Teksthefter: Den yngre 
Plinius’ brevveksling, ved Rosenberg. Th. A. Müller: Frederik den 
Store. Hakon Müller: Kilder til Danmarks historie efter 1660, III 
og IV.
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Særlige bøger for den nysproglige linie.
Engelsk: »Sheriff: Journey’s End (Engelsk Læsning for Gymna

siet III). — Galsworthy: Loyalties (Eng. Læsn. I). — »Rosenmeier: 
A Modern English Omnibus (Engelsk Læsning IV, 2. udgave). — 
Rosenmeier: A Contemporary Reader, anden udg. med kommentar. 
— The Dickens Reader (Engelske Forfattere for Gymnasiet IV, 
6. udg.). — A Hundred English Poems (Eng. Forf. VII, 6. udg.). — 
Bernard Shaw: Arms and the Man. — Shakespeare: Julius Cæsar. 
(Engelsk læsning II). — Knud Herløv: Engelsk Grammatik. — 
Brier: Engelske Stiløvelser for Gymnasiet I og II. — Bredsdorff: 
Engelske Studentereksamensopgaver, oversættelser 1910—51.

Tysk: »Carl Gad: Tyske Læsestykker for Realklassen. — »H. 
Moe: Tysk Novelledigtning. — S. Sigtryggson: Deutsche Kultur- 
und Charakterbilder v/ A. Rossen, 7. Ausgabe. — Goethe: Urfaust 
herausgegeben von M. Branner und Kn. Pedersen. — Ostergaard: 
Tyske Digte. — Th. Mann: Buddenbrooks ved Hans Winkler. — 
Schiller: Marie Stuart ved Jørgen Hendriksen. — Gad og Moe: 
Tysk Stiløvelse for Gymnasiet. — H. Moe: Deutsche Sprachlehre. — 
Hans Winkler: Die deutsche Literatur. — Dietrich Petersen: Tyske 
Studentereksamensopgaver, oversættelser.

Latin: Kragelund: Latinsk Læsebog. — »L. Høeg: Cæsars Galler
krig i Udvalg. — »L. Høeg: Gloser og Forklaringer til Cæsars 
Gallerkrig. — L. Høeg: Ciceros Taler i Udvalg.

Geografi og Naturhistorie: »W. Hellner: Geografi for det sprog
lige gymnasium, 2. udg. — Krogh: Fysiologi. — Wesenberg-Lund: 
Biologi, 3. udg. — »Christensen og Krogsgaard: Skoleatlas.

Særlige bøger for den matematisk-natur- 
videnskabelige linie.

Engelsk: Bredsdorff og K. V. Olsen: Engelske Tekster for Real
klassen og det mat.-naturv. Gymnasium. — Rosenmeier: A Modern 
English Omnibus, 2. udg.

Geografi og naturhistorie: »Hellner og Humlum: Geografi for 
Gymnasiet. — Krogh: Fysiologi. — Wesenberg-Lund: Biologi, 3. 
udg. — »Christensen og Krogsgaard: Skoleatlas.

Fysik: Sundorph: »Varmelære, »Lyslære, Elektricitet og Magne
tisme, 8. udg., Mekanisk Fysik, 6. udg. eller senere. — J. K. Erik
sen og P. Pedersen: Astronomi for Gymnasiet.

Kemi: »Anders Østergaard: Kemi for Gymnasiet. — Samme: 
Øvelser og opgaver for Gymnasiet.

Matematik: Jul. Petersens System ved Alb. Kristensen: Nr. »1, 
2, »3—4, 5, 6, 7. — Erlang: Fircifrede Logaritmetavler, Udgave C. 
»Lomholt: Eksamensopgaver B, (sidste udgave).

AFSLUTNING PÅ KURSUSÅRET
finder sted sammen med Marie Jørgensens Pigeskoles afslutning 
fredag den 25. juni kl. 10. Hertil indbydes foruden studenterne alle 
kursister og andre, der interesserer sig foi' kursus.
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Marie Jørgensens Pigeskole

REALEKSAMEN
giver adgang til ansættelse i finansministeriet, toldvæsenet, 
post- og telegrafvæsenet, ved statsbanerne og den kgl. grøn
landske handel. Dersom man består realeksamen med et gen
nemsnit af llfßO, kan man blive optaget i et seminariums 1. 
klasse uden optagelsesprøve. Suppleret med tillægsprøven giver 
den adgang til landbohøjskolen, tandlægeskolen, den polytek

niske læreanstalt og farmaceutisk læreanstalt.

Desuden har ledende mænd inden for handel, håndværk og 
industri betegnet realeksamen som den bedste foruddannelse 
inden for pågældende erhvervsgrene.

Lærer fortegnelse

Frk. I. Andersen: Husholdning, regning.
Hr. B. Blangsted: Dansk, historie.
Overlærer frk. C. Christensen: Engelsk, geografi,
Frk J. Farstrup Christiansen: Dansk, regning.
Fru Bodil Fuglsang: Regning og matematik, fysik, tegning.
Hr. Aage Gungc: Regning og matematik, fysik.
Fru Andrea Hedegaard: Historie, regning.
Frk. Johanne Henriksen: Anskuelse, håndarbejde, skrivning, regning.
Hr. Jørgen Jensen: Sang.
Overlærer frk. Ida Jespersen: Naturhistorie, religion.
Overlærer frk. M. Kruuse: Tysk, dansk.
Frk. Inge Lillienskiold: Geografi, naturhistorie, regning, dansk, 

håndarbejde.
Fru Karen Mollerup: Fransk, regning, historie.
Fru K. M. Pedersen: Engelsk, geografi, håndarbejde.
Hr. K. G. Rasmussen: Dansk, tysk.
Hr. I. Seeberg: Religion, dansk.
Fru E. Lehn Simonsen: Gymnastik, tegning.
Hr. B. West-Nielsen: Engelsk.
Forstander Kaj V. Mollerup: Regning og matematik.
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Realklassse a. 
1953



Realklasse b. 
1953



Realeksamen 1953
a.

Grete Nygaard Andersen 13,13 mg-?. Lise Lundbach Andersen 
12,05 g. Aase Barlebo 13,10 mg-?. Helle Inge Clausen 12,29 g. Lena 
Elfstrøm 11,80 g. Käthe Metha Fournaise 14,29 mgx. Hanne Grøn- 
bech 12,81 g x. Anne Marie Elsebeth Hansen 14,48 mg x • Margit 
Elisabeth Hansen 12,60 g x • Aase Jensen 14,06 mg. Hanne Bjerge 
Jørgensen 13,43 mg-?. Lene Kaae 13,10 mg-?. Bodil Anne Lyholm 
12,57 gx. Inger Lis Nielsen 12,18 g. Kirsten Toftegaard Pedersen 
12,26 g. Anne Merete Schønebech Petersen 14,04 mg. Inge Lessing 
Rasmussen 13,12 mg-?. Lis Rybak 13,53 mg-?. Kirsten Wittenborg 
13,91 mg.

b.
Rosa Evelyn Asvig 13,69 mg. Irene Juul Christensen 13,78 mg. 

Lis Egetoft 13,41 mg-?. Else Marie Gørtz 13,36 mg-r. Mette Jans
fort 12,68 gx. Solvejg Jensen 14,48 mgx. Birgit Rigmor Jesper
sen 13,11 mg-?. Tove Kristensen 14,11 mg. Ingrid Kristiansen 14,07 
mg. Grethe Madsen 13,73 mg. Inga Nielsen 12,28 g. Birthe Ove 
13,29 mg-?. Ingrid Sørensen 12,10 g. Grethe Viggers 14,12 mg. 
Henny Elisabeth von Wieding 13,37 mg-?.

Mellemskoleeksamen 1953
a.

Birthe Annelise Andersen 12,92 gx. Inge Busch Andersen 12,87 
gx. Kate Andres 13,19 mg-?. Annie Bjerregaard 14,37 mgx. Ellen 
Dorthea Daugaard 13,64 mg-?. Grethe Maria Detlevsen 12,83 gx. 
Birgit Erichsen 13,45 mg-?. Inge Lise Gram 13,67 mg. Inge Lawetz 
Hansen 12,81 gx. Ingrid Henriksen 13,33 mg-?. Inge-Lise Jacob
sen 13,31 mg-?. Birgit Marstrand Jørgensen 14,16 mg. Elise Becher 
Jørg-ensen 14,48 mgx. Jytte Lind Jørgensen 12,85 gx. Margit 
Hanne Jørgensen 14,46 mgx- Anne Marie Kjærsgaard 14,14 mg. 
Jytte Lundbæk Kristensen 13,86 mg. Birgit Kristiansen 13,14 mg-?. 
Karen Tvede Larsen 13,78 mg. Lissi Madsen 13,09 mg-?. Inge Niel
sen 13,68 mg. Kirsten Lisbet Nielsen 13,28 mg-?. Frida Petersen 
13,32 mg-?. Lida Stovgaard 13,28 mg-?. Jette Wilhjelm 13,99 mg.

b.
Connie Herold Andersen 13,29 mg-?. Lis Borch 13,65 mg-?. 

An-Mari Frandsen 14,08 mg. Lillian Gade 14,10 mg. Edith Helene 
Greve 13,38 mg-?. Anna Margrethe Hansen 13,46 mg-?. Lise Haag 
Hansen 14,46 mgx. Margit Westphalen Hansen 12,91 gx. Birgit 
Jensen 14,21 mgx • Hanne Justesen 12,54 gx • Ragnhild Marie Knage 
14,49 mgx. Tove Knudsen 14,26 mgx- Ingrid Larsen 13,76 mg. 
Kirsten Rosford Møller 13,39 mg-?. Ruth Hansen Nydam 12,85 gx. 
Hanne Marie Pedersen 12,81 gx- Myrna Rasmussen 13,25 mg-?. 
Karen Margrethe Grave Støvring 13,32 mg-?. Kirsten Maren 
Wohlleben 12,83 gx-
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ÅRETS ARBEJDSPLAN.

RELIGION.
7. kl. Uden bog: Fra skabelsen til Moses. Juleevangeliet og en

kelte fortællinger af ny test., salmer nr. 64, 126, 157 og 658.
2. kl. Uden bog: Moses. De ti bud. Josva. Enkelte fortællinger 

af ny test., salmer nr. 16, 123, 183 og 656.
3. kl. Henrik Brodthagen og Karl Jørgensens Bibelhistorie for 

Grundskolen: GI. test.: Fra dommerne til „rigets deling“ (side 
32—43). Ny test.: Jesu fødsel, barndom, dåb og fristelse (side 
59—66) og enkelte fortællinger. Salmer nr. 63, 145 og 605. Al 
hjemmelæsning er frivillig.

4- kl. Samme bog. Fra „Rigets deling“ til „Den rige og den fat
tige" (side 43—79). Salmer nr. 106, 146, 662 og 663.

5. kl. Samme bog. Fra „Den rige og den fattige“ — bogen ud 
(side 79—112). Salmer nr. 51, 129, 366 og 400.

6. kl. J. M. Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen: Fra Skabelsen 
til Rigets deling (5—52). Lofts lærebog: De ti bud. 1. artikel. 
Salmer nr. 32, 122, 261 og 403.

7. kl. Samme bog. Fra Rigets deling til Den rige bonde (52— 
100). Lofts lærebog: 2. og 3. artikel. Salmer nr. 130, 181, 213 og 402. 
Bjergprædikenen og udvalgte stykker af evangelierne.

8. kl. Samme bog: Fra Peters bekendelse til Aposteltiden (101— 
129). Lofts lærebog. Dåb, nadver. 4 salmer. Lidelseshistorien gen
nemgås efter de fire evangelieberetninger.

9. kl. Samme bog: Fra Aposteltiden (129—bogen ud).
Lofts lærebog: „Bøn“. 4 salmer. Afsnit af apostlenes gerninger og 
Paulli breve gennemgås efter testamentet.

DANSK
7. kl. Min A B C 1. og 2. Nogle børnesange lært udenad.
2. kl. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog 2det skoleår. Nogle 

smådigte lært udenad. 1 skriftligt hjemmearbejde og 1 diktat på 
skolen hver uge (dansk stil, 1. hefte).

3. kl. Samme bog: 3die skoleår. Nogle digte er lært. Lært at 
kende: Navne-, tillægs- og udsagnsord. 1 skriftligt hjemmearbejde 
og 2 på skolen ugentlig (dansk stil, 2. hefte).

Jf. kl. Samme bog: 4. skoleår. Nogle digte lært.
De vigtigste sætningsled og ordklasser. 1 skriftligt hjemme

arbejde og 3 på skolen hver uge (dansk stil, 3. hefte).
5. kl. Samme bog for 5. klasse. Nogle digte lært.
Analyse dels efter dansk stil, 4. hefte, dels efter de skriftlige 

arbejder. 1 hjemmestil og 2 skriftlige arbejder på skolen hver uge.
6. kl. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog I læst. Nogle fædre

landssange og digte lært.
Analyse efter læsebogen og de skriftlige arbejder.
Dora Sandal og Helge Jensen: Ny dansk grammatik med arbejds- 

hefte. Til kap. III. 1 skriftlig opgave hver uge.
7. kl. Samme bog II læst.
Nogle fædrelandssange og digte lært udenad.
Analyse efter læsebogen og de skriftlige arbejder. Dora Sandal 

og Helge Jensen: Ny dansk grammatik med arbejdshefte. 1 skrift
lig opgave hver uge.

8. kl. Samme bog III læst.
Sandal og Jensen: Ny dansk grammatik med arbejdshefte. 1 stil 

hver uge.
9. kl. Samme bog IV læst.
Uden for læsebogen er læst: Blicher: Røverstuen, Hostrup: Gen

boerne. Svensk efter P. Christensen: Svensk Læsebog for Mellem
skolen. 1 stil hver uge.
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10. kl. Samme bog V. Sandal og Jensen: Ny dansk grammatik. 
Dora Sandal: Realklassens analysebog.

Udenfor læsebogen er læst: 10 a: Hertz: Svend Dyrings hus. Hol
berg: Den politiske Kandestøber. — 10 b: Hertz: Svend Dyrings 
hus. Holberg: Jeppe på bjerget. — 1 stil hveranden uge.

ENGELSK.
6. kl. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellem

skolen I. Skriftlige øvelser efter øvelsesheftet.
7. kl. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemsko

len II. Skriftlige øvelser' efter øvelsesheftet.
8. kl. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemsko

len III. Stiløvelser efter F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for 
Mellemskolen.

9. kl. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemsko
len IV. 50 normalsider. Extemporal efter’ læsebogen. Stiløvelser efter 
F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for Mellemskolen.

10. kl. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen 
m. øvelseshefte. 75 normalsider. Extemporal efter læsebogen. Stil
øvelser efter F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for Realklassen.

TYSK.
7. kl. Gad: Tysk Begynderbog, 4. udgave.
8. kl. Tysk Læsebog for Mellemskolen I af Carl Gad. Stiløvelser. 

Tysk Sproglære ved Houken og Stenbjerre.
9. kl. Tysk Læsebog for Mellemskolen II af Carl Gad. Kaper: 

Tysk Sproglære ved Houken og Stenbjerre. Extemporal efter læse
bogen. Stiløvelser.

10. kl. Tyske Læsestykker for Realklassen ved H. Reincke side 
1—42, 76—90, 104—124, 133—138, 174—176. Kaper: Tysk Sprog
lære ved Houken og Stenbjerre. Stiløvelser. Extemporal efter læse
bogen. 1 stil hver uge.

FRANSK.
10. kl.

94—111.
Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog, side 1—71,

LATIN.
10. kl. Mikkelsen: Latinsk Læsebog for Mellemskolen. Stk. 1—68 

og I—XXXIII (sidste udgave).

HISTORIE.
1. kl. Uden bog. Sten- og broncealderen. Gude- og sagnhistoriei’ 

til Ansgar.
2. kl. Uden bog. Fra Ansgar til Svend Estridsøn. Pensummet fra 

1. kl. repeteres.
3. kl. Gjerløff: Mit Fædrelands Historie. Fra Svend Estridsøn og 

hans nærmeste efterkommere til Kristian I.
4- kl. Samme bog. Fra Kristian I til Ludvig Holberg.
5. kl. Samme bog. Fra Ludvig Holberg og bogen ud.
6. kl. Ludvig Schmidts Lærebog for Mellemskolen 1. del. Old

tiden. 20. udgave.
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7. kl. Samme bog 1. del. Middelalderen. 20. udgave.
8. kl. Samme bog 2. del. Den nyere tid. 1. del repeteres. 18. 

udgave.
9. kl. Samme bog 2. del. Den nyeste tid. 18. udgave.

10. kl. Aage Rasch og V. Schmidt: Verdenshistorie efter 1870 for 
Realklassen. K. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære 
for Realklassen.

Eleverne øves i at holde foredrag om opgivne emner.

GEOGRAFI.
2. kl. Ingen bog. Danmark, Færøerne, Island og Grønland.
3. kl. C. C. Christensens lille Geografi. Fra Norge til England.
Jf. kl. Samme bog. Fra England til Asien.
5. kl. Samme bog. De fremmede verdensdele og Danmark.
6. kl. C. C. Christensens Bog for Mellemskolen. 1. del. Forfra til 

alperne.
7. kl. Samme bog. Fra alperne bogen ud.
8. kl. Samme bog 2. del. 19. udgave. Forfra til Amerika og side 

213—236: Aim. geografi.
9. kl. Samme bog. Fra Amerika til Den aim. geografi.

10. kl. Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for Realklassen. 
5. udgave.

NATURHISTORIE.
2. kl. Uden bog. De vigtigste pattedyr og fugle.
3. kl. Vilhelm Balslev: Dyrenes Naturhistorie. Fra side 49 (kra

gen) til side 93 (firben) og de pattedyr, der ikke er lært i 2. kl.
4. kl. Vilhelm Balslev: Dyrenes Naturhistorie. Fra side 93 (fir

ben) til side 143 (krebs).
5. kl. Vilhelm Balslev: Dyrenes Naturhistorie. Fra side 143 

(krebs) bogen ud. Repetition af nogle pattedyr og fugle. Mundtlig 
gennemgang af en plantes dele og nogle forårsplanter efter Bota
nik I.

6. kl. Vilhelm Balslev og P. Andersen: Zoologi for Mellemskolen 
I, side 105—ud og 56—87. Vilh. Balslev og P. Simonsen: Botanik I. 
Lange: Vilde planter.

7. kl. Samme zoologi. Fra side 1—56 og 87—104. Samme botanik 
II og repetition af I. Lange: Vilde planter.

8. kl. Samme zoologi II. Forfra til snegle. Samme botanik III. 
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi. Lange: Vilde planter, sid
ste udgave.

9. kl. Samme zoologi II. Fra snegle bogen ud. Samme botanik IV. 
Lange: Vilde planter. Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi for 
mellemskolen. Sundhedslære efter mundtlig gennemgang.

10. kl. E. Wesenberg Lund: Biologi for realklassen. 2. udgave. Hele 
bogen.

FYSIK.
6. kl. Sundorph: Fysik for mellemskolen 1. Side 1—30. Jepsen og 

Sundorph: Fysiske øvelser I for mellemskolen.
7. kl. Samme bog side 30—80 og samme: Fysiske øvelser.
8. kl. Samme bog side 80—ud. Sundorph: Uorganisk kemi for 

mellemskolen og samme: Fysiske øvelser.
9. kl. Samme bog II. Kap. 5 og 7 fra kemibogen repeteret.

10. kl. Sundorph: Fysik for Realklassen. Elektricitetslære og 
Astronomi. En del øvelser er udført.
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REGNING OG MATEMATIK.
1. kl. Friis Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog 1.
2. kl. Samme bog 2.
3. kl. Samme bog 3.
4. kl. Samme bog 4.
5. kl. Samme bog 5.
6. kl. Friis Petersen og J. L. W. Jessen: Mellemskolens nye reg

nebog 1.
7. kl. Friis-Petersen, Thorkild Jensen og J. L. W. Jessen: Mellem

skolens ny geometri: til firkanter. Samme regnebog 2.
8. kl. C. J. Junge: Aritmetik I. Samme geometri. Fra firkanter til 

arealer. Samme regnebog 3.
9. kl. C. J. Junge: Aritmetik II. Samme geometri: Fra arealer 

bogen ud. Samme regnebog 4.
10. kl. C. J. Junge: Aritmetik III (for realklassen). Regning efter 

Th. Christensen og Poul Marcussen: Regnehefte for realklassen og 
eksamensopgaver.

HÅNDARBEJDE.
1. kl. Der er syet en lille serviet og strikket forskellige småting.
2. kl. Der er syet en sypose og strikket bamse og dukketøj.
3. kl. Der er syet forklæde og strikket en strikkepose.
Jf. kl. Der er syet en fodtøjspose og strikket strømpeskånere.
5. kl. En rynket nederdel. Strikkede vanter.
6. kl. Der er syet et pudevår med hulsøm. De første øvelser i 

maskinsyning. Der ei' strikket et par ankelsokker.
7. kl. Der er syet et forklæde, kappe og servietpose samt hæklet 

grydelapper.
8. kl. Der er syet et skørt.
9. kl. En skjortebluse er syet.

TEGNING.
lf.—9. kl. Fri barnetegning. Dekorativ tegning. Skitser. Model

tegning.

SKRIVNING
øves i henhold til ministeriets fordringer. H. C. Petersens og Ernst 
Thomsens skrivesystem anvendes.

GYMNASTIK.
Øvelser og timeplan i henhold til ministeriets fordringer. Bold

spil i godt vejr om sommeren. Svømning for de større elever een 
gang ugentlig, idet Odense by giver gratis adgang for skolens 
elever, hvad enten de er fra by eller land.

SANG.
Een- og flerstemmig sang øves, idet ministeriets plan følges.

KVINDELIG HUSGERNING.
Undervisningen i skolekøkkenet i 8. og 10. kl. foregår dels som 

demonstrations-, dels som klasse- eller familieundervisning.
Der gennemgås forskellige forretter, efterretter og desserter. 

Desuden gennemgås syltning og bagning samt vask- og rengø
ringsarbejder i så stor udstrækning, som tiden tillader.
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BØGER OG UDSTYR
1954-55

Mellemskolen og realklassen:
Klasse

6 7 8 9 10

Dansk
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog I, II, III, IV, V I II III IV V
Ny dansk grammatik ved Dora Sandal og Helge Jensen 
Arbejdshefte til Ny dansk grammatik ved Dora Sandal og

X X X X X

Helge Jensen X X X X
Dora Sandal: Realklassens analysebog.
P. Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen x

X

R. Benzon: Retskrivnings- og fremmedordbog 
Digterværker efter nærmere anvisning

X X X X X

Engelsk
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen I,

II, III, IV med øvelseshefte I II III IV
O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen

5. oplag med øvelseshefte X
Kindt Jensen: Engelske stiløvelser for mellemskolen 
Kindt Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen

X X
X

Tysk
Gad: Tysk begynderbog, 4. udg.
Gad: Tysk læsebog for mellemskolen I (4. udg.), II

X
I 11

Gad: Gloser og øvelser til Tysk læsebog for mellemskolen I X
Reincke: Tyske læsestykker for realklassen (antikvarisk) 
Kaper: Tysk sproglære ved Houken og Stenbjerre X X

XX

Kaper: Tyske stiløvelser for begyndere 
Tyske realeksamensopgaver, oversættelser,

X

af Ingerslev og Dietrich Petersen, sidste udg. X X

Fransk
Nielsen og Hoffmann. Fransk begynderbog (nyeste udg.) X
Erik Bruun: Fransk grammatik for realklassen X

Latin
Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellemskolen (sidste udg.) x

Religion
Hertz: Bibelhistorie for mellem kolen (ny omarbejdet udg.) X X X x
Det nye testamente X X X
Lofts lærebog X X X X
Historie
Ludvig Schmidt: Verdenshistorie for mellemsk. I, 20. udg. X
Ludvig Schmidt: Verdenshistorie for mellemsk. II, 18. udg.
Rasch og Schmidt: Verdenshistorie efter 1870 for realkl. 
K. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for

X X
X

realklassen X

Geografi
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I (18. udg.),

II (19. udg.) I I II II
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi, 5. udg. X
C. C. Christensen: Atlas X x X X X
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne I X X
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6 7 8 9 10

Naturhistorie
Balslev og Andersen, Zoologi I, II I I II II
Balslev og Simonsen: Botanik I, II, III, IV I II III IV
Lange: Vilde planter X X X X
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi (sidste udg.)
Wesenberg Lund: Biologi for realklassen (2. udg.)

X X
X

Naturlære
Sundorph: Fysik for mellemskolen I
Sundorph: Fysik for mellemskolen II
Sundorph: Fysik for realklassen II og III (sidste udg.)

X X X
X

X
Jepsen og Sundorph: Fysiske øvelser I for mellemskolen X x X X
Sundorph: Kemi for mellemskolen
Pii Johannesen og Ranche Madsen: Kemi for mellemskolen X X

X

Regning og matematik
Friis Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog

I, II, III, IV I II III IV
Friis Petersen, Th. Jensen og Jessen: Mellemskolens nye

geometri X X X
Junge: Aritmetik I, II, III
Christiansen, Jepsen og O. A. Smith: Opgaver i aritmetik for

I II III

realskoler I, II l I II
Christiansen: Eksamensopgaver for mellemskolen A
Christiansen: Eksamensopgaver for mellemskolen B (sidste

X S /

udgave) X
Christiansen: Eksamensopgaver for realkl. (sidste udg.) X
Th. Christensen og Poul Marcussen: Regnehefte for realkl. X
Erlangs firecifrede logaritmetabel, udg. B X

Husholdning
Karen Blicher og Sofie Rasmussen:

Lærebog i huslig økonomi 
Forklæde, kappe og grydelapper XX XX

Sang
Skolesangbogen ved Ejnar Jacobsen, Vald. Jensen,

Hans J. Larsen y X X X
Salmebog X X X X X

Håndarbejde og skrivning:
Materialer efter aftale

Forskelligt
Hvid tegneblok, grå kardusblok og tegnemappe X X X
Farvestifter: Viking 112, farvelade, pensel nr. 5 el. 6 X X X X
Gymnastik sko, grå m. elastik („Aksel Larsen, Glamsbjerg“) 
Gymnastikdragt, lyseblå buksedragt

X X X X

(„Aksel Larsen, Glamsbjerg“) X X X X
Karakterbog for Marie Jørgensens Pigeskole 
Badedragt og badehætte XX XX

X

Håndklæde og sæbe i hylster X X X X
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Underskolen: Klasse

1 2 3 4 5

Dansk
Inger Merete Nordentoft: Min ABC 1 og 2
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog 2., 3., 4., 5. skoleår

X
2 3 4 5

Fossing og Jørgen Jørgensen: Dansk stil 1., 2., 3. og 4. hefte 1 2 3 4

Regning
Friis Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog, I, II, III I II III
Gehl og Jessen: Den ny regnebog IV, V 
Bunds tabel X X

IV V

Religion
Brodthagen og Jørgensen: Børnenes bibelhistorie nr. 1 X X X

Historie
Gjerløff: Mit fædrelands historie X X X

Geografi
Barnets første kort
C. C. Christensen: Dille geografi (sidste udg.) og atlas

X
X x V/

Naturhistorie
Balslev: Dyrenes naturhistorie (fås kun antikvarisk)
Balslev og Simonsen: Botanik I

X X

XX

Sang
Skolesangbogen ved Ejnar Jacobsen, Vald. Jensen

og Hans J. Larsen X X X X
Salmebogen X X X X

Håndarbejde og skrivning:
Materialer efter aftale.

Forskelligt
1 regnehefte med kvadrater 4- 1 tavlehefte uden kvadrater
1 pennalhus med 2 blyanter 4- farveblyanter (m. træ)
Gymnastiksko, grå m. elastik („Aksel Larsen, Glamsbjerg“) 
Gymnastikdragt, lyseblå buksedragt

X X X X X

(„Aksel Larsen, Glamsbjerg“) X X X X X
Håndklæde (med navn) og sæbe i hylster X x x X
Karakterbog for Marie Jørgensens Pigeskole 
Hvid tegneblok, grå kardusblok og tegnemappe

X X

XX

X
Farvestifter: Viking 112 X X

NB.
Alle ejendele skal være tydeligt mærket med elevens navn og 

klasse (forbogstaver alene er ikke tiltrækkeligt). Gymnastiktøj 
mærkes først efter, at det er godkendt.
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SYGDOMSTILFÆLDE.
Når en elev på grund af sygdom forsømmer skolen eller er 

forhindret i at deltage i enkelte timer, udbedes skriftlig meddelelse 
derom.

Når der i en familie med skolesøgende børn udbryder smitsom 
sygdom, må dette straks meddeles skolen. Forøvrigt må hjem
mene i sådanne tilfælde forholde sig overensstemmende med mini
steriets bekendtgørelse af 15. marts 1916, hvori der bl. a. indskær
pes følgende:

Børn, der angribes af tyfoid febei’ (eller dermed beslægtede syg
domme), difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetæn
delse og akut børnelamhed, eller i hvis hjem sådanne sygdomme 
forefindes, må ikke søge skole, før de medbringer lægeattest for, 
at de ikke kan antages at udbrede smitte.

Børn, som angribes af mæslinger, må ikke søge skole, før der 
er forløbet mindst 8 dage efter sygdommens begyndelse.

Børn, der angribes af kighoste, må ikke søge skole, før der er 
forløbet 4 uger efter det konvulsive stadiums begyndelse.

Børn, som angribes af røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 
fåresyge eller halsbetændelse (angina), må ikke søge skole, så 
længe det akutte stadium varer.

Børn, der angribes af smitsomme øjensygdomme eller smitsomme 
hudsygdomme, må ikke søge skole, før sygdommen er overstået, 
eller de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages at ud
brede smitte.

I forbindelse hermed skal vi gøre forældrene bekendt med, at 
ifølge ministeriets cirkulære af 5. maj 1916 kan elever ikke for 
længere tid fritages for deltagelse i gymnastikundervisningen og de 
derhen hørende øvelser, uden at nødvendigheden deraf godtgøres 
ved lægeattest; sådanne lægeattester skal udstedes på særlige 
blanketter, som udleveres på skolen. Fritagelse (af helbredshen
syn) for kortere tid, indtil en uge, kan erholdes ved skriftligt frem
sat ønske fra hjemmet. Fuldstændig fritagelse for svømning kræ
ver lægeattest.

ORDENSREGLER.
Eleverne må være på skolen om morgenen og på plads, før 

klokken ringer.
Ingen elev må i skoletiden fjerne sig uden skolens tilladelse.
Intet håndarbejde eller skriftligt arbejde må bringes hjem, før 

det er tilladt af klasselærerinden. Hvis eleverne medbringer penge, 
må de straks ved skoletidens begyndelse aflevere dem til klasse
lærerinden, som da opbevarer dem til skoletidens slutning.

Hver elev får skiftevis en uge til at holde orden i klassen og må 
være den, der sidst forlader klassen, og først efter, at klasselærer
inden har godkendt ordenen. Om onsdagen samler ordensduksen 
karakterbøgerne og afleverer dem til klasselærerinden.

Karakterbogen bringes med hjem om lørdagen og forsynes med 
forældres eller værges underskrift. Kun i disses fraværelse aner
kendes en anden underskrift som gyldig.

Eleverne må ikke tegne eller skrive i og uden på deres bøger. 
Beskadigelse af pulte, bænke, og hvad der iøvrigt tilhører skolen, 
er forbudt og vil eventuelt blive repareret på vedkommende elevs 
bekostning. Mindst en gang ugentlig må klasselærerinden efterse 
pultene. Ting, som ikke vedkommer skolen, må ikke medbringes.
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Klasselærerinden må sørge for, at hjemmearbejdet bliver lige
ligt fordelt over hele ugen og må konferere med bestyreren om 
derved opståede vanskeligheder.

Klasselærerinden må påse, at børnene stilfærdigt tager’ tøjet på 
og forlader skolen efter- at have sagt hende farvel. Eleverne må 
gå direkte hjem fra skolen.

Indsamlinger af enhver art frabedes på skolen. Når eleverne kom
mer i skole efter sygdom, skal de medbringe skriftlig meddelelse 
fra hjemmet. Fraværelser af andre grunde må kun finde sted efter 
forudgående tilladelse, som kun gives i særlig'e tilfælde. Hjemmene 
bedes være skolen behjælpelig med dens bestræbelser for en god 
orden i det hele og for at begrænse forsømmelserne mest muligt.

SKOLELÆGEORDNING.
I medfør af lov nr. 413 af 12. juli 1946 påhviler det enhver 

kommune i Danmark at indføre skolelægeordning ved enhver skole, 
der støttes af staten. Skolelægen fører tilsyn med skolens hygiejni
ske forhold og med elevernes helbredstilstand, hvortil lærerperso
nalet skal yde skolelægen sin bistand.

Der foretages årlig tuberkuloseundersøgelse.
Intet skolesøgende barn kan forlanges fritaget for undersøgelse, 

medmindre den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder 
med attest fra en praktiserende læge, udstedt på et af sundheds
styrelsen hertil godkendt skema. For hvert barn føres et helbreds
kort, der opbevares på skolen.

Skolelæge: Søren Jacobsen.
Sundhedsplejerske: Fru Birgit Jensen.

SKOLEBETALINGEN.
På grund af det stadigt stigende pristal er skolen desværre nød

saget til at sætte skolepengene i mellem- og realskolen op med 2 kr. 
pr. rate.

Skolepengene betales i 11 rater (ikke juli) og er således:
1. klasse

3. —
4. —
5. —
6. (I ml.)
7. (II ml.)
8. (Ill ml.)
9. (IV ml.)

10. (real.)

16 kr. pr. rate
20 —
20 —
20 —
20 —
27 —
27
27 __
32 —
32

I oktober og januar betales 10 kr. pr. elev i brændselspenge: I 
de klasser, hvor der- er skolekøkkenundervisning, betales for maden 
5 kr. pr. rate. For de elever, der ønsker latinundervisning i real
klassen, betales herfor 5 kr. pr. rate.

I søskendemoderation ydes 5 kr. pr. rate for det andet barn og 
10 kr. for hvert følgende; moderation virker også mellem søskende 
i Marie Jørgensens Drenge- og Pigeskole.
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Skema angående nedsættelse i skolepenge udleveres til alle 
elever i 6., 7., 8., 9. og 10. klasse første skoledag efter sommer
ferien; fraværende elever og elever fra de lavere klasser må selv 
hente skema på kontoret. Moderation gives kun for eet skoleår ad 
gangen.

Såfremt en elev på grund af sygdom forsømmer skolen i læn
gere tid, betales skolepenge for den måned, i hvilken sygdommen 
er begyndt, og for den næste; dog altid under epidemier, samt når 
skolen beordres lukket.

Eksamenspenge (25 kr. til mellemskoleeksamen og 35 kr. til 
realeksamen), betales i marts af alle, der ønsker at indstilles til 
disse eksaminer.

Skolens post-giro: 390 68.
Foruden fra staten og fra Odense kommune modtager skolen 

skolepengetilskud fra Odense og Assens amters skolefond og fra 
Fyens Stifts Sparekasse. For disse tilskud udtrykker skolen sin 
varme tak.

UDMELDELSE
sker — af hensyn til revisionen — skriftligt. Der betales for den 
måned, hvori udmeldelse sker, og den følgende.

Der gøres opmærksom på, at efter sidste nye skolelov ophører 
undervisningspligten den 31. juli efter det fyldte 14. år.

KØB AF SPAREMÆRKER.
Gennem samarbejde med Fyens Stifts Sparekasse kan eleverne 

på skolen købe sparemærker ä 10 øre eller 25 øre. Når et spare- 
mærkehefte er fyldt, kan beløbet indsættes i sparekassen, der dels 
giver gode renter og dels hvert år uddeler sparepræmier til de ele
ver, der mest regelmæssigt har købt sparemærker og iøvrigt ud
viser flid med skolearbejdet.

Foreninger, knyttet til skolen:
Elevforeningen ved Marie Jørgensens Pigeskole virker 1) for for
bindelsen mellem udgåede elever og skolen, 2) for forbindelsen 
mellem gamle kammerater. Foreningen afholder i årets løb flere 
sammenkomster på skolen og udflugter i byens omegn. Enhver, 
der har været elev på skolen, kan blive medlem.

Dens formand er forretningsfører, frk. Mazanti, Karen Brahes- 
vej 7, telefon 2337.

„Areopagos“ er en forening af elever på kursus til styrkelse 
af kammeratskabet. Den holder sammenkomster på skolen med 
diskussionsaftener, foredrag og underholdning.
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Ellen Margrethe Jensen

* 16.-4. 1943 * 17.-4. 1954

Da vi efter påskeferien igen samledes på skolen, vajede flaget 

på halv stang, og ved morgensangen blev det fortalt børnene, at 

en lille kammerat påskelørdag brat og uventet var gået bort.

Påskesalmen, hvormed vi begyndte dagen, mindede os om, at 

Jesus har sejret over døden. Med salmens budskab i vort sind 

gik vi stille fra morgensangen; men i 4. klasse, hvor Ellen Mar

grethes plads stod tom, var der sorg.

Skolens liv går videre, som det må; men vi vil bevare minde! 

om den stilfærdige, men glade og frejdige kammerat Ellen Mar

grethe.
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AF SKOLENS DAGBOGSBLADE.
Den 26. juni startede 10 b fra Odense for at rejse til Bornholm 

i ca. 12 dage sammen med fru Simonsen og frk. Lillienskiold. I 
Bønne blev der gjort ophold et par dage og foretaget ture derfra. 
Derefter gik turen til Gudhjem, hvor der bl. a. blev lejlighed til 
et besøg på Christiansø. Den sidste tid blev der foretaget ture 
fra Svaneke, hvorefter rejsen igen gik hjem til Odense den 8. juli.

Turen var over al måde vellykket. Alle var begejstrede for 
Bornholms skønne natur, hvor man med få kilometers afstand 
møder så store kontraster i naturen som Jyllands vestkyst og 
Norges klipper.

16 elever og 3 lærere med ægtefæller afrejste fra Odense den 
1. juli 1953 i bagende sol på »gengældelsesvisit« til England. Nogle 
glimt fra turen: »Kronprinsesse Ingrid« besørgede overfarten fra 
Esbjerg til Harwich. Nogen søsyge ombord. Paskontrol i Harwich. 
Liverpool Street Station i røg og damp. Highams Park. Modta
gelse på Sidney Burnell School. Fordeling rundt om i hjemmene. 
Ene dansker blandt lutter englændere. Ud at se pr. bus: Canter
bury, Dover, Cambridge, Warwick Castle, Stratford-on-Avon. Søn
dagsbesøg i Petticoat Lane, ingen blev bortført eller bestjålet. 
Sightseeing i London: St. Paul’s Cathedral, Houses of Parliament, 
sejltur på Themsen, the Tower. Hjertelig modtaget af borgmeste
ren på rådhuset i Walthamstow. Indkøbstur til stormagasinerne 
i Oxford Street. God hjemtur med »Parkeston«. Hakkebøf på 
Esbjerg banegård. Gensynsglæde i Odense.

Leder af turen var cand. mag. B. West-Nielsen.

Fra 1. til 12. juli foretog studenterholdet fra Odense Studenter
kursus en bustur med telte gennem Tyskland til Østrig. På ned
turen besøgtes bl. a. studenterbyen Göttingen, »Die romantische 
Strasse« gennem Kloster Ettal, Oberammergau og Garmisch-Par
tenkirchen, hvor især den pragtfulde Partnachklamm vakte be
undring. Gennem den skønne grænseby Mittenwald kørte vi ind 
i Østrig, hvor vi slog lejr i Scharnitz i Karwendelgebirge. Herfra 
foretoges så forskellige udflugter og bjergbestigninger, bl. a. til 
Innsbruck og til Reiterspitze og Brunnsteinspitze (ca. 2000 meter).

Alpernes skønhed betog os i den grad, at vi først i sidste øje
blik begav os på hjemrejsen, der derfor- blev noget forceret. Vi 
kom dog hjem i rette tid, berigede af herlige indtryk fra en 
fremmedartet natur, af spændende bjergture og af et fint kamme
ratskab. Hr. Bech-Rasmussen var en fornøjelig rejsefører, og 
forstander Mollerup ledede turen.

13. august: Skolen begynder.
18. august: Hanne Grønbæk fra den udgåede realklasse overrækker 

skolen en træskål som gave fra den engelske skole, Sidney 
Burnell School, som realklassen besøgte i sommerferien.
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25. august: Kursuseleverne overværer Shakespeareoplæsning af engel
ske skuespillere på Kathedralskolen.

3. september: Tuberkuloseundersøgelse for en del af eleverne.
10. september: Skoleskovtur med jernbane til Faaborg, derfra sejltur 

til Dyreborg.
Ekskursion for kursuseleverne til Trelleborg og Sorø Kirke. 

17. oktober: Inspektør Th. Christensen besøger skolen.
14. november: Kursus arrangerer i samarbejde med elevforeningen en 

litterær aften med skuespilleren Miskou Makwarih: Dostojevski: 
Raskolnikow.

28. november: Skolefest på Fyns Forsamlingshus med korsang og 
skolekomedie både af de små og af de store. En festlig aften 
med ca. 1000 deltagere.

8. december: Marionetteater ved Hans Riilting til stor fornøjelse for 
både små og store.

20. december: Kursusfest på skolen for tidligere og nuværende elever. 
Kursuseleverne opførte Leck Fischers besættelsesskuespil 
»Fronten«.

21. december: Realklassernes elever opfører på skolens egen scene 
for den øvrige skole. Eventyrspillet »Moster Lappebuks«.

22. december: Skolens juleafslutning med den smukke julekantate og 
juletræ.

22. Januar: Inspektør Baltzer besøger skolen.
23. og 24. januar gentog kursuseleverne den vellykkede opførelse af 

Leck Fischers »Fronten«.
16. februar: De større elever overværer, skoleforestillingen »Hans 

Højhed«.
26. februar: Kursus modtog besøg af lektor P. Lier.
8. marts: Forældremøde på skolen for 5. klassernes forældre med ca.

60 deltagere. Mødet medvirkede til al styrke del gode forhold 
mellem hjemmene og skolen.

22. april: To store piger stod æresvagt med skolens fane i Fredens Kirke 
ved Ellen Margrethe Jensens bisættelse, og skolens bestyrer 
talte på skolens vegne.

23. april: Alle klasser fra 4. klasse overværer Jørgen Bitch’s Afrika-film 
»Syd for Sahara«.

6. maj: Svømmestævne for skolebørn i svømmehallen. Skolens elever 
placerede sig som nr. 2 i konkurrencen med byens andre skoler.

En del beviser for Den danske skoles Svømmeprøve og Den danske 
skoles Frisvømmerprøve er uddelt som resultat af dygtigt arbejde i 
svømmehallen. Desuden har som sædvanlig en del klasser besøgt H. C. 
Andersens Hus, Stiftsmuseet, Centralbiblioteket, Set. Knuds og Set. 
Hans kirker.

De, der tog realeksamen 1929:
Desværre er det indtil nu kun lykkedes at finde adresserne på 

enkelte af 25 års jubilarerne, hvorfor en indbydelse ikke kan sendes 
hver enkelt. Dog håber skolen meget at se alle jubilarerne ved skolens 
afslutning den 25. juni kl. 10.

AFSLUTNING PÅ SKOLEÅRET
og meddelelser om udfaldet af eksamen finder sted på skolen fredag 
den 25. juni kl. 10, hvortil indbydes alle, der har interesse for skolen.

Odense, maj 1954.



FORTEGNELSE OVER SKOLENS ELEVER
1. MAJ 1954.

STUDENTERKURSUS
Hold II

Herluf, Inga
Jensen, Gert
Meklenborg, Hans Christian
Nicolaisen, Hens Henrik
Nielsen, Else Marie
Nielsen, Jørgen Vilhelm
Nielsen, Knud Bendt
Nielsen, Poul Zebitz
Nielsen, Steen
Nørskov, lb
Pedersen, Edith
Petersen, Jørgen
Rasmussen, Birgit
Sørensen, Arne
Vang, Povl-Sigurd

Hold I
Falkner, Jørgen Thor
Hansen, Jens Peder Fischer
Jacobsen, Karen Bodil
Jensen, Peder Bent Nymann
Jensen, Søren Voigt
Justesen, Palle
Jørgensen, Kurt Ellegaard
Kirchhoff, Erik
Kragsbjerg, Peder Georg Madsen
Larsen, Eva Marie
Nielsen, Erik
Nielsen, Hans Jørgen
Nielsen, Jørgen Johannes
Nyboe, Jørgen Heltzen
Pedersen, Niels Holger Grønnegaard
Petersen, Hans Gert Range 
Rasmussen, Anna Elise 
Terp, Lis
Troldvad, Gunvor
Wittenborg, Kirsten

ns. ■
Bache, Claus
Kjærsgaard, Hans Peter Jessen 
Pedersen, Ole Herlev Brunse 
Petersen, Karen Margrethe Lund 
Rask-Petersen, Birte 
Rasmussen, Birthe 
Rasmussen, Kurt Eli 
Vestergaard, Andres 

mn.
Beck-Nielsen, Birthe 
Christiansen, Mogens 
Frederiksen, Kurt Servé 
Fries, Adolf Schaich 

ns.
Frederiksen, Jørgen Aimer
Hansen, Erik
Hansen, Jan Flemming
Hansen, Niels Kurt Krog 
Jeppesen, Arne John Christian 
Knudsen, Viggo 
Larsen, Annelise 
Nielsen, Keld
Pedersen, Hans Erik Aagaard
Petersen, Anne Merete Schønebeck
Petersen, Johan Vejbæk
Poulsen, Jytte
Rybak, Lis

mn.
Aaskov, Gunnai' Lei
Bache, Jens
Brandt, Erik Christian
Christoffersen, Jacob Emil

PIGESKOLEN.
10 a (realklasse a)

Andrés, Kate, f. 1.-4.-37
Bjerregaard, Annie, f. 4.-8.-37
Detlevsen, Grethe Marie, f. 14.-10.-37
Gram, Inge Lise, f. 4.-3.-38
Hansen, Inge Lawetz, f. 6.-12.-36
Jacobsen, Inge-Lise, f. 19.-12.-36
Jørgensen, Birgit Marstrand,

f. 15.-7.-36
Jørgensen, Elise Becher, f. 21.-8.-37
Jørgensen, Margit Hanne, f. 13.-1.-37

Kjærsgaard, Anne Marie, f. 21.-5.-37
Kristensen, Jytte Lundbæk, f. 19.-5.-37
Kristiansen, Birgit, f. 20.-7.-37
Larsen, Karen Tvede, f. 6.-8.-37
Madsen, Lissi, f. 26.-12.-37
Nielsen, Inge, f. 29.-9.-36
Nielsen, Kirsten Lisbet, f. 22.-12.-37
Petersen, Frida, f. 21.-2.-37
Stovgaard, Lida, f. 31.-8.-37
Wilhjelm, Jette, f. 24.-7.-37

10 b
Andersen, Connie Herold, f. S.-5.-37
Borch, Lis, f. 8.-9.-37
Frandsen, Ann-Mari, f. 18.-8.-37
Gade, Lillian, f. 1.-7.-37

(realklasse b)
Greve, Edith Helene, f. 9.-1.-38
Hansen, Birthe, f. 8.-8.-37
Jensen, Birgit, f. 14.-8.-37
Jensen, Kate, f. 1.-8.-37
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Rasmussen, Myrna, f. 7.-8.-37 
Støvring, Karen Margrethe Grave, 

f: 15.-4.-38
Wohlleben, Kirsten Maren, f. 6.-4.-38

(IV ml. a.)
Nielsen, Lis Sangill, f. 10.-1.-39
Olsen, Inga Jydby, f. 2.-8.-38
Pedersen, Ellen Margrethe, f. 14.-11.-37
Pedersen, Kirsten Johanne, f. 23.-12.-37
Pedersen, Merete Nisted, f. 14.-8.-38
Petersen, Ruth, f. 1.-12.-38
Rasmussen, Gudrun Birgit, f. 5.-9.-38 
Stokkebro, Ruth Vibeke, f. 12.-8.-38 
Svendsen, Lis Skouboe, f. 21.-9.-38 
Thomsen, Kirsten Busch, f. 18.-9.-37

Justesen, Hanne, f. 9.-8.-36
Knage, Ragnhild Marie, f. 27.-5.-37 
Knudsen, Tove, f. 23.-1.-37
Larsen, Ingrid, f. 22.-12.-37
Nielsen, Elisabeth Erni, f. 20.-1.-38 

9 a
F riis, Allis Jessen f. 27.-7.-38
Frost, Inger, f. 1.-8.-38
Hansen, Bente Birgit, f. 21.-8.-38
Hansen, Birte Dyreborg, f. 23.-6.-38
Hansen, Kirsten Bay, f. 21.-12.-37 
Mikkelsen, Lajla, f. 15.-7.-38
Larsen, Karen Højberg, f. 16.-7.-37 
Laursen, Sylvia Skovlund, f. 13.-8.-39 
Mortensen, Inge, f. 1.-8.-38 
Mørk-Hansen, Marianne, f. 6.-8.-38 
Mønster, Lis, f. 14.-12.-37

9 b (IV ml. b)
Michelsen, Hanne, f. 8.-1.-38 
Munch-Andersen, Dorte, f. 21.-12.-38 
Nielsen, Birgit, f. 29.-4.-38
Nielsen, Inga, f. 30.-1.-39
Nielsen, Kirsten Bergmann, f. 2.-7.-38
Nielsen, Lene Rigmor, f. 11.-11.-37
Nielsen, Lis Skov, f. 16.-10.-37
Nissen, Anne-Lise Gabriel, f. 3.-3.-39
Nissen, Mona-Lisa, f. 31.-3.-38
Rasmussen, Birgit Muriel Breinholt, 

f. 26.-5.-37
Stærmose, Anne-Dorte, f. 27.-12.-38
Sørensen, Inge Birgit, f. 30.-6.-39

(III ml. a)
Madsen, Ingelise, f. 24.-6.-39
Müller, Sonja Lilian Sponneck, 

f. 17.-12.-38
Naamansen, Birgit, f. 21.-10.-39
Nielsen, Betty Marie Tubæk, f. 4.-1.-38
Nielsen, Hanne Holton, f. 15.-5.-39
Nielsen, Rosemary Lyngholm, 

f. 17.-12.-38
Pedersen, Elise Johanne, f. 1.-3.-39
Rasmussen, Lis, f. 27.-5.-39
Stensballe, Helle, f. 26.-7.-39
Sørensen, Elly Højerup, f. 31.-12.-39
Tange, Annelise, f. 22.-4.-39

Andersen, Bente Mahler, f. 27.-10.-37 
Hansen, Grethe Heide, f. 29.-3.-38 
Hansen, Lisbeth, f. 16.-4.-38
Henriksen, Tove Memhave, f. 5.-5.-38 
Jensen, Kirsten Marie, f. 31.-3.-38 
Jensen, Lis Birgit Asger, f. 10.-3.-38 
Jespersen, Johanne Louise, f. 27.-1.-38 
Kaae, Jane, f. 29.-10.-38
Kjær-Hansen, Anette Marie Caroline 

Mathilde, f. 31.-12.-37
Krusaa, Kirsten Anne, f. 27.-4.-38 
Lavsen, Hanne Riis, f. 30.-12.-38 
Lyngsøe. Bente, f. 12.-12.-38 
Mahler, Vibeke, f. 12.-4.-38

8 a
Grandt, Else Ingeborg, f. 14.-5.-39 
Grünfeld, Eva, f. 29.-8.-39
Hansen, Gerda Elisabeth Skøtt, 

f. 27.-8.-38
Hansen, Yrsa Robbenhagen, f. 5.-4.-38 
Holm, Jytte Kannegaard, f. 7.-4.-40 
Jensen, Inge Bibi, f. 6.-9.-39 
Jespersen, Ingrid, f. 25.-8.-38 
Jørgensen, Karen Margrethe Bonne, 

f. 19.-7.-39
Kildemann, Jytte, f. 12.-5.-39 
Knudsen, Margit, f. 11.-5.-39 
Larsen, Else Marie, f. 27.-4.-40 
Madsen, Bente Laugesen, f. 15.-7.-39

8 b (III ml. b)
Albrechtsen, Mette, f. 5.-8.-38
Christiansen, Tove Helen, f. 28.-3.-39
Clausen, Grete, f. 24.-3.-38
Hansen, Hanne Merete, f. 7.-2.-40
Hansen, Lis, f. 26.-7.-39
Hansen, Tove, f. 24.-4.-39
Holt, Elsebeth, f. 2.-2.-40
Johannesen, Ingelise Margit, f. 5.-10.-38
Larsen, Annelise Kirstine, f. 5.-6.-39
Larsen, Bodil Lund, f. 4.-12.-39
Maach, Inge, f. 16.-7.-39
Madsen, Inge-Lise Nygård, f. 28.-11.-39
Olsen, Kirsten Jydby, f. 9.-11.-39

Pedersen, Birgit Kjær, f. 27.-11.-38
Pedersen, Dorit, f. 19.-10.-38
Petersen, Annie Solweig, f. 13.-3.-39
Rasmussen, Bente Tove Gudrun, 

f. 1.-8.-39
Rasmussen, Erna Käthe, f. 18.-6.-39
Skjold-Nielsen, Lykke Solveig, 

f. 26.-8.-39
Sternkopf, Grete, f. 29.-1.-39
Sørensen, Inge Jette, f. 29.-9.-38
Sørensen, Ingelise Risskov, f. 19.-4.-40
Winther, Lise, f. 12.-4.-39
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T a (II ml. a)
Aastrøm, Grete, f. 27.-4.-39 
Benthin-Larsen, Hanne, f. 27.-11.-40 
Fournaise, Yet Inge, f. 6.-8.-40 
Hansen, Anna Marie, f. 10.-5.-40 
Hansen, Grete Køhlert, f. 14.-12.-39 
Hansen, Inge, f. 14.-7.-39 
Jensen, Birgit, f. 3.-2.-40
Jensen, Jytte Vedel, f. 22.-12.-39 
Johansson, Lis Jagd, f. 12.-7.-40 
Jørgensen, Lis Bernborn, f. 14.-7.-41 
Koch, Ulla Frederiksen, f. 14.-5.-40 
Larsen, Betsy Linde, f. 16.-10.-39

Larsen, Eva Grundt, f. 29.-3.-41
Larsen, Käthe Kortermann, f. 3.-2.-40
Mann, Jette, f. 11.-2.-40
Mørck-Christensen, Ingelise, f. 3.-6.-40
Nielsen, Grethe, f. 17.-9.-39
Nielsen, Lilian Malling, f. 5.-10.-40
Ove, Ulla, f. 3.-7.-40
Pedersen, Kiss, f. 3.-8.-40
Petersen, Kirsten Vang, f. 5.-5.-40
Poulsen, Tove Theils ,f. 23.-11.-39
Stubgaard, Edel, f. 24.-9.-40
Sørensen, Edel Lillemor, f. 28.-12.-39

7 b (I 
Andersen, Inga Merethe, f. 12.-12.-39 
Brandes, Kirsten Anna, f. 16.-12.-40 
Frederiksen, Hanne, f. 30.-6.-40 
Hansen, Birgit, f. 13.-6.-40 
Hansen, Gerthie Vilmand, f. 8.-3.-40 
Hansen, Ingrid Marie, f. 20.-8.-40 
Hansen, Kirsten Brøgger, f. 21.-5.-39 
Hansen, Inge Thorbjørn, f. 12.-4.-40 
Høvsgaard, Annie Birthe, f. 17.-11.-40 
Jensen, Birgit Marie, f. 28.-8.-40 
Jensen, Inge, f. 28.-9.-40 
Jørgensen, Annett Recharte, f. 16.-5.-40 
Jørgensen, Ida Bjerge, f. 3.-4.-40 
Jørgensen, Benny Langeskov,

f. 19.-8.-40
Kjeldsen, Mette Marie, f. 15.-3.-40

6 a ( 
Andersen, Else Marie, f. 27.-2.-41 
Andersen, Kirsten, f. 5.-8.-41 
Andersen, Kirsten Tjørnehøj,

f. 17.-10.-41
Andersen, Liss Herdis, f. 20.-6.-41 
Bach, Birgit, f. 25.-11.-40
Banke, Ulla Solveig, f. 23.-8.-41 
Christensen, Grethe Kragelund, 

f. 1.-6.-42
Gram, Jane Hessellund, f. 5.-8.-40 
Hansen, Birgit, f. 22.-10.-40 
Hansen, Else Dewald, f. 23.-5.-41 
Hansen, Lis, f. 21.-4.-41
Hansen, Sonja Lei, f. 17.-4.-41 
Helgens, Merethe Helge, f. 8.-4.-41 
Jelstrøm, Birthe, f. 26.-12.-39 
Jensen, Jytte, f. 3.-9.-41
Jensen, Kirsten Ellinor, f. 19.-6.-41 
Jespersen, Marie Elisabeth, f. 26.-7.-41

r ml. b)
Knudsen, Grethe, f. 18.-5.-40
Kofod, Hanne, f. 4.-5.-40
Kunøe, Pernille Birgitte, f. 16.-11.-38
Mazanti, Inge Krogh, f. 11.-8.-40 
Nielsen, Jytte Corah, f. 17.-9.-40 
Pedersen, Anette Walther, f. 8.-3.-40 
Pedersen, Ellen, f. 17.-8.-40
Pedersen, Ruth Anna, f. 24.-12.-39
Petersen, Tove Sonja Hindse, f. 26.-6.-40 
Poulsen, Betty Lisbeth, f. 17.-12.-40 
Poulsen, Kathrine Haugaard, f. 8.-2.-40 
Povlsen, Ane Marie Frisenberg, 

f. 18.-7.-40
Renner, Ellen Margrethe Häsling, 

f. 16.-9.-39
Sørensen, Edel Lis, f. 22.-12.-39

ml. a)
Jørgensen, Inge, f. 30.-12.-41
Kaalund, Hanne, f. 22.-3.-41
Knudsen, Bodil, f. 12.-5.-42
Krohn, Else Hougaard, f. 4.-11.-40
Larsen, Kirsten f. 6.-12.-41
Meisner, Ulla, f. 29.-4.-40
Nielsen, Bente Mathiasen, f. 2.-5.-40
Nielsen, Inge, f. 25.-3.-40
Nielsen, Jytte Karen, f. 9.-4.-40 
Nielsen, Lajla, f. 10.-10.-40
Nissen, Kirsten Gabriel, f. 22.-1.-41 
Nommensen, Ellen Henriette, 

f. 28.-5.-41
Rasmussen, Grethe, f. 23.-3.-42
Sahlers, Hanne, f. 12.-10.-41
Schlenzig, Hanne Marie, f. 16.-11.-41 
Schmidt, Grethe Jørgensen, f. 5.-6.-41 
Suhr, Jytte, f. 15.-1.-42 
Østerhaab, Lis Dalsgaard, f. 1.-10.-41

6 b
Andersen, Lis, f. 15.-1.-42
Agner, Birgitte, f. 23.-8.-41
Arndt, Lone Elisabeth, f. 20.-11.-41
Bendix-Petersen, Mette, f. 14.-2.-41
Christensen, Annelise, f. 29.-12.-40
Christiansen, Mette Stokkebye,

f. 14.-12.-41

(I ml. b)
Gade, Marie Louise, f. 30.-12.-41
Jacobsen, Ingelise, f. 16.-2.-41
Jensen, Hanne Amy, f. 21.-11.-40
Jensen, Joan, f. 7.-6.-41
Jensen, Kirsten Vibeke Asger

f. 15.-7.-41
Jensen, Vibeke, f. 22.-10.-41
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Kristensen, Nanna Lis, f. 26.-10.-41
Madsen, Kirsten Elise Møller, 

f. 27.-8.-41
Mollerup, Elisabeth, f. 16.-12.-41
Nielsen, Annelis Waage, f. 21.-9.-40
Nielsen, Karen Margrethe, f. 2.-5.-41
Nielsen, Kirsten, f. 18.-11.-40
Nielsen, Kirsten Kaja, f. 22.-4.-40
Nielsen, Tove Annie, f. 4.-8.-40
Olsen, Inge Gerda, f. 21.-3.-41
Pedersen, Birthe Julie, f. 15.-1.-41
Poulsen, Kirsten Gunnergaard, 

f. 6.-9.-41

Andersen, Aase Alice, f. 18.-4.-42
Andersen, Elise, f. 12.-2.-42
Broe, Karen Margrethe, f. 8.-5.-42
Christiansen, Gerda, f. 6.-7.-42
Christiansen, Inge Johanne, f. 3.-10.-41 
Christiansen, Lisbet Stokkebye, 

f. 16.-1.-43
Dæncker, Jytte, f. 5.-8.-42
Frederiksen, Annelise Ejersbo, 

f. 21.-2.-42
Hansen, Hanne Bang, f. 7.-10.-41
Hansen, Inge Lisbeth, f. 15.-11.-42
Jensen, Ingelise Vibeke, f. 16.-4.-42
Knage, Birthe, f. 16.-6.-42
Kristensen, Kirsten, f. 18.-6.-42
Larsen, Lisa Kjær, f. 14.-10.-42

Andersen, Bente, f. 17.-11.-41
Andersen, Inge Nymann, f. 16.-11.-41
Andersen, Vibeke Herold, f. 11.-4.-43 
Christensen, Joan Thorning, f. 6.-10.-42 
Christensen, Jytte Rosenlund,

f. 27.-11.-41
Dreier, Merete, f. 23.-12.-42
Ernlund, Ruth, f. 14.-7.-42
Hansen, Benny Hovgaard, f. 4.-5.-42
Hansen, Ellen Bessermann, f. 1.-6.-42
Hansen, Margit Winther, f. 23.-1.-43
Jacobsen, Hanne Delfort, f. 11.-7.-42
Jensen, Annelise, f. 18.-8.-41
Jensen, Hanne, f. 25.-10.-40
Jensen, Jette Louise, f. 2.-2.-42
Jensen, Karen Lisbeth Arentoft, 

f. 13.-9.-42.
Jensen, Kirsten Allesø, f. 30.-4.-42

4-
Andersen, Birgit Lundbach, f. 24.-2.-44 
Andersen, Birte Busch, f. 22.-11.-43 
Andersen, Ellis Bende Lehn, f. 8.-12.-43 
Andersen, Hanne-Louise Lundgaard,

f. 3.-12.-43
Andersen, Minna Irene Heileberg, 

f. 27.-9.-43

Paarup, Herdis Sørensen, f. 28.-10.-40 
Rasmussen, Gunver, f. 12.-1.-41 
Rasmussen, Hanne Ehlers, f. 26.-10.-41 
Rasmussen, Hanne, f. 30.-3.-42 
Ravn, Connie Danielle, f. 25.-11.-40 
Richter, Lizzie, f. 21.-9.-41 
Scheel, Marie Louise, f. 26.-3.-41 
Schmidt, Bente Mindedal, f. 2.-7.-41 
Skovbakke, Hanne Lisbeth, f. 14.-10.-40 
Sørensen, Connie Risskov, f. 1.-5.-42 
Thomsen, Hanne, f. 12.-3.-41 
Ubbe, Vibeke, f. 2.-8.-41 
West-Nielsen, Ulla, f. 8.-12.-41

5 a.
Lavsen, Bodil Riis, f. 17.-12.-41 
Mikkelsen, Ulla, f. 6.-12.-42 
Mogensen, Inga Brok, f. 4.-3.-42 
Møller, Gunhild Langhoff, f. 12.-4.-42 
Nielsen, Bodil Vinsten, f. 4.-12.-41 
Nielsen, Grethe Lyholm, f. 19.-2.-42 
Nietzsche, Inge Dorte, f. 2.-8.-42 
Olsen, Ingelise Ingemann, f. 7.-11.-41 
Pedersen, Margit Elise, f. 16.-5.-42 
Pedersen, Vibeke, f. 4.-9.-42 
Persson, Ingrid, f. 7.-10.-42 
Petersen, Lise-Lotte, f. 2.-10.-41 
Rasmussen, Anni, f. 12.-6.-42 
Skorstensgaard, Jette Poula, f. 12.-3.-42 
Stærmose, Kirsten, f. 2.-9.-42 
Sørensen, Ina Engeborg, f. 18.-9.-41

5 b.
Jervelund, Inge Elise, f. 28.-6.-42 
Jørgensen, Fritse, f. 28.-6.-42 
Larsen, Christa Merethe Westergaard, 

f. 3.-2.-42
Larsen, Kate Allerup, f. 20.-7.-41 
Madsen, Ingrid, f. 25.-4.-42 
Motzkus, Gunhild, f. 14.-5.-42 
Mouritsen, Lise, f. 5.-1.-43 
Nicolajsen, Kirsten, f. 17.-11.-42 
Nielsen, Jane Elisabeth, f. 4.-9.-42 
Nissen, Bente, f. 25.-6.-42 
Olsen, Tove Elisabeth, f. 25.-5.-42 
Petersen, Jytte Agnes, f. 24.-12.-41 
Ramsing, Kirsten Fabricius, f. 7.-10.-42 
Rasmussen, Birgit, f. 9.-8.-42 
Sannerum, Kirsten, f. 25.-4.-42 
Sørensen, Kirsten Ørum, f. 29.-6.-42 

kl.
Augustinus, Ditte Lilli, f. 18.-8.-41
Busk, Jytte, f. 4.-7.-43
Dam-Mikkelsen, Kirsten, f. 2.-5.-42
Gaunby, Marie Karen Berthine,

f. 10.-5.-43
Grejs, Else, f. 16.-12.-42
Halslev, Solvejg Lindegaard, f. 16.-7.-43
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Hansen, Anne-Marie Elisabeth, 
f. 27.-10.-42.

Hansen, Jytte, f. 24.-10.-42
Hasling, Gertrud, f. 18.-7.-43
Helsgaard, Ketty, f. 20.-5.-43
Hølund, Berit, f. 5.-12.-43
Iversen, Kirsten, f. 16.-10.-42
Jansen, Birthe, f. 3.-2.-44
Jansen, Lone, f. 3.-2.-44
Jensen, Anna Lise, f. 7.-1.-43
Kristiansen, Karen Marie, f. 28.-10.-42
Mann, Dorthe, f. 22.-.7.-43
Mortensen, Ulla Dam, f. 31.-1.-43

Nielsen, Edith, f. 7.-10.-43
Nielsen, Lis, f. 23.-10.-43
Nielsen, Margit Ingeborg, f. 1.-11.-42
Pedersen, Hanne Bang, f. 22.-1.-43
Pedersen, Ingelise, f. 29.-10.-43
Pedersen, Tove Johanne, f. 23.-10.-42
Rasmussen, Birthe Juel, f. 1.-9.-43
Schifter, Lis, f. 19.-3.-43
Skov, Birgit, f. 25.-8.-42
Skovhaug, Tove Lena, f. 28.-2.-43
Sørensen, Pia Merethe, f. 25.-4.-43
Wanting, Else Marie, f. 28.-2.-43

3.
Andersen, Else Connie Grøftehave, 

f. 13.-8.-44
Andersen, Kirsten Margrethe, f. 2.-2.-45 
Bank, Annalise, f. 4.-7.-45 
Brodersen, Averil Thelma Marianne, 

f. 13.-7.-44
Busch, Jette Merete, f. 28.-3.-44 
Christensen, Eva Bang, f. 17.-4.-44 
Edelberg, Birgit Oest, f. 9.-2.-44 
Eriksen, Hanne Ziefeldt, f. 12.-1.-44 
Hansen, Hanne Grethe, f. 6.-4.-44 
Hansen, Inge Lis, f. 15.-7.-44 
Hansen, Jette Risum, f. 26.-4.-42 
Hansen, Lene Valsted, f. 15.-12.-44 
Holzkämper, Inge Weber, f. 5.-10.-44 
Hviid, Jette Susanne Birgit, f. 14.-2.-45 
Johansen, Karen, f. 13.-7.-44 
Jørgensen, Annie Emilie, f. 8.-8.-44 
Kjelstrup, Else, f. 7.-5.-44 
Knudsen, Inga, f. 10.-1.-42 
Kousted, Ingelise, f. 28.-8.-43 
Lund, Jette, f. 8.-9.-44
Lundberg, Ingrid Elisabeth, f. 18.-9.-44

2.
Andersen, Ulla Merete Nell, f. 4.-7.-44 
Christiansen, Kirsten Henny, f. 13.-5.-43 
Danielsen, Birte, f. 23.-6.-45
Fossø, Nina, f. 22.-11.-45 
Gade, Mette, f. 23.-10.-46 
Jacobsen, Jette Svane Leschly, 

f. 24.-2.-45
Jensen, Rita, f. 6.-7.-44
Jørgensen, Hanne Lisbeth, f. 24.-4.-45

kl.
Madsen, Annette Møllegaard, f. 20.-6.-44
Munk, Kirsten, f. 30.-3.-44
Nielsen, Hanne, f. 10.-8.-44
Nielsen, Johnna Sondergaard, 

f. 6.-11.-43
Olofsson, Mary Jonna, f. 23.-10.-43
Pedersen, Lillian Bruun, f. 3.-2.-45
Pedersen, Lis Doris Vangsgaard,

f. 13.-8.-44
Petersen, Birthe Margrethe, 

f. 18.-10.-43
Petersen, Hanne Katarina, f. 3.-11.-43
Rask, Inge-Margrethe, f. 16.-11.-43
Rasmussen, Anne Grethe Susanne, 

f. 23.-3.-44
Rasmussen, Anne Margrethe Lykke- 

gaard, f. 5.-1.-43
Rasmussen, Jette Ingemann, f. 27.-4.-44
Rasmussen, Ruth Else Mørup, 

f. 22.-3.-44
Sørensen, Annelise Lang, f. 16.-2.-45
West-Nielsen, Bodil, f. 29.-6.-44
Winther, Lone Holst, f. 20.-4.-44

kl.
Jørgensen, Lene Becher, f. 18.-1.-46
Lavsen, Anna Riis, f. 13.-9.-45
Nielsen, Anne-Dorthe, f. 6.-2.-46
Nielsen, Kirsten Vibeke, f. 10.-1.-46
Sandholt, Linda, f. 9.-Ö.-46
Skræ, Kirsten Anette, f. 22.-4.-45
Sørensen, Bente, f. 6.-11.-44
Sørensen, Lykke Elvira Lang, f. 3.-3.-44
Winther, Hanne, f. 18.-12.-45

1. kl.
Fournaise, Pia Tora, f. 6.-9.-46
Hansen, Karen Marie, f. 16.-10.-45
Hansen, Kirsten Stengel, f. 31.-7.-47
Henriksen, Kirsten, f. 20.-3.-47
Jacobsen, Inge Merete, f. 2.-10.-46
Jensen, Lene, f. 15.-3.-46
Jensen, Lise, f. 15.-3.-46
Knudsen, Birgit Lindegaard, f. 22.-5.-46

Kousted, Birthe, f. 15.-6.-45
Nielsen, Hanne Lone, f. 8.-7.-46
Nielsen, Marian Volke, f. 5.-12.-45
Petersen, Helle Lundsgaard, f. 18.-2.-47
Poulsen, Connie Irene, f. 27.-5.-46
Rasmussen, Lis, f. 1.-3.-46
Rasmussen, Marianne Nørregaard, 

f. 15.-3.-46
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Eksamensplan
1954.

Skema over årsprøver for 
de øvrige klasser vil se
nere blive leveret eleverne.

Dato
Mellemskoleeksamen Realeksamen Studentereksamen

Tid a Tid b Tid a Tid b Tid nyspr. Tid mat. nat.

2l/5
22/5 8 fransk

8 fransk

24/s
25/5
26/5
28/5
2% 7« historie

9

8

fransk

historie

10”

8

fransk 

engelsk

14

8

14

I geografi 

naturh. 

tysk

8

10

I geografi 

naturh.

31/5 
1/6 
% 
% 
4/6 
5/6

8

8

geografi 

naturh.
8 engelsk

8

10”

dansk

matem.

8

8

dansk

matem.
8 engelsk

8

8

8

fysik 

kemi

1 engelsk
gl6 

I0/6 
>1/6 
I2/6

8 rgn. & mal.
8

8

rgn. & mat.

naturh.

8

8

fysik 

engelsk
8

8

naturh. 

fysik

14 historie
8 histore

14/6
15/6
*6/6
17/6
18/6

8

8
8

historie

fysik 
engelsk

930

8

geografi 

tysk
8

8

geografi

tysk

10

9
8

oldtidsk.

latin 
I matem.

14

8
15

oldtidsk

matem. 
matem.

21/6 
22/6 
2% 
24/6

8 tysk
8 dansk

930 naturh. 8 historie 8 dansk
8 dansk



Efter sommerferien 
begynder skolegangen 

mandag 
den 16. august 

kl. 9
Begynderklassen først kl. 10

Studenterkursus møder kl. 13
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Odense slot

Skolen

Kongens have

Odense 
banegård
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