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AARSBERETNING

1949



Nyt skoleår
begynder tirsdag den 16. august kl. 9



Holbæk private mellem- og realskole
(Sindbæks Skole)

oprettet 1846, er en statsanerkendt skole med ret til af
holdelse af mellemskoleeksamen og realeksamen.

Skolen omfatter tre afdelinger: Underskolen (5-årig), 
mellemskolen (4-årig) og realskolen (1-årig).

UNDERSKOLEN
Her optages børn i 6—7 års alderen og forberedes gen

nem 5 klasser til optagelse i mellemskolen ved 11-års alde
ren.

Ved optagelse i de laver underklasser er der i det væ
sentlige kun tale om børn fra Holbæk og nærmeste omegn, 
men vi anbefaler forældre boende længere borte på et ret 
tidligt tidspunkt at drøfte med den lokale skoleleder og 
skolen her, hvornår en overflytning hertil vil være mest 
betimelig.

MELLEMSKOLEN
forbereder gennem sine 4 klasser til mellemskoleeksamen. 
Denne eksamen vil almindeligvis være bestået ved 15-års 
alderen.

Eleven kan herefter ophøre med sin skolegang eller søge 
optagelse på et gymnasium (3-årig) for at få studenter
eksamen eller gå over i denne skoles tredie afdeling:
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REALKLASSEN
I denne klasse uddybes det i mellemskolen lærte stof, 

især i sprog og matematik.
Klassen slutter med realeksamen.
I mange tilfælde er det rådeligst for 

eleven at tage realeksamen, forinden op
tagelse på et gymnasium søges.

Realeksamen vil blive forlangt af dem, som ønsker an
sættelse i statens tjeneste (post-, telegraf-, jernbane- og 
toldvæsen). — Desuden ønsker handel, industri og hånd
værk gerne lærlinge med realeksamen. Seminarierne reg
ner realeksamen lige med forberedelsesåret, når den er 
bestået med mindst 14,00 i gennemsnit.

Skolen sorterer direkte under undervisningsministeriet, 
og undervisningen kontrolleres af undervisningsinspektø
ren for mellem- og realskolerne og dennes faglige med
hjælpere.

Skolens daglige ledelse påhviler undertegnede, til hvem 
alle henvedelser rettes. Tlf. 1215, bedst kl. 15—15,30 og 
18—19.

Skoleåret 1949—50 begynder 16. august kl. 9.
Holbæk, juni 1949.

M. Sindbæk.



Betaling for undervisning
Skolepenge betales månedsvis forud. 1. juni betales dog 

for juni og juli måneder. — De normerede satser er for 
1949—50:

1. underklasse ........................ ........... 14 kr. månedlig
2. » ........................ ........... 15 » »
3. » ........................ ........... 16 » »
4. » ........................ ............ 17 » »
5 » ....................... ........... 18 » »
I mellpmskoleklassp ...................... 20 » »

II » ....................... 22 » »
III » ...................... 25 » »
IV » ...................... 25 »

Realklassen ’........................ ........... 25 » »

Moderation:
Som statsanerkendt mellem- og realskole kan skolen af 

de midler, som den i henhold til lov af 15. marts 1946 oppe
bærer, tildele børn af mindrebemidlede forældre hel eller 
delvis friplads. Ansøgning om sådan moderation sendes til 
skolens bestyrer inden 1. august og skrives på skema, der 
udleveres på skolen.

Ansøgningmåfornyeshvertår.
Herved er skolen sat i stand til at kunne yde undervis

ning til børn, som ellers af økonomiske grunde ville være 
udelukket fra at modtage mellem- og realskoleundervis
ning.

Brændselspengene fastsættes efter brændselspriserne 
pr. 1. oktober (i år 30 kr. pr. elev) og opkræves pr. 1. 
november og 1. februar.

Drengene betaler i sløjdpenge 8 kr. (til materialer og 
vedligeholdelse af værktøj).

Brændselspenge og sløjdpenge betales o g s å af de ele
ver, som har opnået moderation i betalingen.

Eksamensgebyret er fastsat til 25 kr. pr. elev til mel
lemskoleeksamen og 30 kr. pr. elev til realeksamen. 
Dimittenderne betaler skolepenge til 
skoleårets udgang (31. juli).
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Udmeldelse af elever må finde sted med fuld måneds 
varsel til skolens bestyrer. Der betales skolepenge for ud
meldelsesmåneden og den følgende.

Udmeldelse efter 1. april er først gyl
dig til 3 1. j u 1 i.

Skolepenge betales uden hensyn til fe
rier og forsømmelser. Strækker en elevs sygdom 
sig over længere tid, betales kun for den måned, hvori 
sygdommen begyndte, og den følgende. Denne regel finder 
også anvendelse på elever, der må holdes borte fra skolen 
på grund af sygdom i hjemmet. Skulle skolen under en epi
demi blive beordret lukket af amtslægen, betales skole
penge for dette tidsrum.

Skolerekvisitter og bøger
Alle eleverne fra 4. under- til og med realklassen skal være i besid

delse af kirkesalmebogen.
Eleverne i underskolen skal have en oktavbog med linier til karak

terer og vidnesbyrd.
Eleverne i mellemskolen skal have den af skolen udgivne karakter

bog.
Desuden skal alle elever være i besiddelse af en meddelelses- 

b o g, en oktavbog i stift bind til anvendelse for meddelelser 
mellem hjem og skole.

Til skriftlige arbejder anvendes hefter med skolens navn påtrykt.
Eleverne fra og med II mellem skal have en passer og en vinkel

måler.
Alle bøger skal være i papiromslag, som skal skiftes, når det er 

blevet slidt eller snavset.
I skrivning anvendes Herman Larsens skrivehefter.
I tegning anvendes tegneblok, farvestifter og vandfarver efter an

visning af faglæreren.
Til gymnastik må pigerne have gymnastikdragt og sko, drengene 

et pai' korte benklæder samt trøje med korte ærmer og et par 
sko.

Alle byens boglader har givet tilsagn om at føre de af skolen an
vendte bøger og rekvisitter.

Bogliste
1. underklasse:

Dansk: Ole Boles A. B. C. og senere Oles første læsebog.
Regning: Dagliglivets regning I. A. og B.
Sang: Forskolens sangbog.
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2. underklasse:
Dansk: Heltoft m. fl.: Dansk læsebog. 2. skoleår. Øvelser i 

skriftlig dansk for 2. skoleår ved Jensen og Noesgaard.
Regning: Dagliglivets regning II.
Sang: Forskolens sangbog.

3. underklasse:
Dansk: Heltoft m: fl.: Dansk læsebog. 3. skoleår. Øvelser i 

skr. dansk for 3. skoleår ved Jensen og Noesgaard.
Regning: Dagliglivets regning III.
Sang: Forskolens sagbog.

4. underklasse:
Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for 

grundskolen.
Dansk: Heltoft m. fl.: Dansk læsebog. 4. skoleår. Øvelser i 

skr. dansk for 4. skoleår ved Jensen og Noesgaard.
Regning: Dagliglivets regning IV.
Geografi: C. C. Christensen: :Lille geografi. Christensen og 

'Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Naturhistorie: Balslev: Naturhistorie for folkeskolen.
Historie: Nic. Helms: Danmarkshistorie.
Sang: Kongesangbogen.

5. underklasse:
Kristendomslære: Som 4. underklasse.
Dansk: Heltoft m. fl.: Dansk læsebog. 5. skoleår. Øvelser i 

skr. dansk for 5. skoleår ved Jensen og Noesgaard.
Regning: Dagliglivets regning V.
Historie: I
Geografi: I Som 4. under.
Naturhistorie: I
Sang: Højskolesangbogen (sidste udgave).

I mellem:
Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie nr. 

2. Loft: Lærebog.
Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog I for mellemskolen. 

Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for 
mellemskolen, og iSkr. dansk for mellemskolen.

Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem
skolen I med øvelseshefte.

Historie: L. Sohmidt: Lærebog i historie for mellemskolen I.
Geografi: C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I (sid

ste udg. v. Sofie Pedersen). Christensen og Krogsgaard: Atlas 
for mellemskolen.
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Zoologi: Stockmar og Bøving Petersen: Zoologi for mellemsko
len I.

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen I 
og V, desuden 'Rasmussen og Simonsen: Lille flora.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regne
bog I.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I.
Sang: Højskolesangbogen (sidste udgave).

II . mellem:
Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie 2. Ny 

testamente. Loft: Lærebog.
Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog II for mellemsko

len, ellers som I mellem.
Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem

skolen II med øvelseshæfte. Chr. Jørgensen: Eng. stiløvelser 
f. misk. Lund og Bredsdorff: Eng. grammatik.

Tysk: Kaper og Nielsen. Deutsch I. Hauken og Stenbjerre: Stil
øvelser for mellemskolen. Skov Jensen: Lille tysk grammatik.

Historie:
Geografi: Som I mellem + II del af geografien.
Zoologi:
Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen II 

og V, desuden Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regne

bog II.
Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen I.
Geometri: Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny

geometri.
Fysik: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I.
Sang: Som I m.

III mellem:
Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie 2, 

ellers som II mellem.
Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog III for mellemskolen, 

ellers som I mellem.
Svensk: Ida Falbe Hansen: Svensk læsebog for mellemskolen.
Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem

skolen IH med øvclseshefte.
Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch II. Skov Jensen: Lille tysk 

grammatik.
Historie: L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II.
Geografi: C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II (sid

ste udgave v. Sofie Pedersen). Christensen og Krogsgaard: 
Atlas for mellemskolen.
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Zoologi: Stockmar og Bøving Petersen: Zoologi for mellemsko
len II.

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen III 
og V, desuden Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Rasmus
sen og Simonsen: Organisk kemi for mellemskolen.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regne
bog III.

Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen II.
Geometri: Som II mellem.
Fysik: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I, Stampe Ras

mussen: Mellemskolekemien.
Sang: Som I mellem.

IV mellem:
Kristendomslære: Kappel Bøcker: Den kristne kirkes historie.
Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog IV. Desuden et par 

litteraturprøver efter nærmere opgivelse, ellers som I mellem. 
Svensk: Som HI mellem.
Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem

skolen IV.
Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch III. Skov Jensen: Lille tysk 

grammatik.
Historie:
Geografi: Som IH mellem.
Zoologi:
Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for mellemskolen IV 

og V, desuden Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regne

bog IV. H. C. Christiansens eksamensopgaver B.
Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III.
Geometri: Som III mellem.
Fysik: Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II, Stampe Ras

mussen: Mellemskolekemien.

Realklassen:
Kristendomslære: Biblen.
Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V. J. Byskov: Ana

lyse og diktatstykker.
Engelsk: O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklas

sen. Egekvist og Helweg-Møller: 50 engelske realeksamens
opgaver. Kindt Jensen: Engelske stiløvelser for realkl. og 1. 
g. Gyldendals røde dansk-engelsk ordbog.

Tysk: Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens tysk.
Fransk: Blinkenberg cg Svanholt: Fransk begynderbog.
Historie: H. L. Møller: Danmarks historie fra 1848 til nutiden.
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Geografi: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi. Atlas som 
mellemskolen.

Biologi: Jørgensen og Andersen: Biologi for realklassen.
Regning: Dagliglivets regning for realklassen.
Matematik: Jessen og Smith: Matematik for realklassen. Feld

berg og Johnsen: Regnetavler. Christiansen: Eksamensopga
ver.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for realklassen I og II.

Biblioteksordning
Med centralbiblioteket er særlig aftale gældende om, at 

alle skolens elever skal have lov til at benytte det, uanset 
om de er hjemmehørende i Holbæk eller oplandet.

I vinterens løb har elever fra 5., I og IV aflagt besøg på 
biblioteket, hvor der er blevet undervist i benyttelsen af 
kartoteker, og hvad der ellers er påkrævet for at kunne 
orientere sig i et moderne bibliotek.

For den velvilje og hjælp, skolen i den anledning har 
mødt hos personalet, bringer vi herved vor tak.

Følgende regler er gældende for udlån:
1. Elever i 1.—4. låner på skolen, fra en bogkasse, der er 

stillet til rådighed.
2. Elever i 5.—III (inclusive) benytter centralbibliotekets 

børnebibliotek.
Mandag kl. 15—19 og torsdag kl. 14—18.

3. Elever i IV og R har adgang til centralbibliotekets ho
vedafdeling og læsestue.

Gaver til skolens samlinger
Grenå dampvæveri: Tavle over forarbejdede tekstil

varer.
Direktør Børgesen, Holbæk: Skjold af bæltedyr.
Fru proprietær Walther, Petersminde: Forskellige old
sager og etnografiske effekter fra afd. dr. Tullinius’ bo. 
Westermanns forlag: Seks bibelske billeder.
Ellen Marie Sano, real, og Hanne Arbøl, III m: Brugte 

skolebøger.
Herfor bringes skolens bedste tak.
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Ferier og fridage
De i loven af 23. april 1903 om højere almenskoler m. m. 

omhandlede ferie- og fridage, som i et skoleår i reglen ikke 
tilsammen må udgøre mere end 63 søgnedage, fordeles så
ledes :
1. Sommerferien begynder 23. juni og varer til 16. august.
2. I midten af oktober eller kort efter skal der gives en 

ferie, bestående af 6 hverdage mellem 2 søndage.
3. Juleferien skal begynde d. 23. december (denne dag 

medregnet) og regelmæssigt vare 14 dage. Hvis under
visningen efter denne regel på ny skulle begynde på en 
lørdag, afkortes ferien med een dag, således at under
visningen begynder om fredagen.

4. Påskeferien varer fra onsdagen før skærtorsdag til den 
påfølgende tirsdag, begge dage medregnet.

5. Pinseferien skal omfatte 2 søgnedage i tilslutning til 
de to helligdage efter lederens nærmere bestemmelse.

6. Kongens og dronningens fødselsdage, skolens fødsels
dag (4. novb.), fastelavnsmandag, kr. himmelfartsdag 
og grundlovsdagen er fridage.

Skolelægeordning
Grundet på, at undersøgelserne nu indgår som et led af 

den kommunale skolelægeordning, kan det detaillerede re
sultat af undersøgelserne først forelægges i begyndelsen 
af 1950. — Forhåndsmæssigt kan meddeles, at ingen al
vorlige sygdomstilfælde blev konstateret ved undersøgel
serne, således heller intet tilfælde af tuberkulose.

Holbæk i juni 1949.
T. Rømeling, 

skolelæge.

Realeksamen 1948
blev bestået af følgende:

1. Christensen, Jørn (Kordegn C., Holbæk) ................ 13,04 mg-
2. Duetoft, Hanne (Grosserer D., Holbæk) ................ 13,46 mgH-
3. Hansen, Else Merete (Overlæge, dr. med. H., Hol

bæk ................................................................................. 12,41 g+
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4. Hansen, Esther Bruun (Skorstensfejerm. H., Knab- 
strup) ............................................................................. 14,03 mg

5. Hansen, Karin Aaholm (Malerm. P. H., Holbæk) 13,91 mg
6. Jensen, Arne (Vognmand J., Undløse) ..................... 14,09 mg
7. Jensen, Asger (Gdr. J., Søstrup) .............................. 13,68 mg
8. Jensen, Bente Skafdrup (Gdr. J., Skimmede) ........ 14,06 mg
9. Jensen, Else Merete (Arkitekt J., Holbæk) ............ 13,67 mg

10. Larsen, Frank Daniel (Musiker L., Holbæk) ......... 12,67 g +
11. Nielsen, Birthe Schøning (Gdr. S. N., Bredetved) 13,24 mg4-
12. Nielsen, Kirsten Schwartz (Læge S. N., Snertinge) 13,41 mg-?

Mellemskoleeksamen 1948
blev bestået af følgende:

1. Christensen, Rosa (Arbejdsmand C., Holbæk) ... 12,97 g +
2. Dragsdahl, Agnete Scharling (Sognepræst D., 

Grevinge) ..................................................................... 12,85 g +
3. Fugl, Else (Fru F., Orø) ............................................. 14,15 mg
4. Hansen, Birgit Loft (Konditor L. H., Holbæk) ... 14,31 mg-)- •
5. Hansen, Børge (Husmand H., Butterup) ................ 14,56 ug-?-
6. Hansen, Tom (Gasværksbestyrer H., Holbæk) ... 12,26 g
7. Hoppe, Else Astrup (Lærer H., Grandløse) ........... 13,78 mg
8. Jacobsen, Helga Nitsche (Grosserer J., Holbæk) ... 14,59 ug 4-
9. Jensen, Gunnar Roland (Købmand J., Knabstrup) 11,86 g

10. Jensen, Ingrid Alice (Købmand J., Brønde, Orø) 14,27 mg+
11. Jensen, Mogens Knokgård (Bagermester J., Hol

bæk) ........................................................................... 13,80 mg
12. Jørgensen, Carlo (Vognmand J., Holbæk) ........... 14,66 ug4-
13. Larsen, Aage Egesborg (Vognmand L., Tuse) ... 14,15 mg
14. Mortensen, Bent Hill (Uddeler M., Kvandløse) ... 13,32 mg<-
15. Olsen, Anni Johansen (Gårdejer O., Udby) ........... 14,72 ug-(-
16. Ottosen, Kaj (Uddeler O., Hørby) ............................ 13,49 mg-r
17. Petersen, Arne (Gårdejer P., Hørby) ........................ 14,58 ug-?
18. Petersen, Nina Brøchner (Snedkermester B. P., 

Holbæk) ...................................................................... 13,59 mg-?
19. Sano, Ellen Marie (Tandlæge S., Holbæk) ........... 13,78 mg
20. Svenne, Edité (Dommer .S., Udby) ........................ 14,42 mg-f-
21. Sørensen, Edith (Frugthandler S., Holbæk) ....... 12,12 g

Elevfortegnelse 1. maj 1949
1. under:

1. Andersen, Ole Hilarius. (Kroejer A., Mørkøv.)
2. Andreasen, Kirsten. (Ostehandler A.)
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3. Fagerberg', Marianne. (Bogbinder F.)
4. Gregersen, Ole Philbets. (Grosserer Ph. G., Dragerup.)
5. Jacobsen, Preben. (Bogholder J.)
6. Juhl, Inge. (Vognmand J.)
7. Lauritsen, John. (Forretningsbestyrer L.)
8. Lund, Kaspar. (Øjenlæge, dr. med. L., Hørby.)
9. Magnussen, Finn. (Direktør Johansen.)

10. Pedersen, Sven Erik. (Lagerarbejder P., Allerup.)
11. Walther, Søren Tulinius. (Proprietær W., Petersminde, 

Ugerløse.)

2. under:
1. Andersen, Liselotte. (Restauratør A., Undløse.)
2. Buus, Kirsten. (Overlæge, dr. med. B.)
3. Danholm, Lis Rosenkvist. (Kommunesekretær D., 

Undløse.)
4. Haase, Niels. (Speciallæge, dr. med. H.)
5. Hjorth, Thorkild. (Overlærer H.)
6. Iversen, Solvejg Birthe. (Fru I., Mogenstrup.)
7. Jensen, Anni Brorskov. (Vognmand J.)
8. Jensen, Ernst Brorskov. (Vognmand J.)
9. Kranup, Ib. (Civilingeniør K.)

10. Lund, Jørgen. (Øjenlæge, dr. med. L., Hørby.)
11. Møller, Torben. (Prokurist M., Allerup.)
12. Nielsen, Birthe Elise. (Bogbinder Larsen.)
13. Olsen, Bente. (Arbejdsm. O.)
14. Steenstrup, Hjejl Resen (Oberst R. St., Allerup).
15. Uldall-Hansen, Agnete. (Kiropraktor U.-H., Allerup.)

3. under:
1. Andersen, John Hilarius. (Kroejer A., Mørkøv.)
2. Egede, Hans. (Godsejer E., Nyvang.)
3. Haase, Benedikte. (Speciallæge, dr. med. H.)
4. Hansen, Poul Møller. (Vognmand M. H., Tølløse.)
5. Kristensen, Jørgen Ingemann. (Trafikeksp. K., Vipperød.)
6. Lillesand, Aksel Nygaard. (Grosserer N. L.)
7. Lind, Vibeke. (Landsretssagfører L.)
8. Nielsen, Inge Graff. (Parcellist N., Gislinge.)
9. Nielsen, Poul Emil. (Bogbinder Larsen.)

10. Rosenstand, Aage. (Farvemester R.)
11. Steenstrup, Helle. (Købmand S.)
12. Uldall-Hansen, Steen. (Kiropraktor U.-H., Allerup.)
13. Walther, Svend Tulinius. (Propr. W., Petersminde, Uger

løse.)
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4. under:
1. Beck, Merete. (Repræsentant Holm B.)
2. Didriksen, Flemming. (Repræsentant D.)
3. Dyhr, Niels Lassen. (Forvalter D., Knabstrup.)
4. Hansen, Mogens. (Guldsmed H.)
5. Hjorth, Agnete. (Overlærer H.)
6. Kirmanen, Leena. (Gdr. B. Hansen, Gislinge.)
7. Krarup, Claus. (Civilingeniør K.)
8. Larsen, Birte Grodahl. (Gdr. L., Gislinge.)
9. Larsen, Hans Henrik. (Plantageejer L.)

10. Larsen, Hans Ulrik. (Direktør L.)
11. Laursen, Leif Hornstrup. (Mølleejer L., Igelsø)
12. Mulvad, Willy Hansen. (Restauratør M., Grandløse.)
13. Nielsen, Lis Ehmer. (Inspektør N.)
14. Nielsen, Liisa Haaparanta. (Gdr. Aage N., Tåstruphøj.)
15. Olsen, Lizzi. (Arbejdsm. O.)
16. Rohde, Jørgen. (Slagtermester Th. R.)
17. Schiellerup, Birgit. (Fabrikant Sch., Allerup.)
18. Sillesen, Jørgen Aagård. (Fru S.)

5. under:
1. Andersen, Bent Hilarius. (Kroejer A., Mørkøv.)
2. Andersen, Margit Solvejg. (Mejeribestyrer A., Søstrup.)
3. Andersen, Poul Kemp. (Gdr. K. A., Orø.)
4. Andersen, Tage Thor. (Arbejdsm. A., Undløse.)
5. Byberg, Flemming. (Tømrer B., Allerup.)
6. Christensen, Ada Marie. (Direktør C.)
7. Christensen, Erna Elisabeth. (Arbejdsm. C., Grandløse.)
8. Christensen, Jens-Ole. (Husmand C., Tingtved.)
9. Christensen, Ole Bjerregård. (Værkfører B. C.)

10. Christensen, Sonja. (Planteskoleejer C., Vipperød.)
11. Clausen, Lilian. (Slagteriarb. C.)
12. Giithler, Inge. (Maskinmester G., Orø.)
13. Hansen, Ruth Sølvsten Skriver. (Landm. H., Kvanløse.)
14. Hjorth, Karsten. (Speciallæge, dr. med. Haase.)
15. Høst, Mette. (Gdr. H., Ugerløse.)
16. Jensen, Jørn Scharff. (Erhvervsrådssekretær J.)
17. Jensen, Karen Worm. (Skovfoged W. J., Undløse.)
19. Jepsen, Inger. (Gdr. J., Jukkerup.)
20. Johannesen, Karen With. (Sognepræst W. J., Asmindrup.)
21. Johansen, Annette. (Fru J., Knabstrup.)
22. Jørgensen, Hemming. (Snedker J., Mørkøv.)
23. Kristensen, Torben Hvilshøj. (Gdr. K., Søndersted.)
24. Kristiansen, Inger. (Husmand K., Krøjerup.)
25. Kruhøffer, Tove. (Gdr. K., Ugerløse.)
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26. Larsen, Maj-Britt Alice Kirstein. (Læge K.L.)
27. Nielsen, Erik Thoudal. (Statshusm. T. N., Ugerløse.)
28. Olsen, Kirsten Dilling. ((Fabrikant Madsen.)
29. Olsen, Jørgen Kirkhoff. (Direktør O., LI. Frydendal.)
30. Sindbæk, Holger. (Skolebestyrer S.)
31. Stefansen, Svend Aage. (Mekaniker S., Nr. Jærnløse.)
32. Steenstrup, Karin. (Købmand S.)
33. Thigärd Andersen, Christoph. (Købmand Th. A.)
34. Walther, Hans Tulinius. (Propr. W., Petersminde, Uger

løse.)

I mellem:
1. Bang-Jensen, Gerda. (Maskinmester B.-J., Knabstrup.)
2. Christensen, Ellen Margrethe. (Købmand C., Igelsø.)
3. Christoffersen, Axel Vedding. (Snedkerm. C., Knabstrup.)
4. (Frederiksen, Torben. (Direktør F.)
5. Hamann, Annelise. (Skomager H., Udby.)
6. Hansen, Asger. (Vognmand H., Undløse.)
7. Hansen, Ebba Kirsten. (Guldsmed H.)
8. Hansen, Grethe Bødker. (Mekaniker H., Knabstrup.)
9. Hansen, Lissi Johnna. (Malerm. Th. H.)

10. Hansen, Max. (Vognmand H., Undløse.)
11. Henriksson, Anni. (Trafikeksp. H., Knabstrup.)
12. Jagild, Lilian. (Isenkræmmer J.)
13. Johansen, Leif. (Fru J., Knabstrup.)
14. Jensen, Birgit. (Arkitekt J.)
15. Jensen, Jørgen Helbo. (Produkthandler J.)
16. Jensen, Ole Worm. (Skovfoged W. J., Undløse.)
17. Larsen, Ejvin. (Lærer L., Søndersted.)
18. Larsen, Poul Gedsted. (Gdr. L., Tuse.)
19. Lind, Kirsten. (Landsretssagfører L.)
20. Madsen, Ellen. (Fru M.)
21. Møller, Karsten Torsbjerg. (Prokurist M., Allerup.)
22. Nielsen, Leif. (Tømrerm. N., Søstrup.)
23. Olsen, Bent Kirckhoff. (Direktør O., LI. Frydendal.)
24. Olsen, Rita. (Slagterm. O., Udby.)
25. Pedersen, Mildred. (Plantageejer P., Allerup.)
26. Petersen, Jens Breum. (Vognmand B. P., Stenmagle.)
27. Schiellerup, Harald. (Fabrikant iS., Allerup.)
28. Sørensen, Gunnar Ellested. ((Fiskehandler S., Søstrup.)
29. Vind, Hanne. (Konsulent V., Tuse.)
30. Vissing, Niels. (Gdr. V., Orø.)

II mellem:
1. Børgesen, Lise. (Direktør B.)
2. Christensen, Birgit Bjerregård. (Værkfører B. C.)
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3. Clausen, Margrethe Hejlemann. (Arbejdsm. C.)
4. Dyhr Ulla Steenstrup. (Forvalter D., Knabstrup.)
5. Funck, Ketty. (Vognmand F., Udby.)
6. Hansen, John Sparwath. (Keramiker H., Knabstrup.)
7. Heiner, Jens. (Gdr. H., Uglerup.)
8. Hildsgård, Knud. (Kroejer H., Orø.)
9. Hoppe, Gudrun Astrup. (Lærer H., Grandløse.)

10. Jensen, Bente. (Arbejdsm. J., Knabstrup.)
11. Jensen, Kurt Nørgård. (Vognmand J., Regstrup.)
12. Jensen, Kirsten Worm. (Skovfoged W. J., Undløse.)
13. Jensen, Mogens Kjølsen. (Gdr. J., Havreholm.)
14. Jokumsen, Palle. (Husmand J., Hagested.)
15. Knuhtsen, Axel. (Gdr. K., Orø.)
16. Larsen, Erling Schou. (Købmand L., Snevre.)
17. Larsen, Kirsten. (Sognepræst L., Nr. Jærnløse.)
18. Loren tsen, Ib. (Forst. Krogsgaard Jensen, Taastrup.)
19. Nielsen, Birgit Thoudal. (Statshusmand T. N., Ugerløse.)
20. Nielsen, Børge. (Stenhuggerm. N.)
21. Olsen, Karen Margrethe Holmdal. (Bmd. L. O., Tingtved.)
22. Pedersen, Henning. (Gdr. P., Sdr. Asmindrup.)
23. Pedersen, Gunhild. (Gdr., sognefoged P., Sasserup.)
24. Petersen, Grethe. (Arbejdsm. P., Regstrup.)
25. Quist, Anette. (Amtsrådssekretær Q.)
26. Rohde, Lizzi. (Slagterm. Th. R.)
27. Steenstrup, Anne Birgitte Resen. (Oberst R. St.)
28. Sørensen, Ole. (Vicevært S.)
29. Thomsen, Jens Erik. (Skræderm. Th.)
30. Toft-Jørgensen, Birthe. (Cyklehandler T.-J., Udby.)
31. Weng, Jørgen. (Læge W.)

III mellem:
1. Aagesen, Aage. (Frøavlsleder Aa., Torbenfeld.)
2. Arbøl, Hanne. (Politimester A.)
3. Blume-Jensen, Aase. Fru B.-J., Ugerløse.
4. Christensen, Svend Aage. (Direktør C.)
5. Christiansen, Maja. (Gdr. C., Sigersholm, Vipperød.)
6. Christiansen, Willy Overgård. (Gdr. C., Søby.)
7. Danielsen, Ivan. (Forvalter D., Knabstrup.)
8. Hansen, Linda Daugård. (Grosserer D. H.)
9. Hansen, Jørgen. (Guldsmed H.)

10. Hansen, Ole Malthe. (Førstelærer H., Hørby.)
11. Hjorth, Margrethe. (Overlærer H.)
12. Jensen, Helge Hartvig. (Baneformand J., Regstrup.)
13. Kristiansen, Grethe. (Husmand K., Krøjerup.)
14. Mathiasen, Elisabeth. (Gdr. M., Maarsø.)
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15. Nielsen, Tove. (Gdr. N., Trønninge.)
16. Nielsen, Merete. (Tømrer N., Søstrup.)
17. Nielsen, Otto. (Arbejdsm. N.)
18. Olsen, Klaus Riis. (Gdr. O., Hagested.)
19. Pedersen, Agnete. (Gdr., sognefoged P., Sasserup.)
20. Pedersen, Jette. (Skræderm. Stensfeldt, Ugerløse.)
21. Pedersen, Ydon. (Rådhusbetjent P.)
22. Præst, Ole Schou Andersen. (Buntmager P.)
23. .Strange-Hansen, Signe. (Sognepræst :St.-H., Hagested.)
24. Svenné, Valda. (Civildommer S., Udby.)
25. Wedelsborg, Jytte Wedel. ('Forpagter Kold Pedersen, 

Eriksholm.)

IV mellem:
1. Becker, Poul (Boelsm. B., Tuse.)
2. Bendixen, Margrethe. (Arbejdsm. B.)
3. Dalgaard, Grete. (Skoleinspektør D., Mørkøv.)
4. Dam, Birthe Brønnum. (Sognepræst D., Ud'by.)
5. Duetoft, Inge. (Grosserer D.)
6. Hansen, Dorthe Aaholm. (Malermester P. H.)
7. Hansen, Halvdan Grøndal. (Førstelærer H., Hørby.)
8. Larsen, Tage Timm. (Lærer L., Søndersted.)
9. Laursen, Anne-Lise Thonsgård. (Købmand Th. L.)

10. Madsen, Elisabeth. (Fru M.)
11. Mahler, Marie Bertelsen. (Gdr. M., Kagerup.)
12. Nielsen, Aase Bøgvad. (Gdr. N., Herrestrup.)
13. Nielsen, Erling. (Mejeribestyrer Jørgensen, Udby.)
14. Pedersen, Erik. (Forvalter P., Hagestedgård.)
15. Pedersen, Grethe. (Arbejdsm. P., LI. Grandløse.)
16. Rosenstand, Peter. (IFarverm. R.)
17. Rosenstand, Poul. (Farverm. R.)
18. Sørensen, Birgit. (Vognmand S., Uglerup.)
19. Sørensen, Inge. (Slagterm. S.)
20. Sørensen, Laust Sandorff. (Rejsemekaniker S.)
21. Ullerichs, Poul Jørn. (Købmand U.)

Realklassen:
1. Dragsdahl, Agnethe Scharling. (Sognepræst D.,Grevinge.)
2. Hansen, Birgit Loft. (Konditor L. H.)
3. Hansen, Tom. (Gasværksbestyrer H.)
4. Heskjær, Else Wiuff. (Overassistent H.)
5. Hoppe, Else Astrup. (Lærer H., Grandløse.)
6. Jensen, Ingrid. (Købmand J., Brønde, Orø.)
7. Jørgensen, Carlo. (Vognmand J.)
8. Mortensen, Bent Hill. (Fru M., Kvanløse.)
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9. Møller, Lise. (Propr. M., Eskebjerg.)
10. Petersen, Arne. (Gdr. P., Hørby.)
11. Petersen, Nina Brøchner. (Snedkerm. B. P.)
12. Sano, Ellen Marie. (Tandlæge S.)
13. Svenné, Edité. (Civildommer S., Udby.)

Hjemstedsbetegnelse er udeladt for eleverne fra Holbæk. 
Samlet elevtal: 211.

Årsafslutningen
holdtes på »Postgården« 23. juni kl. 14^2- Dimittenderne 
fik eksamensbeviserne overrakt, og følgende præmier ud
deltes :
1. Foreningen »Norden«s bogpræmie til en elev, som har 

vist særlig interesse for svensk tildeltes Carlo Jørgen
sen, IV m.

2. Skolens boglegat til en flittig elev i IV m, som vil gå 
videre i realen, tildeltes Edité Svenne.

3. Lærerinde frk. Meyer-Johansens mindelegat, 25 kr., til 
den elev i IV m, som har opnået det fineste tegneresul
tat, tildeltes Børge Hansen og Nina Brøchner-Petersen. 
Hver en portion.

4. Henningsens Boghandels præmie for den bedste real
eksamen fik Arne Jensen.

5. Elevforeningens præmie for den bedste danske stil til
deltes Bente Skaftrup Jensen, real.

6. Elevforeningens flidspræmie tildeltes Asger Jensen, 
real.

Af skolens dagbog
12. august begyndte det nye skoleår med 198 elever.
2. september var IV m og realen på tur til Møens klint.

1 .—4. under var i Jyderup.
3. september var 5. u.—I og II m på tur til København.
6. september var III m på tur til Hillerød, Fredensborg, 

Frederikssund og Jægerspris.
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25.—27. september havde realklassen sin traditionelle tur 
til København. Allers etablissement, den britiske ud
stilling m. m. besøgtes, desuden overværedes opførel
sen af »Sparekassen« i Det kgl. teater.

3. november var der skolefest på hotel »Isefjord«. Ele
verne fra real og IV m opførte »Aprilsnarrene«.

6. november var IV m og realen indbudt til elevforenin
gens andespil, der afholdtes i tilslutning til generalfor
samlingen.

11. november og følgende dage var forskellige klasser til 
instruktion på centralbiblioteket.

12. januar samledes hele skolen i gymnastiksalen for at 
høre radioudsendelsen fra Amalienborg.

15. januar overværede eleverne fra de ældste klasser 1. 
skolekoncert, indbudt af Holbæk kommune.

21. januar som ovenfor 2. skolekoncert.
22. januar trylleforestilling ved hr. Mundeling.

2. maj fandt den årlige gymnastikopvisning sted på 
»Postgården«. I pauserne var der korsang af eleverne 
fra 5. u.—III m.

M. S.



FRA ELEVFORENINGEN

Jubilæumsholdet . Realisterne 1924
Der findes desværre ikke noget billede af holdet, hvorfor 

vi må nøjes med at opgive navn og adresse for de pågældende 
to dimittender:

1. Direktør Henry Jensen, Brødrevej 21, Søborg.
2. Førstelærer J. Ingemann Petersen, Ty velse pr. Vrang

strup.

I mangel af billede, har begge jubilarerne sendt os en be
tragtning over skoletiden, som vi er meget taknemlige for.

Hilsen fra jubilarerne
Er det virkelig 25 år siden, at man gik ud af skolen? Det er 

altså 30 år siden, at jeg med frygt og bæven indfandt mig i 
den røde bygning på Blegdammen for at få afgjort, om jeg 
var værdig til at indtræde i mellemskolen. Lærer Nordow op
læste diktatet, og lejlighedsvis kiggede han over skulderen på 
de forskellige delinkventer og så på det skrevne gennem sit 
store læseglas. Av, det skal nok ses grundigt efter, så ikke 
den mindste fejl overses, tænkte vi arme stakler, der endnu 
ikke kendte hans øjensvaghed. Nå, det gik nu altså godt, for 
jeg tror ikke, nogen af os blev afvist, og så begyndte kort 
efter de 5 års arbejde i mellem- og realskolen.

Hvilke erindringer er nu tydeligst fra den tid? For mit ved
kommende tror jeg, at det er skolebestyrer Thøgersen, når 
han med eftertryk (til skade for kridtet) på den sorte tavle 
fastslog de matematiske læresætninger med kommentarer af 
hans rungende basstemme. Respekt forstod han at skabe. — 
Lærer Nordow i naturhistorie og sløjd var flink og elskvær
dig, men kunne dog af og til, når en elev tirrede ham, blive 
hidsig. Bevægede han ørerne, så vidste vi, at vi skulle tage 
os i agt, det var et faresignal. — I historietimen (årstallene 
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uha!) sad frk. Ankersen streng og ubønhørlig og påhørte med 
synlig misbilligelse ens forsøg på at gå uden om årstallene. — • 
Frk. Christensen i tysk og fransk var en elskelig dame, men 
sine lektier skulle man lære; hun stillede i og for sig lige så 
store krav som frk.Ankersen, men var dog langt mere afholdt.

Nej, når man får begyndt at fordybe sig i erindringerne, 
kan man blive ved. Derfor ikke mere om lærerne. Klassen 
var i de første år af omtrent normal størrelse, men efter mel
lemskoleeksamen skete der en katastrofal afgang, således at 
vi pludselig så elevantallet i realklassen reduceret til 2 (to). 
Det var en hård tørn. Hver dag blev man hørt hver time, der 
var ikke noget med at gå let hen over lektierne, fordi »man 
var jo oppe i går«. Ingemann og jeg skiftedes troligt til at 
blive hørt først eller sidst på timen, indtil han ca. 3 måneder 
føi eksamen blev syg. Nå, så vidste jeg altså, at jeg ville blive 
hørt i hele lektien, hver time, hver dag. Det virkede selvfølge
lig udmærket, så der var ikke megen repetition, og eksamen 
blev fint overstået. Ingemann nåede at blive rask, så han 
kunne komme med til sygeeksamen om efteråret, og det gik 
også fint.

Skolen er ungdommens første bekendtskab med livets 
pligter, og i mange tilfælde har skolernes mænd og kvinder 
en afgørende indflydelse på den ungdom, de får i deres vare
tægt, så at held eller vanheld senere i livet mange gange kan 
føres, tilbage til skolens arbejde.

Tider og personer skifter, men traditioner består. Jeg tror, 
at Holbæk private mellem- og realskole — Sindbæks skole — 
også i fremtiden, på samme måde som i min skoletid, vil for
stå at udvikle de egenskaber i ungdommen, der betinger en 
fremtid til gavn for samfundet.

Henry Jensen.

Det er farligt at bede en 25 års jubilar fortælle skolemin
der; man kunne jo fylde en bog, så hvor skal man ende, og 
hvor skal man begynde!

Jeg kunne fortælle om, hvorledes jeg fra landsbyskolen 
blev stoppet ind i II mellem til 15. november, og om det 
chok, jeg fik, da jeg i den allerførste time blev vidne til hr. 
Thøgersens mas for at overbevise klassen om den første kon
gruenssætning. Jeg havde aldrig før den stund anet eksisten
sen af faget geometri, og det synes mig noget tåbeligt at 
spilde en hel time på at bevise, hvad enhver jo kunne se: at 
de to på tavlen tegnede trekanter var nøjagtig lige store.

Der var mange andre mysterier, som Krøjerup skole, dels 
på grund af lærerens sygdom og skiftende vikarer og dels 
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fordi det lå uden for dens rammer, ikke havde kunnet klare 
for mig, men det blev klaret. Ved lærernes heroiske slid med 
mig både under og efter skoletid indhentede jeg de 114 års 
pensum. Jeg mindes dette med beundring og tak. Hvor ver
den blev stor og ny for mig i disse første måneder.

Der dukker pludselig et minde frem af de mindre strå
lende fra et af de sidste år, om dengang jeg på een gang knal
dede to ruder i en jernbanekupé ved at hale i remmen, så 
døren røg i med et smæld, rimeligvis hjulpet i fart af vinden. 
Nu viste det gode sammenhold sig: på få dage var det nød
vendige erstatningsbeløb tilvejebragt blandt rejsekammera
terne fra Regstrup ved hjælp af lomm^ienge og de beløb, de 
forskellige mødre kunne plukkes for, således at min mor var 
den eneste, der var uvidende om katastrofen. Men det mest 
grufulde var, at der hengik så lang tid, før generaldirektora
tet fik overvejet, om skaden var hændelig, eller hærværket 
var begået forsætlig, at da afgørelsen endelig faldt, og reg
ningen kom, viste det sig, at vort håb om, at »det gik nok« 
havde været fejret så tit, at hovedparten af de indsamlede 
penge var smuldret bort for os i søde sager. Så gik den ikke 
længere, jeg måtte hjemme tilstå det halve af brøden — læn
gere turde jeg ikke vove mig — mens præstens Knud måtte 
gå til sin mor for at gøre udvej for det resterende. Jeg tæn
ker mig, at pastor Petersen har undret sig over, hvorfor der 
i nogen tid derefter har været »fastespiser kun på bordet«.

Nej, nu dukker der et regulært 25 års minde op, en eksa
mensdag! Vi var jo kun to i klassen, og da eksamen begyndte, 
blev jeg syg og måtte have sygeeksamen — altså to eksa
miner til to mand!

Det er ellers ikke muntert at være ganske ene kandidat til 
eksamen. Skoleåret igennem havde vi haft mange glæder ved 
kun at være to nogenlunde jævnbyrdige og gode kammera
ter, men adskillelsen til sidst gav mig en herlig oplevelse, 
den dag hr. Thøgersen i sin flotte høje »Ford« kørte til Ros
kilde, for at vi på hotel »Prinsen« kunne træffe skolebesty
rer Hatt, der kom fra Frederikssund for at være censor. Jeg 
kom med fra Ny kro, hvortil hr. Thøgersen arriverede med 
vognen fuld af billystne; jeg husker, at frk. Christensen var 
med og frk. Meyer og selvfølgelig Rigmor. Thøgersen var 
glad for sin bil og jonglerede flot med den ud ad vejen. I 
skolen cirkulerede den »morsomhed«, at han styrede den med 
maven. Der var nu heller ikke megen plads ved rattet, men 
hr. Thøgersens mave var ikke af den muskuløse konsistens 
som hr. Nordows, der kunne sende en tværs over klassevæ
relset, og jeg konstaterede snart, at det passede ikke.
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Hvorledes eksamen gik, husker jeg intet som helst til; jeg 
var hele tiden mere optaget af turen end dens mål, men jeg 
husker, at efter prøven gav hr. Thøgersen eksamensfrokost 
— også til mig — og det var ikke fastespiser. Selv om jeg 
sagtens under dette måltid kun har brugt de stærkt anbefa
lede ord ja, ja og nej, nej, kombineret med det også kendte 
ord tak, og rimeligvis har følt mig mere utilpas end en hund 
i et spil kegler, så følte jeg dog, at mit åndelige jeg voksede 
flere tommer på denne dag. — Hjemturen om aftenen gik alt 
for hurtigt under en munter og helt kammeratlig stemning. 
Jeg husker navnlig, hvorledes hr. Thøgersen til morskab for 
os alle »straffede« de bilister, der ikke ville blænde lygterne, 
ved på kort afstand at sende dem det stærke lys i øjnene; 
jeg husker også, at frk. Meyer med små kokette hvin til
kendegav sin ængstelse for nedfarten ad Elverdamsbakkens 
dengang skarpe slyngninger.

Jeg steg ud ved Ny kro med en mærkelig følelse af at have 
været i gudernes selskab, men også af, at disse guder for 
mine øjne var steget ned på jorden, uden at de derfpr var 
blevet mindre. Tværtimod.

Man føler trang til at riste hver af lærerne sin minderune, 
men lad det stå hen — det er jo alligevel for sent at sige den 
tak, man skylder dem.

Det sker, når jeg er i Holbæk, at jeg drejer om forbi den 
gamle skole, sagtner farten og ser ind over lågen, men jeg 
går ikke ind. Forbi er forbi, det er jo kun skallen, jeg ser, 
den levende kerne er en anden og ukendt for mig. — Jeg be
holder helst det gamle billede. T T „

J. Ingem. Petersen.

Af en gammel lærerindes erindringer
Hvis en Holbæk-borger, der havde været borte fra sin by 

siden slutningen af forrige århundrede eller begyndelsen af 
dette, kom tilbage til den, ville han slet ikke kunne kende den 
igen, i den grad har den været under forvandlingens love; 
alene det parti af byen, som dog har bibeholdt sit navn, Bleg
dammen, ville være ham ukendt, ja, selv den gård, hvortil de 
fleste af byens folk i tidens løb er flyttet hen, den gamle 
kirkegård, er ved udvidelser undergået en stor forandring, 
navnlig den nederste del af Blegdammen ud imod Jernbane
vej. I begyndelsen af århundredet fandtes den store kirke
gårdsmur ud til Blegdammen ikke, men der var en slags lille 
anlæg, hvorigennem førte en lille sti. Herigennem smuttede 
man, når man skulle til herredskontoret eller til Thøgersens 
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skole; den var der nemlig og vejen, der førte fra Kastanievej 
til Jernbanevej, var tit en tumle- og legeplads for skolens 
elever, ja, en hel lille sportsplads, og jeg husker endnu fra 
den tid, hvor jeg vikarierede for frk. Jørgensen, at jeg og 
mine små elever benyttede gymnastiktimerne, når vejret til
lod det, til at spille fodbold og langbold; man erindre, at der 
dengang ikke fandtes bil- eller farlig cyklekørsel. — Vikaria
tet omfattede også engelsk i 1. mellem; der var fællesklasse, 
men både piger og drenge var velopdragne, gode og lydige 
elever, som alle gerne ville lære noget.

En dag gik dog naturen over optugtelsen. Forårssolen havde 
skinnet så smukt i nogle dage og havde lokket de små vinter
gækker frem i alle haver, sneen var forsvundet, og en dag 
fandt jeg på katederet en samling af de små hvide forårs
bebudere — et mærkeligt påfund; jeg gik dog ind på spøgen 
cg sagde blot, at blev man gækket, måtte man af med på
skeæg, og stillede sidste dag før påske med et stort chokolade
æg. »Nu må I selv finde ud af at dele det«, sagde jeg.

Af lærerkræfterne husker jeg tydeligst hr. Thøgersen, pa
stor Nørreslet, frk. Julie Christensen, frk. Gulstad, frk. Le- 
bech, frk. Jørgensen og hendes forlovede lærer Jørgensen; 
både han og hun er forlængst døde, men den gamle fru Jør
gensen levede mange år efter her i Holbæk.

Vi havde i det lille smalle lærerværelse på højre side af 
gangen nærmest gymnastiksalen mange hyggelige og mor
somme frikvarterer sammen. Frk. Christensen var venlig og 
rar, men kunne også være streng. En dag, hvor klokkens rin
gen havde afbrudt legens travlhed også for en af de små da
mer i en af de små klasser i den grad, at hun havde glemt de 
små aftrædelsesrum, men kom forpustet sammen med de an
dre ind i klassen, ville skæbnen, at netop hun først kom op 
til tavlen for at regne et stykke. Hun stirrede forskrækket på 
tallene og huskede da først, hvad hun havde glemt. Sveddrå
berne blev til tårer, og tårerne havnede i en stor pyt på gul
vet; først da jeg ventede forgæves på et svar, opdagede jeg 
kalamiteten. Jeg fik hende bugseret på plads, stillede mig 
foran tavlen og fortsatte undervisningen. Men det kan nok 
være, at der vankede en omgang til hende af frk Christensen 
i frikvarteret.

Af børnenes umiddelbare forestillingsevne og fantasi kan 
man vente det mest usandsynlige. Det fik jeg lært en dag, da 
jeg gik hjem fra skolen. Det lille anlæg ved Bysøparken var 
der dengang, men gennemgangen i Jul. Mortensens gård ud 
til Nygade er nu lukket. En lille rask fyr fra en af de mindre 
klasser kom springende ud imod mig. »Goddag, frøken!« 
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»Goddag, Peter, hvordan har du haft det i ferien?« »Storartet, 
jeg. har været langt ,langt borte, helt ovre i Jylland, og ved 
frøkenen, hvad jeg oplevede? Jo, se en dag, da jeg gik ude på 
den store vilde hede, kom en mægtig løve springende imod 
mig. Hvad havde jeg vel at gøre? Jeg spændte min bue og pil, 
gik imod den og ramte den midt i panden, så den straks 
dpde«. »Men tror du nu også, den er død, Peter?« »Ja, det 
kan frøkenen tro, den er«, og stolt travede Peter hjem til sin 
mor.

Man må jo dog tro, at Peter i den forløbne tid desværre må 
have erfaret, at virkelighedens løver ikke er slet så lette at 
jage på flugt. Margrethe Christiansen.

Om »100 Aar i Skole«
Det meddeles, at vi i det forløbne år har haft den glæde at 

modtage flere ordrer og henvendelser fra Sverige om denne 
interessante bog, de to sidste gange var det A/B Wettergren 
& Kerbers bokhandel, Gøteborg, der skrev efter den. Lige
ledes er den bestilt af universitetsbiblioteket i Lund, universi- 
tetsbibloteket, København, biblioteket i Silkeborg, biblioteket 
i Gentofte og den kendte boghandel Andr. Fred. Høst og Søn, 
København.

Vi henstiller i øvrigt til medlemmerne at reklamere for ud
bredelsen. Den fås i E. Henningsens boghandel, og prisen 
c' 8,85 ki. Holm-Hansen.

Bestyrelsen for Holbæk private realskoles elevforening
Købmand A. Holm-Hansen, formand, Kasernevej 14. Telf. 43. 
Adjunkt Niels A. Christiansen, næstformand, Roskilde kate

dralskole. Telf. Holbæk 112.
Bankrevisor frk. Ebba Lavdal, sekretær, Diget 26. Telf. 612.
Musiklærerinde frk. Ester Holm-Hansen, kasserer, Vimmel- 

skaftet 11. Telf. 1319.
Lærerinde frk. Lilli Nielsen, Hørby. Telf. Udby 162 y. 
Stadsdyrlæge Holten Rasmussen, Roskildevej 13. Telf. 845. 
Ldm. Erik Larsen, Ebbehøjgård, Igelsø. Tlf. Sdr. Jernløse 97 x. 
Christen Hjorth, Bakkekammen 47.
Frank Larsen, Kalundborgvej 118.

Nye medlemmer
Esther Bruun Hansen, Knabstrup.
Karenlise Halby Jensen, Knabstrup.
Karin Aaholm Hansen, Vimmelskaftet 11, Holbæk.
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Hanne Duetoft, Brogade 2.
Britta Duetoft, Brogade 2.
Else Merete Jensen, Kløvermarksvej, Holbæk.
Niels Mahncke, Bakkekammen, Holbæk.
Jørn Christensen, Platanvej 8, Holbæk.
Frank Larsen, Kalundborgvej 118, Holbæk.
Edith Sørensen, La fleur, Ahlgade, Holbæk.
Børge Hansen, Butterup.
Helga Jacobsen, Bakkekammen, Holbæk.
Pianistinde Gerda Pedersen, Kirkestræde, Holbæk.

Medlemstallet 1. juni 1949 er 168.



Fritagelse for gymnastik
kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til skolen. 
Strækker fritagelsen sig ud over en uge, må der udfær- 
diges en lægeattest. — Blanketter hertil fås på skolen.

Forsømmer et barn
skolegangen på grund af sygdom, medbringes den første 
skoledag derefter skriftlig meddelelse herom.

Ønskes et barn af en eller anden grund fritaget for 
skolegang en enkelt dag, må skolen underrettes i forvejen.

Ønskes ettilrejsende barnfritaget for 
ekstratimen, skal skolen underrettes 
derom skriftligt. I alle tilfælde anvendes med
delelsesbogen.

Konfirmationsforberedelsen
ønskes så vidt muligt henlagt til III mellem, men aftale 
herom bedes i god tid truffet med skolen.

Til underretning for hjemmene
om elevernes standpunkt meddeles 6 gange i årets løb ka
rakterer. — I december og marts gives tillige vidnesbyrd.

Afgangsklasserne får årskaraktererne meddelt ved af
slutningen af skolegangen sidst i maj.

De øvrige klasser får efter årsprøven årskarakterer og 
eksamenskarakterer.



Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri


