
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HOLSTEINSGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen, 
indbydes til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni.



Lærerrådet.

Læge.

Sundheds
plejerske.

Tandlæge.

Skolebetjent.

Skolenævnet.

Skolens personale.
Skoleinspektør: Sigrid Hansen.
Sanginspektør: R. Grytter; Sløjdinspektør: A. Schauby.
Vice-skoleinspektører : A. Ritsmar Pedersen (Holsteinsgade skole), K. Garver 

(Rosenvangskolen), A. Lohmann-Thomsen (Holsteinsgades skole).
Overlærere: H. Olsson, J. Lundgård (formand for lærerrådet), J. Eggert, 

I. Leth, C. Clausen, W. Nielsen, Sv. Fejø, P. Eskelund (skolebibliotekar), P. 
Svanholm-Nielsen, O. Lund, B. Poulsen, J. Johansen, K. Kjærsgård-Rasmussen, 
I. Jappe, Ellen Rasmussen, M. Hippe, E. Ingerslev, L. Rosenkold, E. Knudsen, 
A. Lyngh-Larsen, K. Schmidt, A. Nilssen, L. Eggert, E. Møller, D. Christensen, 
E. Boisen, L. Tscherning, K. Jørgensen.

Lærere: E. Birkholm, Sv. E. Jensen, J. Mårtens, Anton Jensen, Bent Larsen, 
V. Gravesen, P. Christensen, K. Bauer, Bent Sørensen, E. Schønberg, O. Ploug- 
mand, John Olsen.

Lærerinder: E. Junker, B. Glenner, H. Søeborg-Ohlsen, T. Grauslund, R. 
Johansen, 1. Bang, A. Holst, M. Blinkenberg, J. Amgild, M. Nicolajsen, K. Søren
sen, K. S. Dahl, A. Sjelle-Jørgensen, Martha Hansen, M. Lorck.

Dr. Gammelgård, der træffes tirsdag kl. 12-1230 og fredag kl. 9-930.

E. Henrichsen, der træffes hver dag kl. 830-15.

Elisabeth Schumacher, der træffes hver dag kl. 83°-15.
Tandlægeassistent Else Nielsen.

D. Madsen på Holsteinsgades skole.
E. Christensen på Rosenvangsskolen.

Fabrikant Emil Hey, Strandboulevarden 66, 0. (Formand).
Maskinarbejder Aug. Rothmann Christensen, Fiskedamsgade 25, mezz., 0. 

(Næstformand).
Fru Doris Qvist, Carl Johans Gade 4, 0.
Fuldmægtig Frede Petersen, Næstvedgade 17, 0.
Fuldmægtig Erik Møller Jørgensen, Kastelvej 9, 0.

I årets løb har sanginspektør mag. art. R. Grytter fejret 40 års jubilæum, lige
som hr. overlærer W. Nielsen har fejret sit 25 års jubilæum.

Holsteinsgades skole og Rosenvangskolen havde 1. januar 1961 tilsammen 1636 
elever, fordelt i 5 drengeklasser, 5 pigeklasser og 49 blandede klasser. Af disse 
59 klasser var 38 anbragt i Holsteinsgades skole og 21 i Rosenvangskolen.

Realeksamen blev i 1960 bestået af 18 drenge og 29 piger. Af mellemskole
eleverne fortsatte 15 i gymnasiet og 45 piger og drenge i skolens realklasser, mens 
resten blev udmeldt og gik til praktisk virksomhed.
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Meddelelser til hjemmene.

Skolens 
kontor.

Skolens

Åbent hver skoledag kl. 12-13 og hver onsdag kl. 1730-183°.
Holsteinsgades skoles telefon er Øbro 4697.
Rosenvangsskolens telefon er Øbro 6036.
Skolens distrikt omfatter følgende gader:
Aggersborggade, Arendalsgade, Bergensgade, Classensgade, A. L. Drewsens- dlstllkt- 

vej, Faksegade, Fakse Tværgade, Fiskedamsgade, Fr. Nansens Plads, Frihavnen, 
Banekaj, Kapella, Dampfærgevej, Forbindelsesvej, Gittervej, GI. Kalkbrænderivej 
nr. 40-68, Hjørnevej, Hovedvej, Indiakaj, Kulkaj, Langelinievej, Marmorvej, Mel
lemkaj, Sydkaj, Vestkaj, V. Silokaj, Østkaj, 0. Silokaj, Gefionsgade, Hardanger- 
gade, Hjørringgade, Holsteinsgade, Hovgaardsgade, Jens Munks Gade, Kastelsvej, 
A. F. Kriegersvej, Kristianiagade, Lindenovsgade, Lipkesgade, Livjægergade, Man
dalsgade, Marstalsgade nr. 29-55 og 24-46, Nordborggade, Nordre Frihavnsgade 
lige numre og nr. 83-101, Næstvedgade, Odensegade, Petersborgvej, Præstøgade, 
Ringstedgade, Rosendalsgade, Rosenvængets Allé, Rosenvængets Hovedvej, Rosen
vængets sideallé, Saabyesvej, Slagelsegade, Sorøgade, Spangsbergsgade, Stavanger- 
gade, Steen Billesgade, Strandboulevarden nr. 1-57 og 2-96, Sønderborggade, Trond- 
hjemsgade, Trondhjems Plads, Ved Hegnet, Ved Vænget, Willemoesgade, Østbane- 
gade nr. 1-143 og Østerbrogade nr. 2-76.

Den lovmæssige bestemmelse for udskrivning er, at et barn tidligst kan ud- Udskrivning, 
skrives ved skoleårets udgang, når det

1. ved skoleårets slutning har gået i skole i 7 år og
2. fylder 14 år senest den 31. januar året efter.

Årsafslutningen.
Den mundtlige årsprøve for alle klasser fra 1. klasse til III em. finder sted, Årsprøve, 

som det fremgår af skemaet for årsprøven, mandag den 20. og tirsdag den 21. juni. 
Disse er almindelige undervisningsdage, som giver forældrene lejlighed til at se, 
hvorledes det daglige arbejde former sig. Onsdag den 22. juni er omflytningsdag, 
hvor eleverne møder for at få besked om det nye skoleår.

Under årsafslutningen er de skriftlige årsprøver fremlagt i de respektive klasser, Elev
tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal på Hol- arbejder- 

steinsgade og på nr. 13 på Rosenvang kl. 9-11. Børn har kun adgang, når de er 
ledsaget af voksne. Arbejderne må kun udleveres til eleverne af faglæreren.

Årsafslutningen finder sted onsdag den 21. juni kl. 193° i drengenes gymnastik- Ars- 
sal. Her må alle elever, hvis skolegang afsluttes, møde, og eksamens= afslutnin^en 
beviser, standpunktsbøger og flidspræmier vil blive uddelt. De pågældende 
elevers forældre er velkomne til at overvære denne afslutning.

Første skoledag er i år mandag den 14. august, hvor eleverne møder på skolen 
2 timer for at få udleveret bøger. 1. klasserne møder dog først mandag den 21. august.

Det nye 
skoleår.
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Indskrivning.

Den første 
skoledag.

Forsømmelser.

For de børn, der skal begynde deres skolegang i august 1962, begynder ind
skrivningen den 1. september 1961; dåbs- eller navneattest skal medbringes sam
men med vaccinationsattest, hvis barnet er vaccineret. Det bemærkes, at børnene 
skal være fyldt 7 år senest den 31. januar 1963 for at indskrivning kan finde sted.

Den første skoledag imødeses i regelen med stor forventning af den lille nye 
skoleelev, men også af forældrene, især hvis det er det første barn, de sender hen 
til skolen. Det er derfor af stor betydning for barnet — og forældrene — at dette ikke 
skuffes i sine forventninger i starten, men den første dag får en modtagelse på sko
len, der er med til at opfylde forventningerne og fra første færd giver barnet den 
rigtige indstilling til det betydningsfulde afsnit af dets liv, som skoletiden er.

En sådan modtagelse er der tradition for på Holsteinsgades skole. Når de øvrige 
klasser har forladt legepladsen, samles børn og forældre under det hejste flag og 
påhører en lille tale, hvori der bydes de små - og deres forældre - velkommen til 
arbejdet på skolen, og hvori der gives forældrene en kort oversigt ever skolens 
undervisningsmæssige, sociale, hygiejniske m. fl. opgaver. Derefter går de små led
saget af deres lærer og ofte også af forældrene til deres respektive klasser, hvor 
læreren råber dem op, taler og synger lidt med dem og giver en lille undervisnings
time for at give dem den rette indstilling til skolearbejdet, hvorefter de små sendes 
hjem. De første 14 dage er der to timers daglig undervisning, hvorefter der er 
fuld skolegang.

På Rosenvangskolen blev der i år budt velkommen af inspektøren og på Hol
steinsgades skole af viceinspektørerne.

Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, bør dette så vidt muligt 
samme dag meddeles skolen skriftligt. Strækker sygdommen sig over mere end 3 
dage, kan skolen forlange en tilsendt blanket påtegnet af lægen. Tilladelse til at 
forsømme skolen en enkelt eller nogle få dage kan gives, når tilladelsen indhentes 
forud.
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Eleverne advares mod at hensætte deres skoletasker på legepladsen, trapper og Tasker, 
gange uden tilsyn. Det hænder, at folk fra gaden går ind, udvælger sig den bedste 
af taskerne og forsvinder med den. Der er i dette skoleår forsvundet alt for mange 
tasker på denne måde. Skolen er ikke i stand til at yde erstatning for tasker med 
indhold, der sådan forsvinder.

Et barn må efter loven ikke have budtjeneste før det fyldte 13. år. Barnet må Bypladser, 
kun være beskæftiget mellem kl. 16—18 eller de to sidste timer, inden forretnin
gernes lukketid, altså ikke om morgenen eller på folkekirkens helligdage.

Skolen har mange sociale opgaver. Samtlige elever i klasserne 1. til og med Sociale 
4.em —4.fu kan daglig få i liter mælk samt en vitaminpille. Til de elever, der af opga'ei‘ 
lægelige grunde ikke kan tåle sødmælk, udleveres der kærnemælk, men det er absolut 
kun en undtagelse.

Skolens elever kan hver 14. dag få et varmt brusebad på skolen, og det tilrådes 
alle forældre at lade deres børn deltage i denne skolebadning. Efter hver gymnastik
time er der brusebad, der er obligatorisk for alle elever fra 4. klasse og opefter. For 
5. klasser og 6. klasser er svømmeundervisning i svømmehallen obligatorisk. Fri
tagelse for gymnastikbade udover 3 gange må dokumenteres med lægeattest.

For at bekæmpe tuberkulosen blev alle elever i real, IV —4.f samt 7. klasser 
røntgenundersøgt i november måned.

Skolens elever i 1. til 5. klasse får deres tænder undersøgt 1 a 2 gange om året Skole- 
og disse elever kan til enhver tid henvende sig på klinikken, hvis der bliver noget i tan pIeJen- 
vejen med tænderne.

For eleverne i 6. klasserne og i de øvrige klasser opefter hersker der den midler
tidige ordning, at der på skolens kontor kan udleveres en henvisning til elevens private 
tandlæge, hvorefter der fra kommunens side ydes en delvis betaling af tandlægereg
ningen.

I årets løb.
Foruden den almindelige færdselsundervisning i klasserne, som foretages af Færdsels

lærerne, har skolen hvert år besøg af en politibetjent, der gennemgår forskellige undervisninS 

færdselstilfælde for eleverne, hvad der gerne skulle åbne elevernes øjne for nytten 
af at færdes korrekt på vore gader.

Vore skolepatruljer fra tre femteklasser på Rosenvangskolen har i dette skoleår Skole
klaret deres opgave til sikring af kammeraternes færden over Strandboulevarden så patru,jen' 
pligtopfyldende og elegant, at politiets udsendte kontrollanter — også civile! — indstil
lede dem som nummer ét i København. Den 10. januar afholdtes skolepatruljefesten 
i Tivolis Koncertsal, hvorved „General Motors" pokal blev overdraget patruljen. Med 
vilje var den mindste pige og dreng udtaget til at modtage præmien, for at andre 
skolers patruljemedlemmer på 14-15 år kunne se, at vore 11—12 årige også kan 
klare sig pænt.
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Forældre
møder.

Sang og 
musik.

Om 
konfirmations
forberedelsen.

Men alligevel svarede en stor dreng fra en 7. klasse på Holsteinsgades skole på 
spørgsmålet om, hvorfor han ikke rettede sig efter patruljens anvisninger: „De er alt 
for små!“

Det er vist desværre er udbredt forestilling blandt mange elever fra de større 
klasser, som har enkelte timer på Rosenvangskolen, men mon vi ikke kan blive enige 
om, at størrelsen er underordnet, når blot disse små gør deres store arbejde så godt, 
som tilfældet er!

Den 1. og 2. november 1960 afholdtes der forældredage ved de to skoleafde
linger. I de små klasser glædede mange forældre børnene og skolen med et besøg, 
mens der var meget få besøg i de større klasser. Aftenmødet holdtes den 3. november, 
hvor viceskoledirektør fru Philippa Hansen talte om: Aktuelle skoleproblemer.

For 5. klassernes forældrekreds blev der afholdt møde den 8. november, hvor 
skoleinspektøren gav orientering angående overgangen til de nye linier i 6. klasse, 
og hvor forældrene bagefter havde lejlighed til at mødes med deres børns klasselærer 
og regnelærer. — I årets løb har der været holdt enkelte andre klasseforældremøder.

Den 6. marts afholdt skolenævnet et møde for forældrene, hvor viceskoledirektør 
Kr. Thomsen Jensen talte om: Retningslinierne i det nye forslag om skole- og under
visningsplan for København. - Ved alle møderne har der været stort fremmøde af 
forældre.

I vinterhalvåret har ca. 45 piger fra 7. klasse og IV em deltaget i frivillig kor
sang mandag aften kl. 183°-20, under ledelse af hr. ovl. K. Kjærsgård Rasmussen. 
Koret har medvirket ved K.K.L.’s julefest, ved skolens juleafslutning i Frihavnskir
ken samt givet koncert i april måned i skolens gymnastiksal.

En del elever har for egen regning gået til undervisning på skolen i blokfløjte- 
og violinspil hos musikpædagogerne fr. E. Schiøler Ågård, fr. A. M. Larsen, 
fr. Margrethe Tuch samt hr. Seifel Christensen, mens en enkelt pige går til cello
undervisning hos fr. Alstrup.

Endvidere har de store elever fået lejlighed til - så langt billetterne rækker - at 
overvære to orkesterkoncerter for skoleelever i Odd Fellow Palæet.

21 elever har i 1960-61 været medlemmer af „Musik og Ungdom".

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og l.real, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og 1. real, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april—juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og 1. real, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
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Her skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som regel strækker sig 
over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Vore elever er desværre meget glemsomme og efterlader alt for meget godt tøj Glemte sager, 
og andre sager på skolen. De elever, der på denne måde mister tøj eller andet, må 
henvende sig til „Glemmekassen" i kælderen, der er åben hver skoledag kl. 11-1115 
og 13-1315 eller til viceinspektøren. En gang om året bliver det glemte tøj frem
lagt til eftersyn, og det, der ikke bliver afhentet, skænkes til velgørende institutio
ner. Mærk Deres barns tøj og sager med navn og også klasse.

Det henstilles til forældrene ikke at give de mindre elever ure og smykker Ure og 
sm vkker. med i skolen. Eleverne lægger ofte disse ting fra sig, når de skal til gymnastik eller 

bad, glemmer dem, og tingene kan forsvinde.

Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Erstatning 
for bortkomne 
ure, smykker 
etc.

Det er af stor betydning for børnene at komme bort fra storbyen i sommermå- Feriepladser, 
nederne, derfor gør skolen, hvad den kan, for at anvise så mange elever som muligt 
ferieophold, hvis forældrene ikke selv er i stand til at skaffe børnene ud. Der er to 
former for feriepladser: 1) et ophold på lærerforeningens feriekolonier (ca. 3 uger), 
2) et ophold i et landbohjem (i ca. 4 uger); de sidstnævnte er alene forbeholdt 
elever fra hjem, hvis økonomiske forhold er mindre gode. Det må bemærkes, at 
skolen kun kan anvise plads til de elever, der udviser god opførsel. Elevernes klasse
lærer modtager ansøgning om ferieplads. For de elever, der ikke kommer ud at 
rejse, arrangerer Gabriel Jensens ferieudflugter ture i feriens løb.

I vinterhalvåret fra den 15. september til den 15. april er læsestuen åben 3 Skole
dage om ugen (mandag — onsdag — fredag) i 2 timer (kl. 14-16). Her kan eleverne 
tilbringe en del af deres fritid med forskellige sysler. Eleverne bestemmer selv, da 
det er deres fritid, hvad de vil beskæftige sig med. En stor del af eleverne kommer 
for at læse deres lektier for den næste dag. De har da, såfremt de får brug derfor, de 
forskellige håndbøger inden for rækkevidde og kan endvidere henvende sig til skole
bibliotekaren, hvis der er problemer, de ikke kan klare. Mange elever søger til 
læsestuen for at gøre de arbejdsopgaver færdige, som de har arbejdet med i timerne, 
da vi på læsestuen har et eksemplar af de bøger, som findes i skolens klassesæt.
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Når lektierne er fra hånden, tager mange elever fat på forskellige læsestueop
gaver, bl. a. opslagsøvelser i håndbøger, øvelser i at slå op i kartoteket og egentlige 
bogopgaver. Andre elever finder sig en spændende bog, og atter andre læser i de 
fremlagte tidsskrifter. Erhvervskartoteket bliver ofte studeret, især af eleverne fra 
de ældste klasser. Sidste skoleår havde læsestuen 1454 besøgende.

1 udlånsbiblioteket, der har 4 udlånstimer pr. uge, havde vi sidste år et udlån på 
9717 bind fordelt med 2611 faglitterære og 7106 skønlitterære bind.

Julen. En af de mest stemningsfyldte sammenkomster er skolens afslutningshøjtid i 
Frihavnskirken den sidste dag før juleferien. Eleverne bliver delt i to hold, fra 1.—5. 
og fra 6. klasse og opefter. Det kan tage en om hjertet at høre navnlig de små del
tage i gudstjenesten og med deres klare barnestemmer synge de gamle julesalmer. 
I år læste pastor Nissen juleevangeliet og talte til børnene på en livlig og forstående 
måde, hvorefter inspektøren ønskede børnene en glædelig jul og bad dem bringe 
denne hilsen hjem til forældrene.

Kordegn Munkstrup og kirkens øvrige personale, der hvert år har hjulpet skolen 
med børnenes placering i kirken, var også i år skolen til hjælp med arrangementet, 
der er af afgørende betydning for, at alt kan gøres smukt og stilfuldt.

Idrætsdag. Ved de københavnske skolers idrætsdag i september deltog følgende pigeklasser 
i stafetløb: 5. st, 5. uv og 6. auv. Desværre blev de ikke placeret. Hold fra følgende 
klasser deltog i langbold: ruv, IV a, IV b, III a, III b, 7. buv, 7. bx og 6. buv. Selv
om de ydede en brav modstand, blev de alligevel slået ud af turneringen.

På drengesiden deltog 8 hold i fodbold, beklageligvis med samme resultat.
Drengene har iøvrigt deltaget ivrigt i træningen til idrætsmærket, hvilket gav til 

resultat, at der i årets løb er uddelt mærker efter nedenstående målestok:
Sølv med emaille 16 drenge
guld 42 drenge
sølv 44 drenge
bronze 96 drenge
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Hr. Østerbro fortæller.

Årets altoverskyggende begivenhed var naturligvis skolens 50 års jubilæum. Jubilæet. 
Og det blev fejret med maner.

Vi begyndte tirsdag den 23. august og jubilerede ugen ud. Skolen har omkring 
1660 elever og dertil kommer lærerpersonalet, pensionisterne, gamle elever, og hvem 
der ellers på den ene eller den anden måde har tilknytning til skolen.

Når vi tænker på, at skolens festlokale er en gymnastiksal med plads til ca. 250 
mennesker, forstår man, hvorfor vi ikke kunne klare os med mindre end 5 festdage.

På selve jubilæumsdagen samledes alle skolens elever i skolegården til en kort 
højtidelighed, hvor inspektøren talte, og skolenævnets gave - et nyt flag - gik til top, 
hvorefter eleverne fik fri.

Kl. 10 fandt den officielle højtidelighed sted for en indbudt kreds af honoratiores, 
skoleledere, lærerpersonalet og de to realklasser. Højtideligheden faldt i to dele. 
Først talte rådmand Ib Kolbjørn, skoledirektøren, inspektøren, skolenævnets formand 
og lærerrådsformanden. Musik — spillet af et kammerorkester bestående af gamle 
elever - og fællessange dannede rammen om disse taler, hvor smukke ord om jubi
laren og gode ønsker for fremtiden blandede sig med tanker om undervisningen og 
opdragelsen i almindelighed og skolesituationen i dag i særdeleshed. Yderpunkterne 
var en tale, som hovedsagelig drejede sig om årstal, statistik og økonomi, og en, som 
hele tiden bevægede sig i H. C. Andersens eventyrverden og dog handlede om skole, 
elever og lærere.

Derefter fulgte spillet „Østerbro" skrevet af overlærer Johs. Lundgård med støtte 
af sanginspektør R. Grytter m. fl. Denne lidt usædvanlige måde at fejre skolejubi
læum på blev en stor succes. To af skolens elever oplever i morgendrømme på selve 
jubilæumsdagen kvarterets historie gennem 200 år: Slaget på Rheden (Vi klarer den 
ikke), matrosen, der steg i land på toldboden (Hvor er I henne, I store og små), de 
fattiges dyrehave (Fortræffeligt - fortræffeligt), H. C. Andersens sidste dag på villa
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I de fattiges dyrehave.

Visekællingen giver smagsprøver.
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Rolighed (Dog skønnest er der inden fire vægge) o. m. m. I scener, lysbilleder, 
korsang, musik og båndlyde kædet sammen af „Hr. Østerbro" selv, gav ca. 100 
lærere og elever liv til dette til lejligheden skabte spil. Det blev opført 13 gange bl. a. 
for en kreds af kvarterets gamle, for hvem det efter sigende blev en uforglemmelig 
oplevelse.

Eleverne fik efter at have overværet spillet et lille traktement, hvorefter der 
sluttedes af med en times skolebal i øverste gymnastiksal. De mindste, som ikke 
havde noget udbytte af forestillingen, blev underholdt i skolegården med sanglege.

De fleste, som læser dette, vil måske sige: „Ja, men det vidste vi jo næsten 
altsammen". Javel, men før slutningen af skoleåret er det god pædagogik at repetere, 
og dette jubilæum er nok en repetition værd.

H. C. Andersens sidste dag på Rolighed.



Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
III A (nr. 22) kl. 8 -11 tysk ..............

regning ........
... hr. S. Fejø

■ E. Birkholm
fr. M. Hippe

- T. Grauslund(nr. 28) -8-11
III a (nr. 25)

(nr. 2)
kl. 8 -11
-8-11

geografi ........
fysik .............

- B. Poulsen
- O. Lund

hr. C. Clausen
- Anton Jensen

III B (nr. 20)
(nr. 4)

kl. 8 -11
-8-11

dansk ...........
naturhistorie .

- Kjærsg. Rasmussen 
... - Bent Larsen

fr. L. Rosenkold 
- I. Bang

III b (nr. 17)
(nr. 23)

kl. 8 -11
-8-11

tysk ..............
historie ........

... fr. A. Holst
- H. Søeborg-Ohlsen

hr. J. Mårtens
- J. Lundgård

7 bv (nr. 21)

1 ' 
S 

CD
 GO

 CO
 

Cn
 

Cn
O

 
O

1 1 1 O 
CD
 CO

Cn
O

 O O naturhistorie . 
historie ........  
geografi ........

... hr. I. Leth

... fr. B. Glenner

... hr. P. Christensen

fr. R. Johansen 
- L. Eggert 

hr. H. Olsson
7 bx (nr. 27) kl. 8 - 850

- 85°- 940 
- 950-1040

dansk ...........
engelsk ........
regning ........

- V. Gravesen
- H. Olsson 

... fr. L. Eggert

- P. Eskelund 
fr. E. Boisen

- D. Christensen
6 bv (nr. 5)

C 
O 

o
 

co O) b
 

i 
i 7

 

o 
o>0 

oo 
co 

o
d 

s 
' 

1

engelsk .........
geografi ........
historie .........

- E. Boisen
- L. Tscherning 

... hr. P. Eskelund

- H. Olsson 
hr. V. Gravesen 
fr. B. Glenner

6 bx (nr. 19)

o 
o 

o
 

CO 
OD 

CD 
i 

i 7
o 

c
 

00 
CO 

OD 
S 

1 
'

regning ......... 
dansk ...........  
naturhistorie .

... fr. L. Eggert
- E. Knudsen 

... hr. I. Leth

hr. J. Johansen
- Sv. E. Jensen 

fr. L. Tscherning
3 fa (nr. 7)

o 
o 

o
 

00 
O

D o
 

i 
i 

7
 

o 
c

CO 
CO 

OD

dansk ...........
regning ..........
engelsk ........

... fr. E. Junker

... hr. J. Johansen

... fr. K. Jørgensen

hr. Sv. E. Jensen 
- P. Eskelund 
- J. Eggert

7 au (nr. 6)

c
d
 æ

 co
O

t ch o o I 1 1 O 
CO
 00 geografi ........

fysik .............
dansk ............

... - I. Jappe

... hr. W. Nielsen

... fr. I. Jappe

fr. B. Glenner 
hr. B. Sørensen 
fr. E. Møller

7 ax (nr. 12)

o 
© 

o
 

*o 
T? 

T?

CO 
OD o

 
i 

i 7
c 

o
 

CO 
CO 

OD 

3 
1 

'

regning ..........
geografi .........
naturhistorie ..

- E. Knudsen 

j hr. John Olsen

hr. J. Eggert 
fr. I. Jappe

- J. Amgild
5 t (nr. 15)

' 1 
~ 

co
 oo

 oo
 

CA
 

C
A

o o 1 1 1 O 
CO
 00

C
A 

o o 
o geografi ..........

regning ..........
dansk ............

... - B. Sørensen 
- I. Leth

... fr. E. Knudsen

- E. Ingerslev
- R. Johansen 

hr. K. Bauer
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3

2

2

5

4

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

Gæstelærer.Lærer.
t (nr. 16) kl. 85°- 940

- 950—104°
regning ......
historie ......

...... hr.

...... fr.
/. Eggert
A. Lyngh-Larsen

hr. K. Bauer
- W. Nielsen

t (nr. 11) kl. 85"- 94° dansk ........ ...... E. Junker
- 9s0-1040 regning ...... ...... hr. E. Schønberg

s (nr. 10) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... fr. L. Tscherning
- 85“— 940 regning ...... ...... hr. P. Christensen

t (nr. 9) kl. 8 - 85° regning ...... ...... A. Ritsmar Pedersen
- 850- 940 dansk ........ ...... fr. D. Christensen

Alle nedenstående numre findes på ROSENVANGSKOLEN.

x(R. nr. 4) kl. 8 - 850 dansk ................ 1Jfr
- 850- 940 geografi .............. 1(fr.

- 950- 1040 regning ............. hr.
s(R.nr. 7) kl. 8 - 850 geografi ............. -

- 850- 940 regning ............. fr.
u(R. nr. 8) kl. 850- 940 dansk ................ -

- 950- 1040 geografi ............. -
v(R. nr. 10) kl. 8 - 850 dansk ................ hr.

- 850- 9« regning ............. -
u(R. nr. 2) kl. 8 - 850 regning ............. -

- 850- 940 dansk ............... fr.
v(R. nr. 3) kl. 8 - 85“ dansk ................ 1[hr.- 850- 940 regning .............. 1
x(R. nr. 9) kl. 8 - 850 regning ............. fr.

- 850- 940 dansk ............... -
u(R. nr. 5) kl. 8 - 85’ dansk ................ 1 1

- 850- 940 regning .............. 1f -
v(R. nr. 11) kl. 8 - 850 dansk ............... -

- 850- 94° regning ............. -
v(R.nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ............... -

- 850- 940 regning ............. hr.
x(R. nr. 12) kl. 8 - 850 dansk ............... -

- 850- 940 regning ............. -
y(R. nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ................ fr.

- 850- 940 regning ............. -

M. Blinkenberg

Svanholm-N ielsen 
Plougmand
E. Rasmussen
E. Møller
K. S. Dahl
E. Schønberg |
Svanholm-Nielsen I
Svanholm-Nielsen
K. Jørgensen

K. Garver

A. Nilssen
M. Nicolajsen

K. Schmidt

E. Rasmussen
V. Skaue-Rasmussen
A. Lyngh-Larsen
E. Schønberg
P. Christensen
Plougmand
K. S. Dahl
A. Nilssen

fr.

hr. 
fr.

E. Møller
A. Lyngh-Larsen 
Plougmand
V. Skaue-Rasmussen
K. S. Dahl
J. Amgild
M. Nicolajsen

K. Sørensen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
7 bu (nr. 25) kl. 8 - 850 naturhistorie .... hr. I. Leth fr. L. Rosenkold

- 850- 940 regning ............. - J. Eggert - E. Boisen
- 9°°—1040 dansk ................ - Kjærsg. Rasmussen - L. Rosenkold

6 bu (nr. 22) kl. 8 - 850 fysik ................. - Anton Jensen - L. Tscherning
(nr. 20) - 830- 940 dansk ................ fr. A. Holst hr. /. Leth

- 93"_io40 geografi ............... hr. John Olsen - C. Clausen
4 fu (nr. 19) kl. 8 - 830 engelsk ................ - J. Johansen fr. E. Boisen

- 830- 94“ dansk ............... - Anton Jensen - I. Jappe
- 95°-10‘° regning ................ - P. Eskelund - L. Eggert

3 FA (nr. 12) kl. 8 - 830 engelsk ............... hr. P. Christensen - K. Jørgensen
- 850- 94“ religion ............ | - D. Christensen

. ( - V. Gravesen- 9-10 historie ............ J - 1. Bang
3 fu (nr. 7) kl. 8 - 83“ engelsk ............. fr. /. Bang - D. Christensen

- 85"— 940 regning ............. hr. J. Johansen hr. Sv. Fejø
- 9'"—10"' historie ............ - B. Larsen fr. R. Johansen

7 av (nr. 8) kl. 8 - 830 dansk ..............  fr. J. Amgild hr. Sv. E. Jensen
- 830- 940 regning ............ hr. B. Larsen fr. L. Eggert
- 93°-1040 historie ............ fr. J. Amgild hr. J. Eggert

7 ay (nr. 14) kl. 8 - 830 historie .............. hr. B. Sørensen fr. B. Glenner
(nr. 2) - 8°°— 940 fysik .................... - O. Lund - A. Lyngh-Larsen
(nr. 14) - 930-1040 geografi ............... - B. Sørensen - E. Junker

6 au (nr. 11) kl. 8 - 850 dansk .................. - J. Lundgdrd - E. Ingerslev
- 830- 940 regning ............... - E. Schønberg - J. Amgild
- 930—1040 engelsk ............ fr. M. Blinkenberg hr. IV. Nielsen

6 av (nr. 22) kl. 8 - 850 dansk .................. hr. O. Lund fr. R. Johansen
- 830- 940 historie ................ - Sv. E. Jensen - E. Knudsen
- 9""—10"' geografi ............ - K. S. Dahl - D. Christensen

6 ax (nr. 13) kl. 8 - 83“ dansk ................... - E. Birkholm hr. K. Bauer
- 830- 94° regning ................ - P. Christensen fr. L. Tscherning
- 950—1040 historie ............ fr. H. Søeborg-Ohlsen - K. Sørensen

6 cu (nr. 24) kl. 8 - 850 engelsk .............. hr. H. Olsson - A. Holst
- 850— 940 fysik ................... - W. Nielsen - K. Jørgensen
- 95<>_io40 dansk .................. - B. Poulsen - T. Grauslund

5 s (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk .................. - V. Gravesen - E. Knudsen
- 830- 94“ regning ............... - P. Eskelund - R. Johansen
- 93°—1040 historie .............. fr. B. Glenner hr. Sv. Fejø

4 y (nr. 18) kl. 830- 94° historie ............. - E. Junker fr. E. Ingerslev
- 930-104° dansk .............. hr. O. Lund - K. Jørgensen

3 s (nr. 16) kl. 830- 940 dansk ................ fr. M. Hippe
- 93°-1040 regning ............. - A. Lyngh-Larsen

Is (nr. 10) kl. 8 - 850 dansk .................. - M. Hippe
- 830- 940 regning ..............  hr. E. Birkholm

1 t (nr. 9) kl. 8 - 850 dansk ................. fr. I. Jappe
- 83°- 940 regning .............. hr. B. Poulsen
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Alle nedenstående numre findes på ROSENVANGSKOLEN.

Lærer. Gæstelærer.
5 u(R. nr. 8) kl. 8 — 850 dansk .............

- 850- 940 regning ..........
- 950—1010 geografi ..........

.. fr. E. Møller
- M. Nicolajsen 

.. hr. E. Schønberg

fr. E. Rasmussen
- V. Skaue-Rasmussen
- E. Ingerslev

5 v(R.nr. 14) kl. 8 - 850 regning ..........
- 85°- 940 dansk .............
- 950-1040 naturhistorie ..

- Svanholm-Nielsen 
j - J. Mårtens

- K. Schmidt
- E. Rasmussen
- V. Skaue-Rasmussen

5 y(R. nr. 5) kl. 8 - 860 geografi ..........
- 850— 940 dansk .............
- 950-1010 naturhistorie ..

- Plougmand
.. hr. Kjærsg. Rasmussen
.. fr. K. Schmidt

- M. Blinkenberg
- E. Møller
- E. Rasmussen

5æ(R.nr. 9) kl. 8 - 85° dansk ............. 
- 850- 940 historie .......... 
- 95"—1040 geografi ..........

- M. Nicolajsen
- A. Nilssen
- M. Nicolajsen

- K. Sørensen 
hr. John Olsen

- K. Bauer
4æ(R. nr. 10) kl. 8 - 850 dansk ............. 

- 850- 94° regning ..........
- A. Nilssen

.. fr. K. Schmidt
fr. V. Skaue-Rasmussen 
hr. Plougmand

3 y(R. nr. 3) kl. 85“- 940 regning ..........
- 950—1040 dansk .............

- H. Søeborg-Ohlsen 
.. hr. J. Johansen

2 x(R. nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ............
- 85<1— 940 regning ..........

- John Olsen 
.. fr. K. S. Dahl

2 y(R. nr. 7) kl. 8 - 85° regning ..........
- 850- 94° dansk .............

.. hr. K. Garver

.. fr. T. Grauslund
I u(R.nr. 2) kl. 8 - 850 dansk .............

- 850- 940 regning ..........
.. hr. C. Clausen

- Svanholm-Nielsen

Holsteinsgades skole, marts 1961.

Sigrid Hansen.
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