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Fra opførelsen af »Kongens Tjener«.

Oplysninger om Tåstrup Realskole
TÅSTRUP PRIVATE MELLEM- OG REALSKOLE omfat

ter tre afdelinger: en forberedelsesskole med 5 klasser for børn 
i alderen 6—11 år, en mellemskole med 4 klasser for børn i alde
ren 11—15 år og en 1-årig realklasse.

For at en elev skal kunne optages i I. mellemskoleklasse, må 
han (hun) være fyldt 11 år samt kunne bestå en prøve, ved hvil
ken der lægges særlig vægt på dansk og regning. Ang. fordrin
gerne i disse fag henvises til kgl. anordning af 19. juni 1903, 
hvorom nærmere oplysning kan fås hos skolebestyreren.

Til optagelse i en højere mellemskoleklasse kræves, at eleven 
har en kundskabsmængde og en modenhed, som svarer til den 
klasse, som han (hun) søger optagelse i.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til an
svar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som over
for ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyreren 
har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og real
eksamen (eksamensret).

Tåstrup Realskole er en selvejende institution, hvis økonomi
ske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Tåstrup Real
skole som selvejende institution“ (1916) ledes af en bestyrelse 
på 9 medlemmer.
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Tåstrup Realskoles bestyrelse
Læge Fr. Hancke, Tåstrup, formand.
Gdj. Aage Jørgensen, Herstedøster, næstformand.
Kommandørkaptajn Linde, Tåstrup, kasserer.
Gdj. Olav Friis-J ensen, Ishøj.
Gartner E. Fløytrup, Hvissinge.
Lektor Reinh. Kristensen, „Toftø“, Tåstrup.
Gartner Chr. Hansen, Tåstrup, repræsentant for Høje Tåstrup 

kommune.
Viceinspektør Olaf Christensen, lærernes repræsentant.
Skolebestyrer Holger Egekvist.

Eksamen 1951
Realeksamen bestået af:

1. Erik Andersen (fabrikant A., Greve Str.).
2. Ronni Andersson (gartner A., Tranegilde).
3. Inger Anthon-Larsen (gartner A.-L., Ishøj).
4. Palle Hofmann Barfod (kunstfyrværker B., Vallensbæk).
5. Inge Brogaard (gdj. B., Greve).
6. Finn Ehrenreich (afdelingschef E., Tåstrup).
7. Tove Fløytrup (handelsgartner F., Hvissinge).
8. Ole Friis-Jensen (gdj. F.-J., Ishøj).
9. Annie Frost (slagtermester F., Glostrup).

10. Jørgen Galst (underdirektør G., Tåstrup).
11. Anna Therese Hancke (læge H., Tåstrup).
12. Jens Aage Hansen (malermester H., Vridsløselille).
13. Kirsten Hansen (provisor C.-H., Rødovre).
14. Birthe Jensen (fru dir. J., Glostrup).
15. Hanne Jønsson Jensen (fru Aase J., Tåstrup).
16. Ib Walther Jensen (gartner W. J., Tåstrup).
17. Edith Stockholm Olsen (mekaniker O., Vridsløselille).
18. Agnete Jørgensen (gartner J., Kildebrønde).
19. Birte 0. Jørgensen (torvekusk J., Glostrup).
20. Torben Marer (vand- og gasmester M., Glostrup).
21. Aase Rueskov Nielsen (lagerarbejder N., Tåstrup).
22. Sven Ole Olesen (landbrugslærer O., Tune).
23. Ingrid Olsen (gdj. O., „Højagergård“, Thorslunde).
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24. Erik Petersen (fru P., Karlslunde).
25. Inge Bloch-Petersen (gdj. B.-P., „Stenbjerggård“, Senge

løse).
26. Jens Mogens Rasmussen (forstander R„ Tune Landboskole).
27. Gerda Richardt (fabrikant R., København).
28. Bodil Riis (forstander R., Thorslunde).
29. Poul Flemming Thrane (proprietær T., Herstedøster).

Resultat: 2 ug 4-, 6 mg +, 9 mg, 11 mg -, 1 g +.

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Arvid Andersen (ingeniør A., Tåstrup).
2. Jytte Andersen (gartner A., Vallensbæk).
3. Birgit Brogaard (gdj. B., Greve).
4. Erik Dileng (fouragehdl. D., Tåstrup).
5. Bente Dræby (enkefru D., Vridsløselille).
6. Peer Ellegaard (forp. E., Tåstrup).
7. Ruth Friis (fhv. propr. F., Tåstrup).
8. Bjarne Hansen (fru H., Vridsløselille).
9. Ole Hansen (gdj. H., „Strandgd.“, Ishøj).

10. Tommy Hansen (malermester H., Hedehusene).
11. Ruth Heise (støberiarb. H., Vridsløselille).
12. Viggo H. Helmundt (bogtrykker Helmundt, Greve Str.).
13. Rita Høybye (gdj. H., Karlstrup).
14. Gurli Jørgensen (vognmd. J., Karlslunde).
15. Henning Jørgensen (hærder J., Tåstrup).
16. Ruth Jørgensen (sognepræst J., Greve).
17. Klaus Kjær (propr. K., Greve).
18. Anna Kristensen (snedkerm. K., Tåstrup).
19. Per Langborg-Hansen (overbetj. L.-H., København).
20. Kurt Larsen (gartner L., Vallensbæk).
21. Bodil Mikkelsen (sognepræst M., Karlslunde).
22. Per Vang Olsen (salgschef V. O., Hundie Str.).
23. Edith Rasmussen (gartner R., Vallensbæk).
24. Ina Schmidt-Sørensen (gartner S.-S., Greve Str.).
25. Eskil Thomsen (gdj. Th., Jersie).
26. Erik Linde (kommandørkaptajn L., Tåstrup).
27. Robert Lund (bankbestyrer L., Tåstrup).
28. Freddy Holm Møller (ingeniør M., Karlstrup).
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30. Birthe Nielsen (fisker N., Greve Str.).
32. Hans Chr. Nielsen (arbejdsmd. N., Tåstrup).
33. Tove Rueskov Nielsen (lagerarb. N., Tåstrup).
34. Jens Erik Olsen (gartner 0., Vridsløselille).
35. Rigmor Olsen (gdj. O., „Hjørnegården“, Hundie).
36. Inger S. Pedersen (propr. P., „Snubbekorsgård“, Sengeløse).
37. Lis Petersen (glarmester P., Glostrup).
38. Inger Rasmussen (fhv. propr. R., Tåstrup).
39. Knud Anker Rasmussen (gårdbestyrer R., „Troelshøj“, 

Reerslev).
40. Mogens Sellebj erg (forp. S., Vindinge).
41. Kirsten Schaal (værkmester S., Vridsløselille).
42. Astrid Schou (fhv. propr. S., Rødovre).
43. Birgit Steffensen (handelsmd. S„ Greve Str.).
44. Fritz Syberg (ingeniør S., Tåstrup).
45. Karen Martha Tiedemann (gartner T., Tranegilde).
46. Aksel Willumsen (direktør W., Tåstrup).
47. Ole Willumsen (møller W., Tåstrup).
48. Leif Wiuff (bagermester W., Glostrup).
49. Christian Worning (manufakturhdl. W., Tåstrup).

Resultat: 1 ug 4-, 5 mg +, 16 mg, 16 mg —, 7 g +, 4g.

Ved årsafslutningen talte skolebestyreren til de unge over em
net : Ambition — og sagde blandt andet:

„Ærgerrighed regnes almindeligvis for en dyd. At være ærger
rig betyder jo nærmest det at ville nå noget: opnå fine resultater 
ved sin indsats, sit arbejde, sin stræben, sin energi og flid. Den 
ærgerrige vil selv kunne; han vil være dygtig og derved nå frem
ad og opad. Den der ingen ærgerrighed har bliver lettere et bytte 
for dovenskab. Hvis han er temmelig ligeglad med hvad han når 
eller ikke når i livet, så mangler han en spore til fremdrift, og 
det er et afgj ort minus.

Den ærekære biir skinsyg på dem der klarer sig bedre end han 
selv; den ærgerrige tar et „bette nøk“ til — som jyden siger — 
for at nå frem.

I de voksnes verden tales der om folk med ambitioner. En 
mand med ambition (ærgerrighed) er en der vil opnå en frem
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skudt stilling i samfundet. Måske vil han nå dette ved rigdom. 
Det kan jo ikke bestrides at velstand ofte fører anseelse med sig 
— især for den der er „self-made“ : den der selv har arbejdet sig 
op og er blevet rig ved dygtighed og energi, initiativ og fremsy
nethed. — En anden søger måske frem ad en politisk løbebane. 
Den kan være farlig; men adskillige hvis vugge stod i en fattig 
vrå er ad den vej nået frem til at sidde i kongens råd. I et demo
kratisk land som vort — trods alle dets brist — har den ærger
rige mange muligheder for at nå frem til ledende stillinger på 
fremskudte poster, hvis han er dygtig og energisk. — Ærgerrig
hed (ambition) synes da at være noget prisværdigt — noget man 
ønsker ungdommen meget af. Men —

Der er et men. Ærgerrigheden rummer en alvorlig fare, og 
det er konkurrencen — kapløbet om at nå først frem. I forret
ningslivet, hvor den fri konkurrence regnes for at være til fordel 
for forbrugerne ■— os alle — kan kapløbet om kundernes gunst 
undertiden føre til reklamemæssige udskejelser. Og hvis en sæl
ger ved fortielse om en vares virkelige kvalitet afsætter sine ting 
til upassende priser, så er han ude i en uærlighed der skader den 
stand han tilhører. Konkurrencen kan friste til uredelighed. — 
Mellem flere ansøgere til samme stilling kan der opstå nag og 
misundelse overfor den der går af med sejren. Og mistænksom
hed! „Er det nu også gået rigtigt til?“ spørges der, og er en 
sådan mistanke først udkastet breder den sig let fra sind til sind. 
Det hænder jo at der er noget om det. Og den hvis ambition leder 
ham til at gå krogveje eller bruge ufine midler til at slå konkur
renterne ud, han er kommet på afveje, — hans ærgerrighed er 
gået over gevind; den er ikke mere nogen dyd.

Falder man for den slags fristelser i konkurrencen, så tar man 
skade på sin sjæl. I husker dette ord: Hvad gavner det et menne
ske om han vinder den hele verden men tar skade på sin sjæl? 
Det er et bibelord der slet ikke er verdensfjernt. Tværtimod!

Indenfor sporten er det kampideal der udtrykkes i fair play jo 
almindeligt anerkendt. Det skulle præge os også udenfor idræts
pladsen. Giv din medbejler samme ret som du kræver for dig 
selv. Og taber du i en redelig kappestrid, så ønsk den sejrende 
tillykke. Det er der mange der kan, men det er ikke alle.............  
Gensidig hjælp er en bedre ledestjerne i tilværelsen end en kamp 
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på kniven. Og fair play i alle livets forhold er af uvurderlig be
tydning — ikke mindst for den ærgerrige •— den der føler at am
bitionen har tag i ham. “

På realisternes vegne bragte Jørgen Galst skolen en tak for 
skoletiden. Fra a-holdet bragte han en særlig tak til overlærer 
fru Andreassen der havde været deres klasselærer i så mange år.

Skoleåret 1951—52
begyndte d. 13. aug. og slutter d. 24. juni. Elevantallet er i 

april 490, hvoraf ca. 23 % er hjemmehørende i Høje Tåstrup 
kommune.

Lærerkræfter:
Skolebestyrer Holger Egekvist, ansat oktober 1912, 

hovedfag: engelsk, fransk, samfundslære.
Fru Gerda Egekvist (overlærer), ansat august 1914,

hovedfag: fortællefag, dansk, regning, skrivning, (u. sk.).
Fru Augusta Andreassen (overlærer), ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
Viceskoleinspektør Olaf Christensen, ansat august 1923, 

hovedfag: gymnastik, sløj d, tegning.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

hovedfag: tysk, historie.
Fru Else Mikkelsen, ansat august 1946, 

hovedfag: historie.
Frk. Inger Baun, ansat august 1946, 

hovedfag: regning, matematik.
Fru Margrethe Nymand, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, regning, skrivning.
Fru Edith Nielsen, ansat august 1947,

hovedfag: dansk, skrivning, småsløjd, kv. hdg.
Ejler Madsen, ansat august 1948, 

hovedfag: sang, dansk, religion.
Knud Pettersson, ansat august 1949, 

hovedfag: geografi, naturhistorie.
Poul Bjerrum, ansat august 1949, 

hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.

8



t-, Vikelgaard, ansat august 1950, 
hovedfag: dansk, engelsk, fransk.

Hj. Højgaard, ansat august 1950, 
hovedfag: fysik, regning.

Frk. Lillian Boe Nielsen, ansat januar 1951, 
hovedfag: gymnastik, kv. hdg., regning.

Bendt Pedersen, ansat august 1951, 
hovedfag: regning og matematik.

Fru Marie Pedersen, ansat aug. 1951, 
hovedfag: skrivning, regning.

Frk. Elisabeth Anker-Møller, ansat august 1951, 
hovedfag: gymnastik, dansk.

Af skolens dagbog
1951:
26. maj: Idrætsdag — med sædvanligt program — derunder 

håndboldkamp mellem nuværende og tidligere elever. Sang
prøve og til sidst dans.

23. juni—1. juli: Kertemindeturen. I dagene 23. juni—1. juli var 
60 elever herfra i lejrskole på Kerteminde Højskole under le
delse af hr. Madsen og frk. Baun. Opholdet begyndte festligt 
med Skt. Hans-bål og fyrværkeri. De følgende dage blev der 
arbejdet energisk med sang. Om aftenen var der underhold-

World Friends fra Wales v. Gefionspringvandet d. 7.-8. 1951.
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ning af forskellig art. Blandt andet oplæstes lejravisen, der 
aldrig manglede stof. Omgivelserne var jo pragtfulde, og ma
den var god. Nogle forkølelser fulgte med, og så tog man en 
dag ind i landet og beså Ladbyskibet — i stedet for at gå i 
vandet. Som afslutning på turen rejste holdet til Refsvindin- 
ge, hvor der blev holdt koncert i forsamlingshuset. Et pige
kor der fra byen medvirkede, og børnene overnattede i for
skellige fynske hjem.

27. juli—10. aug.: Besøg af 40 gæster fra Swansea i Wales, som 
vi besøgte i 1950. Vore britiske venner var under ledelse af 
Mr. Powell, og han har givet varmt udtryk for sin og holdets 
glæde over opholdet og oplevelserne her. Særlig kan fremhæ
ves den strålende tur til Møns Klint —- i private biler.

22. aug. (skolens fødselsdag) : Skoleudflugt til Vallø slot og 
Strandegårds Dyrehave. Turen foregik i rutebiler. 420 elever, 
18 lærere og 25 andre deltog.

11. sept.: Vi deltog i skoleidrætsstævnet i Glostrup.
29. sept.: Nordens Dag. Efter morgensangen hejste vi flaget. Kl.

11 samledes underskolen i gymnastiksalen til en kort højtide
lighed, og kl. 11,20 hørte mellemskolen og realkl. om dagens 
betydning. Kl. 12 —■ gaves fri.

4. okt.: Politikommissær Sletten (Søndre birk), politiassistent 
Kleven og overbetj ent Stenslev uddelte emblemer til de elever 
herfra der havde bestået cykleprøven.

13. okt.: Besøg af Refsvindinge-børn og førstelærer Madsen — 
til sangfest og dans.

3. okt.: Inspektør Th. Christensen overværede undervisning i 
regn, og mat.

8. nov.: Gymnastikinspektrice frk. Martha Christensen besøgte 
skolen for at se på pigegymnastik.

14. nov.: Elever fra III, IV og realkl. så Leck Fischers „Jeg vil 
være en anden“ på Dansk Skolescene.

16. og 17. nov.: Realklassens fest. Der opførtes „Kongens Tje
ner“ af H. E. — Overskuddet er indsat på bankkonto.

22. dec.: Julefest i gymnastiksalen. Mange forældre deltog, så 
det kneb med pladsen, men det gik. Koret sang smukt.
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World Friends fra Wales v. Gåsetårnet d. 5.-8. 1951.

1952:
6. januar: Juletræ for 3., 2. og 1. underskolekl. og alle de små 

søskende og ny-indtegnede elever til 1. u. næste år.
9. febr.: Børnebal for elever i 4. og 5. u., II og I ml. — Hans 

Riitting underholdt med Mester Jakel, og så blev der danset.
1. marts: Skolefest for elever i II, III, IV og realkl. samt tidli

gere elever. Boolsen-kvartetten sang; derefter bal.
28. marts: Realkl. og IV ml. besøgte Lund under ledelse af hr. 

Høgh Olesen.
26. og 27- april: Ic var med hr. Pedersen på week-end tur til 

Farum.
3. maj: I, II, III, IV og realkl. så „Den Stundesløse“ på Dansk 

Skolescene.

Forældremøder
25. september 1951: Ordinært forældremøde med ca. 170 del

tagere. Dirigent: cand. mag. Høgh Olesen.
Formanden, læge F. Hancke, aflagde beretning om skoleåret 

1950—51. Han omtalte bl. a. de nye læreransættelser (hr. og fru 
Pedersen samt frk. Anker-Møller) endvidere ansættelsen af en 
mandlig medhjælp ved pedelarbejdet. — Fra Greve-Kildebrønde 
kommune var der foreslået skoleforbund for elever i overskolen, 
og man arbej der med sagen.

Skolebestyreren nævnte, at man har elever fra 21 kommuner. 
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De undervises i 22 lokaler, og klassekvotienten er 24,5, et pæda
gogisk fint gennemsnit.

Regnskabet, der balancerede med 234.847,15 kr., blev forelagt 
af kassereren, kommandørkaptajn Linde. — Det godkendtes.

Valg: Bestyrelsens genvalg af lektor Reinh. Kristensen god
kendtes, og forsamlingen genvalgte læge F, Hancke til medlem 
af bestyrelsen. Til revisorer valgtes repræsentant Gordon Knud
sen (genvalg) og revisor R. Skaanderup. Som revisorsuppleant 
valgtes dr. agro. K. J. Frandsen.

Bestyrelsen foreslog og forældremødet vedtog et bødesystem 
for ikke rettidigt indbetalte skolepenge.

Efter mødet var der fælles kaffebord, og der sluttedes med 
aftensang.

12. maj 1952: Ordinært forældremøde med ca. 120 deltagere. 
Dirigent: cand. mag. Høgh Olesen.

Formanden meddelte, at skolebestyrer Egekvist og hans hu
stru, overlærer fru Egekvist, var fraværende på grund af syg
dom. Hr. Egekvist lå på Gentofte amtssygehus med en alvorlig 
lungebetændelse. Han udtalte ønsket om en snarlig helbredelse 
for begge og foreslog afsendt en blomsterhilsen. Forsamlingen 
gav tilslutning ved at rejse sig.

På grund af kassererens fraværelse forelagde viceskoleinspek
tør Olaf Christensen bestyrelsens forslag til budget for skoleåret 
1952—53. Det viste en balance på 262.900,00 kr. Budgettet ved
toges uden diskussion.

Fra opførelsen af »Kongens Tjener«.
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Under eventuelt foreslog fru Spaabæk belærende foredrag i 
forbindelse med forældremøder. Hr. Lyhne-Michaelsen bragte 
med forsamlingens tilslutning en tak til skolebestyrer og lærer
stab.

Efter kaffebordet viste lærer Kn. Pettersson en serie farve- 
lysbilleder, han havde optaget delvis til undervisningsbrug. Bil
lederne blev modtaget med bifald fra forsamlingen.

Mødet sluttede med aftensang.

Arbejdet
RELIGION:

2. og 3.
4. u.

u.: Bibelhistoriske fortællinger og sange.
: Den gamle pagts historie og uddrag af den ny pagt.

Lettere salmer.
5. u.

I. ml.
II. ml.

III. ml.
IV. ml.

: Det ny testamentes hovedtræk. Lettere salmer.
: Den gamle pagts historie. Nogle åndelige sange og salmer.
: Det ny testamentes historie. do.
: Uddrag af evangelierne. 0. Nielsen: Den danske kirke.
: Uddrag af kirkens historie.

DANSK:
1. u.: M. Marstrand: Ordbilleder, Per og Lise hos far og mor, Pers fødsels

dagsgave, Sangen om Lillebo, Min første bog.
Dorthea Kragh: Hos bedstemor.

2. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 2. skoleår.
D. Sandal og Degerbøl: Svanebogen. — Jensen, Noesgaard, Engel- 

bret-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 2. skoleår.
3. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 3. skoleår. — Jensen, Noesg., 

Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 3. skoleår.
4. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 4. skoleår. — Jensen, Noesg., 

Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 4. skoleår.
6. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 5. skoleår. — Jensen, Noesg., 

Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 5. skoleår.
I. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. I. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
II. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. II. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
III. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. III. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
IV. ml: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. IV. Uddrag. Udenfor 

læsebogen er læst: Chr. Winthers Henrik og Else, Hostrups 
Genboerne og G. Gunnarssons Edbrødre.

EealkL: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V i uddrag. Desuden er læst af 
Holberg: Jeppe på Bjerget, af Oehlenschläger: Hakon Jarl og af 
H. Pontoppidan: Isbjörnen.
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SVENSK:
III. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 25 sider.
IV. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker •— ca. 30 sider.

ENGELSK:
5. u. : Skriftlige og mundtlige øvelser. Engelske sange.

I. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. I. — Skr. øvelser 
og engelske sange.

II. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. II. plus øvelses
heftet og engelske sange.

III. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. III. plus øvelses
heftet og skr. øvelser efter Egekvist: Stories and Anecdotes.

IV. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. IV. med øvelses
hefte. Egekvist: Stories and Anecdotes.

Realkl.: Bøgholm og Madsen: Engelsk læsebog f. realkl. Egekvist: Stories 
and Anecdotes. Bolbjerg: Engelsk grammatik.

TYSK:
II. ml.: Hansen-Christensen og Brüel: Mellemsk. tyskbog I. Skr. øvelser.

III. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog II. Skr. øvelser.
IV. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog III. Skr. øvelser.
Realkl.: do. : Realklassens tyskbog. Skr. øvelser.

Kursorisk: Kellermann: Der Tunnel.

FRANSK:
IV. ml.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog — forskolen.
Realkl.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog, ca. 50 sider i II. del.

Historie:
2. u. : Danske heltesagn og Nordens guder.
3. u. : N. Helms: Danmarks historie til omkr. 1100.
4. u. : N. Helms: Danmarks historie til og med Valdemarstiden.
5. u. : N. Helms: Danmarks historie til vore dage.

I. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. misk. I — Oldtiden.
II. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. misk. I. — Middelalderen.

III. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. misk. II. — Fra reformationen 
til 1815.

IV. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. misk. II — Fra 1815 til nutiden.
Realkl.: Aage Rasch og V. Schmidt: Verdenshistorie efter 1870.

Kirkegaard, Lomh.-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

GEOGRAFI:
2. u. : Danmark i kort og billeder.
3. u. : Norden i kort og billeder.
4. u. : C. C. Christensen: Lille geografi, første halvdel.
5. u. : do. Lille geografi, sidste halvdel.

I. ml.: do. Geografi for misk. I., forfra til Alperne.
II. ml.: do. Geografi for misk. I., fra Alperne—bogen ud.
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Oprykningsprøver 1952.
Skriftlige:

III ml. II ml. I ml. 5. U. 4. u.

27.-5. Matm. 8-11 Dansk 12-14 aim. skoleg. 
til kl. 12

aim. skoleg. aim. skoleg.

28.-5. Dansk 8-11
Eng. 12-14

Dansk 9-11 Regn. 8-10
Eng. 11-12

Dansk 12-14 a'm. skoleg.

29.-5. Dansk 8-10'/2 Matm. 8-10
Eng. 11-12

Dansk 12-14 Dansk 9-11 Dansk 8-9
Dansk 10-12

30.—5. Regn. 8-11
Fysik 12-14

Regn. 8-10 Dansk 12-14 Regn. 10-12 Regn. 10-12

Aim. skoleg. 4.-12. juni 4.-12. juni 4.-14. juni 4.-16. juni 4.-18. juni

Mundtlige:

III ml. II ml. I ml. 5. u. 4. u.

14. —6. a. Dansk kl. 8
b. Matm. kl. 8

a. Tysk kl. 8
b. Tysk kl. 13

16.—6. a. Eng. kl. 8
b. Eng. kl. 13 b Geog. kl. 8

17.—6. a. Matm. kl. 8
b. Fysik kl. 13

a. Dansk kl. 8
b. Eng. kl. 8

c. Dansk kl. 13

18.—6. a. Tysk kl. 8
b. Tysk kl. 13

a. Dansk kl. 8
b. Regn. kl. 8

19.—6. a. Matm. kl. 8 a. Fysik kl. 8
b. Matm. kl. 8

a. Eng. kl. 8
b. Dansk kl. 8
c. Eng. kl- 13

20.—6. b. Dansk kl. 8
a. Regn. kl. 9 
b.Danskkl. 8

Regn. kl. 8

21.—6. a. Naturh. kl.8
b. Eng. kl. 8

a. Regn. kl. 8
b. Regn. kl. 13
c. Regn- kl. 10

Naturh. kl. 10
Dansk kl. 1 1

23.-6.
a. Naturh. kl. 8

b. Hist. kl. 8
a. Eng. kl. 8

a. Geog. k1. 10
Nath. kl. 10,30

Hist. kl. 11 
b. Hist. kl.10 
Geog. kl. 10,30

Nath. kl. Il

Overhøring af 3. u. a og b : 2l/ø kl. 8
Overhøring af 2 a: 23/s kl. 8 Overhøring af 1 a: w/a kl. 10

— -2 b: 23/0 kJ. il — - 1 b: 23/0 kl. 13
Optagelsesprøver til I ml.: den 28/j kl. 8—10: skr. regning.

den 29/5 - 12—14: skr. dansk.
den 25/0 - 8 : mundtlige prøver.

Optagelsesprøver til 5. u.: den 2B/5 - 8-9 cg 10—12: skr. dansk.
: den 3% - 10—12: skr. regning.

Årsafslutning: for underskolen og I ml.: den 24/G kl. 15,00.
for II, III, IV og realk.: den 24/0 kl. 19,30.



MELLEMSKOLEEKSAMEN
a b

Dansk — ingen prøve — — ingen prøve —

Engelsk — ingen prøve — — ingen prøve —

Tysk 3%, kl. 9 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. C. J. Bøgh 20/6, kl. 9 1. hr. P. Bjerrum; c. hr. C. J. Bøgh

Historie 9/fl, kl. 9 1. hr. Høgh-Olesen; c. frk. Juul Eriksen (b) If’/8, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. T. Nielsen

Geografi 20/6, kl. 8 1. hr. Pettersson; c. hr. Laurberg kl. 8 1. hr. Pettersson; c. hr. Aage Nielsen (b)

Naturhist. 14/8, kl. 10 1. hr. Pettersson; c. hr. H. Munk 13/8, kl. 8 1. hr. Pettersson; c. hr. B. Stadum

Fysik 4/G, kl. 8 1. hr. Højgaard; c. hr. Bjerg Nielsen 6/0, kl. 10 1. hr. Højgaard; c. hr. P. Grønbek

Regn. & Mat. 17/8, kl. 8 1. frk. Baun; c. hr. Schiøtz-Nielsen 30/5 kl. 8 1. frk. Baun; c. hr. B. Pedersen

Skrivning (III a) censureres af hr. Mour Hansen.
» (III b) — - hr. Mour Hansen.

Tegning (IV a og b) censureres af hr. A. P. Larsen. 
Håndgerning (IV a og b) censureres af frk. Ruth Hansen. 
Sløjd (IV a og b) censureres af hr. Galatius.



REALEKSAMEN
a b

Dansk 23/5, kl. 9 1. fru Andreassen; c. hr. Hesdorf (b) 4/t), kl. 9 1. hr. Vikelgaard; c. hr. Dannerfjord

Engelsk 27/5, kl. 8 1. hr. Vikelgaard; c. hr. O. G. Ronæs 27/5, kl. 14 1. hr. Vikelgaard; c. hr. O. G. Ronæs

Tysk 4/8, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Bang 13/0, kl. 9 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Schou (b)

Fransk 30/5, kl. 8 1. hr. Vikelgaard; c. hr. H. Petersen 3%, kl. 10 1. hr. Vikelgaard; c. hr. H. Petersen

Historie 17/6, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Egekvist 17/8, kl. 14 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Egekvist

Geografi 6/0. kl. 8 1. fru Andreassen; c. hr. Frederiksen 7/8, kl. 10 1. hr. Pettersson: c. frk. M. Bjerre

Naturhist. 12/8, kl. 9 1. hr. Pettersson; c. hr. Th. Sørensen (b) 23/5, kl. 10 1. hr. Pettersson; c. hr. Grønbek

Fysik 14/6, kl. 8 1. hr. Højgaard; c, hr. Kn. Geckler 10/8, kl. 9 1. hr. Højgaard; c. hr. F. V. Andersen (b)

Regn. & Mat. 20/6, kl. Il,30,1. frk. Baun; c. hr. Haagen Petersen (b) 20/6, kl. 9 1. frk. Baun; c. hr. Haagen Petersen (b)

Kv. håndgerning censureres af frk. Ruth Hansen.
Sløjd — - hr. Galatius.

b betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.



III. ml.: do. Geografi for misk. II.
Jorden som himmellegeme, Asien, Afrika, Australien.

IV. ml.: do. Geografi for misk. II. — Amerika, havet, Norden.
Realkl.: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

NATURHISTORIE:
4. u. : Balslev: Dyrenes naturhistorie: Første halvdel.
5. u. : Samme bog: Sidste halvdel.

I. ml.: Alb. Stockmarr og J. O. Bøving-Petersen: Zoologi for misk. I: 
— til gøgen.
Balslev og Simonsen: Botanik foi- misk. 1. hefte.

II. ml.: Zoologi: samme bog fra gøgen ud.
Botanik: samme bog — 2. hefte.

III. ml.: Zoologi: samme bog II. — til orme.
Botanik: samme bog — 3. hefte.

IV. ml.: Zoologi: samme bog fra orme ud.
Botanik: samme bog — 4. hefte.

Realkl.: P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: Biologi for realklassen.

FYSIK:
I. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. I., s. 1—51.

II. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. I., s. 52—ud.
III. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. II., s. 1—56.
IV. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. II., s. 57—ud.
Realkl.: Lundorph: Fysik for realkl. II. og III.

KEMI:
II. ml.: A. Stampe-Rasmussen: Mellemskolekemien (uorgan), s. 1—36.
IV. ml.: A. Stampe-Rasmussen: Mellemskolekemien, s. 37—bogen ud.

REGNING:
1. u. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog 1.
2. u. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning 2.
3. u. do. : do. 3.
4. u. do. : do. 4.
5. u. do. : do. 5.

I. ml. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen I.

II. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen II.

III. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen III.

IV. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen IV.

GEOMETRI:
II. ml.: Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri,

s. 1—44.
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III. ml.: do. Mellemskolens ny geometri, s. 44—75.
IV. ml.: do. Mellemskolens ny geometri, s. 67—99.

ARITMETIK:
III. ml.: V. A. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for mellemskolen, 

s. 1—33 og s. 35—45.
IV. ml.: do. Aritmetik for misk., s. 33—35 og s. 45—80.
Realkl.: do. Aritmetik for realklassen.

Skolepenge
1. barn 2. barn 3. barn 1. barn 2. barn 3. barn

Realklassen *27 kr. 23 kr. 20 kr. 5. u. 20 kr. 16 kr. 13 kr.
IV ml. 27 « 23 « 20 « 4. u. 20 « 16 « 13 «
III ml. 27 « 23 « 20 « 3. u. 18 « 14 « 11 «
II ml. 25 « 21 « 18 « 2. u. 16 « 12 « 9 «
I ml. 23 « 19 « 16 « i. u. 14 « 10 » 7 «
4. barn og følgende fra samme hjem går frit.
Skolepenge må sædvanligvis betales senest den 10. i måneden. 
Efter udløbet af indbetalingsfristen pålægges der en bøde på 

1 kr. for beløb på 10 kr. eller mindre 
2 kr. for beløb på 11—20 kr.
3 kr. for beløb på 21—30 kr. 
o. s. V.

Hvis en restant inden udgangen af forfaldsmåneden betaler 
for 2 måneder udover det forfaldne beløb, bortfalder bøden.

NB. Der opkræves 2 kr. månedlig pr. elev i brændselspenge.
Udmeldelse må finde sted 2 måneder før udtrædelsen, således 

at der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, samt for de to følgende.

Ingen elev kan udmeldes til 1. juli.
I indskrivningspenge erlægges måneds skolepenge for den 

klasse, som eleven optages i.
Eksamensafgifterne er følgende:

a. til staten: 16 kr. for realeksamen.

*) NB.: Efter tilskudsloven kan en del af fripladstilskuddet an
vendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- og 
realskolens vedkommende. Dette sker.
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8 kr. for mellemskoleeksamen.
b. til skolen: 24 kr. for realeksamen.

16 kr. for mellemskoleeksamen.
Statskassen yder tilskud til dækning af fripladser. Det vil 

være muligt i det kommende år at yde hel eller delvis friplads 
til et betydeligt antal elever i mellemskoleklasserne og real
klassen.

For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 20. juni. Ansøg
ningen stiles til bestyrelsen og sendes til skolen. Enhver friplads 
gælder for et år ad gangen. Børn, der bliver optaget i I ml. til 
næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfordelingen. An
søgningsskema fås på skolen.

Nogle ordensregler
1. Der begyndes præcis. Børnene må ikke uden tvin

gende grund komme for sent til skole. Forældrene bør 
sørge for, at børnene kommer så tidligt hjemme fra, at en 
mindre forsinkelse på vejen ikke behøver at bevirke, at de 
kommer nogle minutter for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Grunde til de nød
vendige forsømmelser må af forældrene meddeles skolebe
styreren på de af denne udsendte forsømmelsessedler.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås, når læge
attest*) med bestemt krav derom medbringes, eller når 
skolebestyreren skønner, at deltagelse vil være uheldig.

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte gym
nastikdragt, mærket med tydeligt navn.

5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mærket 
med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden klasse
eller faglærernes tilladelse.

6. Hvadsomhelst af skolens ejendom en elev forsætligt eller 
ved skødesløshed beskadiger, må han (hun) bekoste istand
sat.

7. Når en smitsom sygdom udbryder i et hjem, må man ufor-
*) I følge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må lægeattesten være 
udfærdiget på en af ministeriet udstedt blanket, som skolen giver til 
eleven og siden indsender til ministeriet.
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tøvet meddele skolen dette. Hjemmets læge bestemmer, hvor 
når patienten eller dennes søskende atter må søge skolen.

8. Skolepenge betales månedlig, og fristen bør overholdes.
9. Børnenes karakterbøger må være tilbage på skolen inden

3 dage efter udstedelsen.
10. Tobaksrygning på offentlige steder forbydes eleverne.
11. Konfirmationsforberedelsen ønskes såvidt muligt henlagt til 

sommerhalvåret.

Skolemælk
Alle elever, der ønsker det, kan hver skoledag få 14 liter sød

mælk eller kærnemælk udleveret på følgende betingelser:
Mælken kan bestilles når som helst, men bestillingen gælder 

hele den måned ud, hvori bestillingen er afgivet.
Afbestilling finder sted de sidste 8 dage i en måned.
Elever, der drikker mælk, opføres på en liste, der altid er op

slået på et iøjnefaldende sted, og det er elevens pligt at sikre sig 
enten at være opført på denne (ved bestilling) eller slettet af 
den (ved afbestilling).

Betalingen erlægges en gang om måneden og gælder den mælk, 
der er drukket i månedens løb. Beløbets størrelse bekendtgøres 
for eleverne ca. den 20. i hver måned, og betalingen må da erlæg
ges omgående og absolut inden månedens udgang.

Prisen ligger 2 å 3 øre under den pris, mælken forhandles til 
på gaden.

Om vinteren anbringes en del af mælken i opvarmet lokale, så 
den ikke er altfor kold, når den skal drikkes.

Årsafslutning
for underskolen og I ml. den 24. juni kl. 15,15 — for II, III, IV 
ml. og realkl. den 24. juni kl. 19,30. Forældre og andre interes
serede er velkomne hertil.

Tåstrup Realskole i maj 1952.
Holger Egekvist.
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MEDDELELSER 
FRA

VED BESTYRELSEN

Man standser et øjeblik brat i dagliglivets forcerede tempo, 
når man bliver klar over, at det i år er 25 år siden, vi gik ud af 
realklassen. Kun ved meget nøje eftertanke indrømmer man, at 
det forholder sig således.

Man lader tankerne gå tilbage, for at søge at finde ud af, hvad 
der er blevet af os 17, der dengang hidtil havde levet et sorgløst 
og lykkeligt liv under hj emmenes og skolens beskyttende vinger.

Det vil her føre for vidt at komme ind på hver enkelts skæbne, 
således som den har formet sig i de 25 år. Men taget under eet, 
kan man sige, at vi alle har klaret os på den plads, vi har valgt 
— eller blev sat på —- efter skoletidens afslutning.

Det er da naturligt, at vi fra årgang 1927 på 25-årsdagen for 
skoletidens afslutning retter en oprigtig tak til den skole, der 
gav os det grundlag, som vi siden alle har arbej det videre på.

I en tid, der har været og er præget af uro, angst, forceret 
tempo samt „nerver og komplekser“, er det af vital betydning 
for den enkelte at have haft en barndom og skoletid, hvor det 
unge sind under trygge og rolige forhold har fået lov at modnes 
til det senere livs alvorligere problemer.

Det er derfor ikke i første række den rent boglige lærdom, der 
blev givet os i skolen, vi i dag siger tak for, men netop de vilkår 
og metoder, hvorunder den blev os givet. Denne vor tak går til 
Mister og fru Egekvist samt vore lærere, der alle hver især har 
været med til at give os en skoletid, som vi nu føler trang til at 
sige tak for.

Skal vi i dag ønske noget for vor gamle skole, da skal det være 
det, at Tåstrup Realskole også i fremtiden må have et bestyrer
par og øvrige lærerkræfter, der må være i stand til at videreføre 
skolens gode traditioner, således at mange årgange af 25-års 

22



jubilarer også i fremtiden må mindes deres skoletid med tak
nemmelighed.

Stoffer. Aage Edmund. Carl Frederik.

Den årlige sammenkomst
T.R.E.’s årsmøde fandt sted søndag den 2. december 1951 på 

skolen, og ligesom ved forrige møde var tilslutningen heller ikke 
denne gang særlig stor. Det var synd, at så få havde givet møde, 
idet vi havde en ganske fortræffelig underholdning af den fra 
radioen bekendte Boesen-kvartet.

Ved den efterfølgende generalforsamling blev bestyrelsen gen
valgt, dog ønskede formanden at trække sig tilbage, men lovede 
at fungere endnu et år. Under eventuelt blev der fremsat ønske 
om, at sammenkomsten ikke afholdes i december måned, og at 
bestyrelsen valgte en lørdag aften i stedet for som hidtil en søn
dag. Endvidere blev der anket over, at den nuværende realklasse 
ikke var indbudt til sammenkomsten, idet der blev peget på, at 
man burde sikre sig eleverne som medlemmer, allerede inden de 
forlod skolen. Forslagene toges til efterretning.

Efter generalforsamlingen blev der budt på pølser og øl, og 
aftenen sluttede med en munter svingom.

Realklassen 1926
havde i anledning af 25 års jubilæet indbudt til en sammenkomst 
på skolen den 16. juni i fjor. Det blev en fornøjelig fest med 31
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deltagere, idet der foruden 9 af de 11 jubilarer deltog ægtefæller 
og klassekammerater, der havde forladt skolen før realklassen, 
samt lærerinder og lærere med Mister og frue i spidsen.

Hosstående billede viser de 9 jubilarer opstillet i samme ræk
kefølge som på billedet fra 1926, der fandtes i årsberetningen 
for i fjor.

Regnskab 1951 
Kassebeholdning d. 2. decbr. 1950..................... 871,54
Kontingent:

1945 ................................................................. 2,00
1946 ................................................................. 8,00
1947 ................................................................. 16,00
1948 ................................................................. 24,00
1949 ................................................................. 76,00
1950 ................................................................. 130,00
1951 ................................................................. 149,00
1952—54 ......................................................... 38,00 443,00

Overskud ved sammenkomst 3. decbr. 1950................... 48,52
Renter i Tåstrup Sparekasse........................................... 25,09

Udgifter:
Porto, tryksager................................................. 124,20
Skolens årsberetning 1950 og 51........................ 250,00
Friplads .............................................................. 135,00

509,20
Kassebeholdning d. 1. decbr. 1951...................... 878,95

1388,15 1388,15

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstem
melse med foreliggende bilag. Kassebeholdningens tilstedevæ
relse er kontrolleret.

Vridsløselille, den 2. december 1951.

R. Skaanderup.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1952-53

begynder onsdag den 13. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages torsdag den 
14. august kl. 12,30.

Skolens ferier for næste skoleår:

Sommerferien begynder 25. juni og varer til 13. august kl. 10.

Efterårsferien varer fra 20. til 25. oktober (begge dage ibereg
net).

Juleferien begynder 23. december og varer til 5. januar (begge 
dage iberegnet).

Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgende 
tirsdag (begge dage iberegnet).

Pinseferien omfatter de to helligdage samt dagen før og efter.

Fastelavnsmandag, grundlovsdagen, kongens og dronningens 
fødselsdage er fridage. M. h. t. store bededag og 5. maj er der 
endnu usikkerhed.

I de måneder, hvor ingen af førnævnte ferier eller fridage fore
kommer, gives der en dag fri.


