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Vel var det ved skoleårets begyndelse klart for os, der stod 
skolebestyrer Olaf Christensen nær i det daglige arbejde, at 
han var syg, men budskabet om sygdommens alvor kom dog 
som et chock, og med ængstelse og dyb bekymring fulgte vi 
hans sidste kamp, til døden nåede ham d. 24. oktober. Olaf Chri
stensen gik bort, mens han endnu var i sin bedste alder, og 
netop som han havde nået det mål, der var den velfortjente løn 
for et energisk og dygtigt arbejde i Taastrup Realskoles tje
neste, at blive sin skoles leder.

Kun eet år fik han lov til at virke i denne stilling, for kort 
en tid til at skabe periode i skolens historie, men hans stærke 
og noble personlighed har gennem hans mere end 30-årige til
knytning til skolen sat sig så dybe og smukke spor, at hans 
gerning her vil blive husket i lang tid fremover.

Olaf Christensen kom som ung lærer til Taastrup Realskole i 
1923, og det blev hurtigt klart, at skolen i ham havde fået en 
medarbejder med en usædvanlig arbejdskraft og en levende 
interesse for alle sider af skolens liv. Man kaldte aldrig for
gæves på hans hjælp. Let og naturligt tilpassede han sig sko
lens særpræg, fulgte dens vækst gennem årene og tog med iver 
og glæde sin del af det øgede arbejde. Han nød i stigende grad 
sine kollegers og foresattes tillid; han var således, lige til han 
overtog stillingen som skolens bestyrer, lærernes tillidsmand, og 
han svigtede aldrig den tillid, der vistes ham. Hans interesser 
var omfattende og hans evner betydelige og mangesidige. Intet 
menneskeligt syntes ham fremmed, og han sparede ikke sig 
selv, når det gjaldt en sag, der lå ham på hjerte. Samarbejdet 
med Olaf Christensen virkede inspirerende og harmonisk; intet 
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lå ham mere fjernt end pedanteri og smålighed, og hans smit
tende begejstring animerede til at yde det bedst mulige.

„Jeg har følt, jeg har kun hjemme 
der, hvor sang og glæde bor.“

Sådan står der i et af de vers, Olaf Christensen stadig vendte 
tilbage til og glædede sig ved, og det forstår den, der har mod
taget indtryk af den optimisme og det lyse livssyn, der var hans 
livsglade sinds kendemærke, og som aldrig forlod ham, selv 
ikke under den sidste, tunge sygdom. Hans varme stemme, hans 
djærve håndtryk forlenede samværet med ham med en ejen
dommelig tryghed og festivitas, der betog enhver, der lærte 
ham at kende. Olaf Christensen var en særpræget skikkelse i 
den danske skole. Hans lyssyn, hans arbejdskraft og hans 
fremskridtsvilje vil blive savnet i tiden, der kommer.

Æret være hans minde.
L. Høgh Olesen.

til/.

Vi skylder alle livet en død. Døden kom uventet for Olaf selv, 
og han blev afskåret fra at tage afsked og takke. Han havde 
glædet sig til at skulle skrive og sende hilsen ud til alle, der 
glædede os og viste venlighed og sympati, medens han lå syg.

Olaf var så glad for sin gerning ved Tåstrup Realskole, der
for føler jeg trang til at sige inderlig tak for tiden her siden 
1923.

Tak til børnene, han elskede, til forældrene, til alle med
arbejderne indenfor skolen, tak for tillid og al god hjælp. Og 
tak til dem, der nu er med til at smykke Olaf’s grav med blom
ster.

Lykke og glæde ønsker jeg dem, der fortsætter deres gerning 
i og for skolen.

Gudrun Sand Christensen.
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Oplysninger
om Taastrup Realskole.

TAASTRUP REALSKOLE omfatter tre afdelinger: en for
beredelsesskole med 5 klasser for børn i alderen 6—11 år, en 
mellemskole med 4 klasser for børn i alderen 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, samt at optagelsen 
godkendes af undervisningsinspektionen for mellem- og real
skolerne.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til an
svar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som 
overfor ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyre
ren har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og 
realeksamen (eksamensret).

Taastrup Realskole er en selvejende institution, hvis økono
miske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Taastrup 
Realskole“ ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
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Taastrup Realskoles bestyrelse:
Gdr. Aage Jørgensen, Herstedøster, formand.
Direktør, cand. jur. Knud Pedersen, Taastrup, kasserer.
Gartner E. Fløytrup, Hvissinge.
Forstander, dr. agro. K. J. Frandsen, Øtoftegaard, Høje Taa

strup.
Gdr. Olav Friis Jensen, Ishøj.
Fru Ingeborg Willumsen, Taastrup.
Gartner Chr. Hansen, Taastrup, repræsentant for Høje Taa

strup kommune.
Viceskoleinspektør Poul Grønbek, Taastrup, lærernes repræsen

tant.
Skolebestyrer Arent Filtenborg, Taastrup.

Eksamen 1954.
Realeksamen bestået af:

1. Annelise Andersen (manufakturhdlr., Hedehusene).
2. Kirsten Suppli Andreassen (dyrlæge, Greve).
3. Margit Christensen (uddeler, Sengeløse).
4. Preben Christensen (driftsleder, Taastrup).
5. Lene Fløytrup (gartner, Hvissinge).
6. Ellen Hansen (murermester, Vridsløselille).
7. Anne Hellerøe (grosserer, Karlslunde str.).
8. Ester Briks Jensen (gdr., Skensved).
9. Ingrid Bjerre Jensen (gartner, Kildebrønde).

10. Knud Jørgensen (fabrikant, Kappelev).
11. Per Jørgensen (gartner, Greve).
12. Birte Hübertz Knudsen (manufakturhdlr., Glostrup).
13. Jan Maxiid (arkitekt, Taastrup).
14. Hanne Møller (salgschef, Hundie str.).
15. Finn Ottesen (maskinmester, Thorsbro).
16. Kurt Petersen (fabrikant, Glostrup).
17. Anni Rasmussen (gartner, Greve).
18. Sven Zibrandtsen (gdr., Hundie).
19. Peter Berndt (husmoderafløser, Taastrup).
20. Lise Faurbye (overlæge, Roskilde).
21. Gerda Faurschou (styrmand, Taastrup).
22. Ellen Hansen (mejerist, Solrød).
23. Knud Mogensen (depotejer, Glostrup).
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24. Birthe Lonborg Nielsen (sæbemester, Greve).
25. Birthe Nissen (gartner, Herstedøster).
26. Jens Bech Pedersen (gdr., Karlslunde).
27. Ellen Petersen (skibsfører, Taastrup).
28. Knud Jørgen Rasmussen (forstander, Tune).
29. Lisbet Røder (læge, Taastrup).
30. Palle Willumsen (barbermester, Glostrup).

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Randi Andersen (købmand, Taastrup).
2. Rigmor Bay Andersen (gartner, Hundie).
3. Kirsten Bandholm (smedemester, Glostrup).
4. Søren Brandt (frue, Torslunde).
5. Søren Christiansen (gdr., Tune Hede).
6. Margit Clausen (fabrikant, Taastrup).
7. Sven Dorph (fabrikant, Taastrup).
8. Niels Ole Ellegaard (proprietær, Taastrup Valby).
9. Hans Friis-Jensen (gdr., Ishøj).

10. Else Galst (direktør, Taastrup).
11. Niels Henrik Hancke (læge, Taastrup).
12. Ellen Hansen (gdr., Ishøj).
13. John Leth Hansen (enkefrue, Hundie str.).
14. Niels Hansen (arbmd., Greve).
15. Tove Højbirk (værkmester, Vridsløse).
16. Søren Koch (handelsgartner, Vridsløsemagle).
17. Vibeke Lund (bankbestyrer, Taastrup).
18. Annette Berner Magnussen (gårdbestyrer, Ishøj).
19. Annelise Petersen (murermester, Glostrup).
20. Knud Aaby Svendsen (fabrikant, Glostrup).
21. Jette Thiesen (cand, pharm., Hedehusene).
22. Matti Andersen (propr., Hundie).
23. Jytte Bjerre (handelsgartner, Brøndbyvester).
24. Svend Cederskjold (enkefrue, Glostrup).
25. Knud Colsted (ingeniør, Grønland).
26. Erik Gaardhøje (cand, pharm., Glostrup).
27. Birgit Hansen (gartner, Karlslunde).
28. Anne Marie Jensen (gartner, Hundie).
29. Birgit Jensen (urmager, Vallensbæk).
30. Burmand Jensen (kredslæge, Glostrup).
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31. Else Jørgensen (sognepræst, Greve).
32. Mogens Jørgensen (frue, Glostrup).
33. John Kristensen (lektor, Høje Taastrup).
34. Ole Krogh-Jensen (vognmand,
35. Jens Merrald (keramiker, Glostrup).
36. Jørgen Mouritzen (parcellist, Kamstrup).
37. Olga Møller (gårdbestyrer, Hundie).
38. Ulla Møller (fabrikant, Greve str.).
39. Grethe Nielsen (statshusmand, Vallensbæk str.).
40. Birthe Olsen (gartner, Taastrup).
41. Ingelise Olsen (salgschef,
42. Marie Louise Syberg (ingeniør, Taastrup).
43. Karen Margrethe Willadsen (enkefrue,

Skoleåret 1954—55
begyndte 13. august og slutter 22. juni. Elevantallet var 1. 

maj 604, hvoraf 153 er hjemmehørende i Høje Taastrup kom
mune.

Elevantallet pr. klasse er i gennemsnit 26,3.

Lærerkræfter:
Fru Augusta Andreassen (overlærer, ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
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, skrivning, regning.
Fru Edith Nielsen, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, skrivning, småsløjd.
Jørgen Ejler Madsen (overlærer), ansat august 1948, 

hovedfag: sang, dansk, tegning, sløjd.
Knud Pettersson, ansat august 1949, 

hovedfag: geografi, naturhistorie.
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Poul Bjerrum, ansat august 1949,- 
hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.

P. Vikelgaard (overlærer), ansat august 1950, 
hovedfag: dansk, engelsk, fransk.

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

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

Frk. Bodil Hansen, ansat august 1952, 
hovedfag: skrivning, sang, gymnastik.

Viceskoleinspektør Poul Grønbek, ansat august 1953, 
hovedfag: regning og matematik, fysik.
Hr. Grønbek tidligere ansat 1933—50.

Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik, kv. håndgerning.
Frk. Kirk tidligere ansat 1947—49.

Fru Ragnhild Jørgensen, ansat august 1953, 
hovedfag: religion, dansk, regning.

Bent Kildegaard Krestjansen, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik.

Fru I. Anker Nielsen, ansat august 1953, 
hovedfag: dansk, regning, skrivning.

Flemming Jensen, ansat august 1954, 
hovedfag: dansk, engelsk.

Skolebestyrer Arent Filtenborg, ansat februar 1955, 
hovedfag: regning og matematik.

JØRGEN DYREBORG.
Den 29. januar modtog vi den sørgelige meddelelse, at en af 

vore elever i 2. underklasse, Jørgen Dyreborg, var afgået ved 
døden.

Jørgens død gjorde et stærkt indtryk på både lærere og 
kammerater. Skønt han kun så kort tid fik lov til at færdes 
iblandt os, havde vi lært ham at kende som en pligtopfyl
dende og glad lille dreng, en god kammerat og en flink elev, 
som det var os alle en glæde at være sammen med.

Æret være hans minde.
L. Høgh Olesen.
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Af skolens dagbog.
1954:
23. juni: Årsafslutning for underskolen.
24- juni kl. 15: Årsafslutning for I - II ml.
24- juni kl. 19,15: Årsafslutning for de tre ældste klasser.

26. juni—9. juli: Elever fra 4. mellem a. var på rejse til Syd
tyskland og Østrig under ledelse af frk. Kirk og hr. Høgh 
Olesen. På udrejsen besøgte vi den danske skole i Strukstrup 
i Sydslesvig og kørte derfra lige igennem til München og 
Berchtesgaden, hvor vi nåede Alperne. På Gross-Glockner 
kom vi op i 2400 meters højde, og i Innsbruck oplevede vi 
svævebanen til Hafelekar. På hjemrejsen ophold i Oberam
mergau og Rothenburg. Trods snestorm på Gross-Glockner 
og oversvømmelser i Inndalen havde vi en vellykket rejse.
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Englandsturen 1954.

1. juli—16. juli: 44 elever fra realkl. og IV ml. b. besøgte den 
historiske by Bath i Sydengland under ledelse af frk. Baun 
og hr. Bjerrum. Eleverne blev hjerteligt modtaget i private 
hjem og fik rig lejlighed til at følge englændernes levevis og 
til at prøve deres sprogkundskaber. — Turen, der var til
rettelagt af World Friendship Association, var i alle hen
seender vellykket.

16. aug.—SO.aug.: Genbesøg af gæster fra Bath under ledelse 
af Mr. Kenneth Gray og nu afdøde Mr. Cleworth, der begge 
udtalte deres og holdets glæde over opholdet.

22. äugtest: Skolens 49 års fødselsdag. Undervisningen sluttede 
kl. 12.

17. september: II b. var med Flemming Jensen på Nationalmu
seet for at se oldtidsafdelingen.

23. september: Under ledelse af fru Grønbek og hr. Høgh Ole
sen var III b. på tur til Helsingør, hvor man besøgte Karme- 
literklostret, og Hälsingborg, hvor man besøgte Kärnan.

15. oktober: Deltagerne i tysklandsturen og deres forældre sam
ledes til festligt samvær på skolen, hvor vi genoplevede som
merens rejse i lysbilleder og sang.

. oktober: Lærerne samledes med efterårets konfirmander til 
en lille festlighed i anledning af konfirmationen.

22. december: Juleafslutning med højtidelighed i gymnastik
salen.
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1955:
5. januar: Juletræ for 1., 2. og 3. underklasse.
1. februar: Skolens formand bød det nye bestyrerpar velkom

men efter morgenandagten i gymnastiksalen og indsatte be
styreren i hans nye stilling. Den konstituerede bestyrer, 
Høgh Olesen, bød ligeledes bestyreren velkommen og over
rakte ham blomster; ligeledes overrakte lærerkollegiet sko
lens nye leder blomster. Derefter rettede bestyreren en tak 
til lærerne for velkomsten og nogle ord til eleverne. Skolen 
sluttede kl. 12.

11.—12. februar: Realklassens fest. Der opførtes „Svend Gønge“ 
efter Carit Etlars bog „Gøngehøvdingen“.

2. april: Skolebal for 4. u. - II ml. Hr. Lage Jacobsen fra Oden
se underholdt med recitation og hurtigtegning om H. C. An
dersen. Det var på 150 års dagen for H. C. Andersens fød
sel.

16. april: Skolebal for II ml. - Realklassen og gamle elever. 
Sceneinstruktør Miskow Makwardt underholdt med et 
H. C. Andersen-program.

18. -—19. maj: II c. og III b. tager til Borrevejle sammen med 
fru Andreassen, frk. Kirk, hr. Grønbek og hr. Madsen.

21. maj: Under ledelse af bestyreren tog realklasserne kl. 13 til 
Frilandsmuseet. Om aftenen spistes der på K.F.U.M.s re
staurant, og derefter så man Det kgl. Teaters dejlige fore
stilling „Maria Stuart“.

25. maj: Idrætsdag med opvisninger, kampe og konkurrencer 
fra morgenstunden. Om aftenen håndboldkamp mellem et 
hold af nuværende elever og ét af årgang 1948. Derefter 
sangprøve og til slut dans til kl. 22,30.

4. —5. juni: II a - b - c på tur til Set. Bendts kirke i Ringsted, 
Sorø kirke og Trelleborg under ledelse af fru Jørgensen, 
frk. Baun og hr. Flemming Jensen.

Hr. Høgh Olesen er i år af undervisningsinspektionen be
skikket som censor i historie, hr. Vikelgaard i dansk og besty
reren i regning og matematik.
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Jubilæum.
22. august i år fylder skolen 50 år, og denne begivenhed skal 

selvfølgelig fejres ved en festlighed. Der er nedsat en komité til 
at tilrettelægge festen. Den består af: Fra bestyrelsen: Fru 
Ingeborg Willumsen, hr. gartner E. Fløytrup. Fra T.R.E.: Frk. 
Esther Fogth, hr. cand, pharm. Poul Thorn. Fra lærerkollegiet: 
Fru A. Andreassen, hr. Høgh Olesen, bestyreren.

Gaver.
I årets løb har skolen modtaget følgende gaver, for hvilke vi 

bringer vor hjerteligste tak:
Fra hr. købmand C. Jackson: 2 kaffemaskiner,
fra Svend Friis-Jensen: Elsdyrgevirer,
fra hr. P. Eriksen, Frydekær: En tårnfalk,
fra lærerinde fru Edith Nielsen: Et bæltedyr.

Fra skolekomedien »Svend Gønge«

Forældremøder.
22. november 1954: Ordinært forældremøde. Ca. 275 delta

gere. Dirigent: P. Grønbek.
Formanden, gdr. Aage Jørgensen, indledte med mindeord 

over skolebestyrer Olaf Christensen, hvortil forsamlingen slut
tede sig ved at rejse sig.

I sin beretning omtalte formanden det store elevtal på ca. 
600, som der ikke var nogen udsigt til nedgang i. Dette vil må
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ske i den nærmeste fremtid give anledning til planer om ny
bygninger. De i sommerens løb foretagne forbedringer ved 
skolebygningen blev omtalt. Formanden bød den nye pedel, hr. 
Larsen, og den nye lærer, hr. Flemming Jensen, velkommen til 
skolen.

Den konstituerede skolebestyrer, L. Høgh Olesen, gav en 
oversigt over skolens arbejdsforhold. Elevtallet var august 1953 
567, april 1954 599, fordelt i 22 klasser og 22 lokaler, fagloka
ler medregnet, så vandreklasser kunne ikke undgås.

Forsømmelserne omtaltes, og det var ønskeligt, om der ved 
lovlige forsømmelser skete henvendelse til skolen forud.

Enkelte klasser var fyldte, så at ikke alle anmodninger om 
optagelse havde kunnet imødekommes.

Sygdom blandt lærerne var blevet klaret af vikarer.
Realeksamen var bestået af 30 elever og mellemskoleeksamen 

af 43 elever.
Skolens fester giver god lejlighed til, at forældre, elever og 

lærere lærer hinanden endnu bedre at kende; rejserne, som 
lærerne foretager med eleverne, er til både gavn og glæde.

Hr. Høgh Olesen talte til slut om den alvorlige situation, 
hvori skolen står nu ved Olaf Christensens død, og ønskede alle 
gode kræfters medvirken til fremtidens arbejde her på stedet.

Efter at kassereren, direktør, cand. jur. Knud Pedersen, 
havde oplæst regnskabet, forelagde han bestyrelsens forslag til 
skolepengeforhøjelsen: 2 kr. for hvert 1. barn i mellemskolen 
og realklassen og 1 kr. pr. 1. barn i underskolen fra 1. februar 
1955.

Snedkermester Gebhardt spurgte om restancerne i regnska
bet var kortfristede eller langfristede. Spørgsmålet besvaredes 
med et både—og.

Regnskabet og derefter skolepengeforhøjelsen godkendtes 
enstemmigt.

Til bestyrelsen genvalgtes fru Ingeborg Willumsen, og be
styrelsens nyvalg af dr. agro. K. J. Frandsen godkendtes. Revi
sorerne, repræsentant W. Gordon Knudsen og revisor R. Skaan- 
derup, genvalgtes, og til revisorsuppleant valgtes Hübertz 
Knudsen, Glostrup.

Under eventuelt fremsatte hr. Skriver, Vridsløselille, nogle 
betragtninger over skolens formålsparagraf og størrelse. Han 
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havde ikke mærket, at det var en stor skole, men ville alligevel 
advare mod, at den blev større.

Efter mødet var der kaffebord.

14. april 1955: Ordinært forældremøde. Ca. 240 deltagere. 
Dirigent: L. Høgh Olesen.

Den under formandens fravær fungerende formand, gård
ejer O. Friis-Jensen, rettede en tak til lærerne for den vanske
lige tid, de havde haft siden skolebestyrer Olaf Christensens 
død, og rettede derefter nogle velkomstord til det nye bestyrer
par.

Kassereren forelagde bestyrelsens forslag til budget for 
regnskabsåret 1955—56 og knyttede følgende kommentarer 
dertil: Indtægterne er stigende, men det er udgifterne også, og 
bestyrelsen har måttet budgettere med et underskud på 4000 kr. 
Skolepengene har ikke fulgt med udgifterne. Hertil kommer, 
at det kommende 50 års jubilæum må påregnes at medføre en 
del udgifter. Det bliver nødvendigt at foretage en skolepenge
forhøjelse snarest. Bestyreren havde foretaget en sammenlig
ning med naboskolernes skolepenge og påviste, at skolepengene 
her på skolen lå lavt.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Den fungerende formand forelagde lånesagen angående sko

lens kassekredit. Bestyrelsens personlige kaution havde hidtil 
stået som sikkerhed, og man anmodede nu om forældremødets 
godkendelse af, at dette forhold ændredes til et ejerpantebrev, 
tinglyst på skolen.

Efter at spørgsmål om anvendelse af de øgede midler var 
besvaret af den fungerende formand og bestyreren, godkendte 
forsamlingen enstemmigt ændringen.

Bestyreren holdt et foredrag om sine synspunkter vedrørende 
skolens undervisningsmæssige og pædagogiske virksomhed.

Ved det påfølgende kaffebord stillede en del forældre spørgs
mål af ordensmæssig og pædagogisk art og fik dem besvaret af 
bestyreren.

Der fremkom et forslag om, at forældrene efter evne skulle 
yde et eengangsbidrag til skolen i anledning af jubilæet for at 
muliggøre ønskede nyanskaffelser.
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Eksamen 1955
Realeksamen.

a.

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.

Censorer:
27-5 kl. 8. Fransk Cand. mag. Ulf Bøiken, København

1-6 - 8. Fysik. Overlærer Sv. Mathisen, Frederikssund (b)
3-6 - 8. Geografi Kommunelærer K. Kongshøj Kristensen, Valby (b)
6-6 - 8. Dansk Overlærer C. J. Munkgaard, Odense (b)
9-6 - 8. Tysk Lærer C. J. Bøgh, København

11-6 - 8. Naturhistorie Kommunelærerinde fru Madsen, Ballerup
14-6 - 8. Matematik Lærer H. Buhl. Frederikssund
17-6 - 8. Engelsk Lærer Terkildsen, Roskilde
20-6 - 8. Historie Lærer C. J. Bøgh, København

b.
27-5 kl. 8. Fransk Cand. mag. Ulf Bøiken, København

1-6 - 8. Engelsk Viceinspektør frk. Nielsen, Glostrup
3-6 - 8. Fysik Overlærer H. J. Andersen, Glostrup
7-6 - 8. Dansk Overlærer C. J. Munkgaard, Odense (b)
9-6 - 8. Matematik Overlærer L 0. Nielsen, Stege (b)

11-6 - 8. Tysk Skolebestyrer V. Hansen, Jyderup (b)
14-6 - 8. Naturhistorie Overlærer H. Laurberg, Taastrup
17-6 - 8. Geografi Overlærer H. Frederiksen, Roskilde
20-6

Sløjd

- 8. Historie Lærer C. J. Bøgh, København

censureres af sløjdinspektør G. Galatius, København
Håndgerning - kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup
Skr. dansk - - skoleinspektør J. A. Mathorne, Horsens (b) og 

lektor f-. W. Giødesen, Nykøbing F. (b)
Skr. engelsk - lektor Gunnar Hansen, Odense (b) og 

kursusleder frk. Glud, Nørresundby (b)
Skr. matematik - skoleinspektør A. Frandsen, Marstal (b) og 

rektor K. Brudsig, Nykøbing M. (b)
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Eksamen 1955
Mellemskoleeksamen.

a.
Censorer:

27-5 kl. 8,30. Naturhistorie Overlærer Falck-Petersen, København (b)
3-6 - 8. Tysk Cand. mag. Poul Andersen, København
6-6 - 8. Fysik Overlærer 0. G. Ronæs, Ballerup

10-6 - 9. Historie Cand. mag. Torben Nielsen, København
14-6 - 8 Engelsk Kommunelærer Ingemann Nielsen, Taastiup
17-6 - 8. Matematik Viceinspektør Andersen, Roskilde

b.
27-5 kl. 8. Fysik- Overlærer Vilh. Hjorth, Roskilde

1-6 - 8. Geografi Lærer Verner Madsen, Frederikssund
6-6 - 8. Tysk Adjunkt mag. art. H. Bang, København

10-6 - 8. Matematik Overlærer L. 0. Nielsen, Stege (b)
14-6 - 8. Engelsk Lærer Ostenfeldt Rosenthai, Roskilde
17-6 - 9- Dansk Overlærer frk. Overgaard, Hillerød

Skrivning 
Tegning 
Sløjd 
Håndgerning 
Skr. dansk 

matematik

censureres af lærerinde fru E. Nielsen
- lærer Bent Kildegaard Krestjansen
- sløjdinspektør G. Qalatius, København
- kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup
- overlærer R. A. Henriksen, Svendborg (b)
- skoleinspektør R. Bang, Viby, Jylland (b)

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.
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Opryknmgsprøver 1955.
Skriftlige:

111. ml. 11. ml. I. ml. 5. u. 4. u.

4-6 Dansk 8-11 Regn. 8-10 aim. skoleg. 1 aim. skoleg. aim. skoleg.

6-6 Regn. 8-11 
b. Fysik 12-14

1
Dansk 8-10 Regn. 8-10 ' Dansk 8-10 Regn. 10 12

7-6 Matm. 8-11 Dansk 11-13 ' Dansk 8-10 Regn. 8-10 Dansk 10-12
Dansk 13-14

8-6 Dansk 8-1030 
a. Eng. 11-13

Matm. 8-10
a. 12-14

S b- 11-13 
Q c. 11-13

- a. 1012
§ b. 9-11
Q c. 9-11

aim. skoleg.

ahn. 
skoleg. 9.-10. juni 9.-10. juni 9.-13. juni

Mundtlige:
III. ml. 11. ml. . I. ml. 5. u. 4. u.

9-6 b. Dansk kl. 8
10-6 a. Eng. kl. 8 b. Dansk kl. 8

11-6 b. Tysk kl. 8 a. Hist. kl. 8
c. Dansk kl. 8

13-6 a. Dansk kl. 8
b. Matm. kl. 8

a. Tysk kl. 8
b. Nath. kl. 8
c. Hist. kl. 8

c. Geog. kl. 8 c. Regn. kl. 8

14-6 a. Matm. kl. 8 a. Dansk kl. 8
b. Dansk kl. 8

a. Hist. kl. 8
b. Dansk kl. 8

15-6
a. Dansk kl. 8
b. Eng. kl. 11
c. Nath. kl. 8

c. Eng. kl. 8 b. Regn. kl. 8
c. Hist. kl. 8

a. Regn. kl. 8
b. Regn. kl. 11

16-6 a. Tysk kl. 8 !
b. Geog. kl. 8

a. Eng. kl. 8
b. Nath. kl. 8

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

17-6

i

a. Eng. kl. 8
b. Fysik kl. 8
c. Eng. kl. 8

b. Hist. kl. 8
c. Dansk kl. 8

a. Dansk kl. 8

18-6 a Fysik kl. 8
b. Eng. kl 8

a. Hist. kl. 8
b. Eng. kl. 8
c. Dansk kl. 8

a. Regn. kl. 8

Ovei høring af 3. u. a og b: 18/0 kl. 8.
Overhøring af 2 a: 18/0 kl. 10. 2 b: 18/6 kl. 13z la: u/e kl. 10. Ib: 17/e kl. 13.

Årsafslutning: for underskolen 21/6 kl. 15. For i. og II. ml. 22/0 kl. 15, 
For III. ml. IV. ml., og realklassen den 22/c kl. 19,15.



Fra skolekomedien »Svend Gønge«.

Skolepenge.
Fra det nye skoleårs begyndelse vil skolen gå over til at op

kræve skolepengene i 11 rater i stedet for som hidtil 12 rater 
om året. Den første rate opkræves 11. august, den sidste 1. juni.

Raterne er:
1. barn 2. barn 3. barn 1. barn 2. barn 3. barn

Realklassen *36 kr. 31 kr. 28 kr. 5. u. 27 kr. 22 kr. 19 kr
IV. ml. 36 - 31 - 28 - 4.U. 27 - 22 - 19 -
III. ml. 36 - 31 - 28 - 3.U. 25 - 20 - 17 -
II. ml. 34 - 29 - 26 - 2.U. 23 - 18 - 15 -
I. ml. 32 - 27 - 24 - l.u. 21 - 16 - 13 -
4. barn og følgende fra samme hjem går frit.

*) NB.: Efter tilskudslovene kan en del af fripladstilskuddet 
anvendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- 
og realskolens vedkommende. Dette sker.

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.

Der opkræves 3 kr. månedlig pr. elev til dækning af brænd
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selspenge, sløjd- og håndarbejdspenge, eksamensudgifter, ka
rakterbøger, ulykkesforsikring.

Udmeldelse må finde sted 1 måned før udtrædelsen, således 
at der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, samt for den følgende.

I indskrivningspenge erlægges 1/2 måneds skolepenge for den 
klasse, som eleven optages i.

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 realklas
sen.

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 eet år ad gangen. Børn, der bliver optaget i I ml. til 
næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfordelingen. 
Ansøgningsskema fås på skolen.

Nogle ordensregler.
1. Der begyndes præcist. Eleverne må ikke uden tvingende 

grund komme for sent til skole. Forældrene bør sørge for, 
at eleverne kommer så tidligt hjemmefra, at en mindre for
sinkelse på vejen ikke bevirker, at de kommer for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Efter nødvendige 
forsømmelser skal der medbringes skriftlig besked fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Til forsøm
melser af anden grund end sygdom må tilladelse forud ind
hentes.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås ved skriftlig 
henvendelse til skolen. Strækker fritagelsen sig over 1 uge, 
må der udstedes lægeattest, der ifølge undervisningsmini
steriets cirkulære af 5. maj 1916 må være udfærdiget på en 
af ministeriet udstedt blanket. Denne fås ved henvendelse 
på skolens kontor.

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

5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mærket 
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med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden klas
se- eller faglærerens tilladelse.

6. Hvad en elev forsætlig eller ved skødesløshed beskadiger af 
skolens ejendom, må han (hun) bekoste istandsat.

7. Når smitsom sygdom udbryder i et hjem, må man ufortøvet 
meddele skolen dette. Hjemmets læge bestemmer, hvornår 
patienten eller dennes søskende atter må søge skolen.

8. Elevernes karakterbøger må være tilbage på skolen snarest 
muligt efter udstedelsen.

9. Konfirmationsforberedelsen ønskes så vidt muligt henlagt 
til sommerhalvåret.

10. I frikvarterer og i fritimer må ingen elev forlade skolens 
område uden den inspektionshavende lærers eller skolebe
styrerens tilladelse.

11. På vej til og fra skole må eleverne vise god, opførsel og høf
lig optræden samt iøvrigt rette sig efter de på skolen givne 
forskrifter.

12. Elever, der benytter tog eller bus, skal ved ankomsten 
straks gå til skolen og må først forlade denne 10 minutter 
før afgangstid. I tilfælde af ventetid får eleverne anvist 
opholdssted.

Årsafslutningen.
den 21. juni kl. 15 for underskolen, den 22. juni kl. 15 for I og 
II ml. og samme dag kl. 19,15 for III og IV ml. og realkl. For
ældre, tidligere elever og andre interesserede indbydes venligst.

Skoleblad.
„Cometen“, som blev startet i fjor, lever endnu. Det har af 

og til knebet for redaktørerne at få samlet tilstrækkelig lødigt 
stof, en begyndervanskelighed, som vi håber bliver helt over
vundet i næste skoleår.
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MEDDELELSER 
FRA

T. R. E.
VED BESTYRELSEN

Januarmødet:
afholdtes søndag den 30’. I forhold til sidste års tilslutning, 

blev vi lidt skuffede over, at kun ca. 60 medlemmer mødte 
frem. Da der ikke blev afholdt sommersammenkomst i fjor, 
burde salen faktisk have været fyldt.

Som sædvanlig indledtes med generalforsamling med Frede 
Anker Møller som dirigent. Under beretningen udtalte fmd. 
nogle mindeord om foreningens 3 medlemmer, nemlig Mister, 
Christensen og fru Blichfeld, der alle afgik ved døden i 1954. 
Forsamlingen tilsluttede sig fmd. ved i stilhed at ære de dødes 
minde.

Igen i år måtte bestyrelsen reorganiseres, idet Aage Chri
stensen ønskede at trække sig tilbage. I stedet valgtes hans 
broder Arne. På forslag af fmd. vedtoges midlertidig at udvide 
bestyrelsen med 2 ekstra medlemmer, og som disse valgtes Ing
rid Egekvist og Knud Jørgen Rasmussen, sidstnævnte som re
præsentant for de senere årgange. Det er bestyrelsens håb, at 
ekstramedlemmerne drages ind som permanente, hvis en lov
ændring herom vedtages af den kommende generalforsamling. 
Regnskabet godkendtes, og sluttelig bød fmd. skolens nye be
styrerpar, hr. og fru Filtenborg, velkommen og overrakte fru 
Filtenborg en buket blomster.

Ole Henriksen havde ved en tidligere lejlighed nævnt, at han 
godt kunne tænke sig at underholde os med et par sange. Da 
vi ikke hidtil havde benyttet os af dette pæne tilbud og faktisk 
var i bekneb for underholdning, henvendte vi os til Ole, som til 
vor overraskelse ikke kom alene, men medbragte 3 kammerater, 
således at resultatet blev en kvartet. Sangerne underholdt os i 
en lille time og imponerede alle ved deres stemmekraft og rig
holdige repertoire spændende fra danske sange til tyske viser 
samt en flerstemmig bøjning af det latinske stedord „quis“.

Mellem 2 afdelinger serveredes kaffe med wienerbrød og 
kage. For første gang i T.R.E.’s historie havde vi Hansigne og 
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Anemarie med til bords, idet hele arrangementet forløb glat 
ved hjælp af skolens flinke pedelpar og 6 realklassepiger.

Støttet på sin hukommelse og foreningens 2 ældste forhand
lingsprotokoller, 1917—19 og 1923—30, holdt Anker Georgsen 
et causeri om medlemsmøder m. v. i T.R.E.’s barndom.

I aftenens løb havde flere medlemmer ordet, således hr. Fil
tenborg, der takkede for velkomsten, fru Egekvist, som omtalte 
Mister’s og hendes egen tilknytning og interesse for skolens tid
ligere elever, og endelig fru Gordon Knudsen, der takkede fru 
Egekvist for hendes moderlige omhu for de mindste elever.

I stedet for dans afholdtes som aftenens „punktum finale“ 
et bancospil med Harald Petersen som opråber. De mange af 
Ida Korvin fremskaffede gevinster spredtes efter Fortuna’s 
vilje, således tilfaldt hovedgevinsten — en stor frugtkurv — 
en elev i realklassen.

Selv om enkelte særligt passionerede spillefugle mente, at 
det var for tidligt at bryde op, pakkede vi alligevel sammen kl. 
24, og som sædvanligt sluttedes mødet med „Dejlig er jorden“.

P. T.

For he is a jolly good fellow
sang vi, når en af os holdt fødselsdag. Den 22. august er det 

skolens 50 års fødselsdag. I den anledning indbyder en fest- 
komité, hvori også de tidligere elever er repræsenteret, de af 
jer, som har mulighed derfor, til at deltage i aftenens festlig
heder.

T.R.E. afholder derfor ingen sommersammenkomst i år, men 
vil i stedet opføre en dilettantkomedie engang i efteråret, og 
endelig som sædvanlig afholde januar-møde i 1956.

Vi vil gerne fra T.R.E. give skolen en jubilæumsgave, men 
har kun små midler til rådighed. Hvis I vil være med til at købe 
en ting til jubilaren, vil vi bede jer om sammen med kontingen
tet at sende et ekstra beløb. I kan benytte vedlagte girokort, og
så på gensyn den 22. august.

Olaf Christensen.
Det var med stor sorg, at vi indenfor T.R.E. modtog budska

bet om Olaf Christensens alvorlige sygdom og død.
Dels fordi han var vor tidligere lærer og senere skolens be- 
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styrer, og navnlig fordi han gennem en årrække havde siddet i 
elevforeningens bestyrelse. Trods sit vide arbejdsfelt var han 
altid på pletten, når vi holdt møde, og han gik aldrig af vejen 
for at yde sin del af arbejdet og mere til, besjælet som han var 
af kærlighed til sine nuværende som gamle elever. „Jeg har 
båret lærkens vinge“ sang han selv en af de sidste morgener, 
han levede, og samme sang blev sunget ved hans båre. På netop 
disse strofer vil vi huske Olaf Christensen, fordi han i sin læ
rergerning altid „bar lærkens vinge.“ Hans virke for skolen 
og for elevforeningen vil vi huske til sene tider.

Æret være hans minde.

Fru Blichfeld.
En af de lærerkræfter, som gennem mange år har været med 

til at præge livet på Tåstrup Realskole, er gået bort. Fru Marie 
Blichfeld afgik ved døden på skolens translokationsdag d. 24. 
juni 1954. For os gamle elever, som samlede kundskaber i dansk 
og naturhistorie under fru Blichfelds kyndige og myndige le
delse, betyder dette dødsfald et stort savn.

Arbejdet på skolen betød alt for fru Blichfeld, og da hun i en 
alder af 67 år ophørte med at virke som lærer (i 1942), var 
hun endnu den samme, som vi havde kendt gennem de mange 
år på skolen. Det skulle da også vise sig, at fru Blichfeld langt 
fra var færdig endnu, der gik ikke længe, før hun igen sad på 
katederet som vikar ved skolen, og det er således kun få år 
siden, vi sidst talte fru Blichfeld blandt skolens lærere.

Fru Blichfeld døde d. 24. juni, få måneder før hun ville være 
fyldt 80 år. Hun blev begravet i stilhed i Tåstrup. Vi har i fru 
Blichfeld mistet en dygtig lærer og en stærk personlighed.

Æret være hendes minde.
A. S. C.
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Realklassen 1929.

Et 25-års jubilæum er jo altid en mindefest, men vort jubi
læum blev i ordets forstand en dobbelt mindefest, hvilket vi 
heldigvis ikke var klar over selve den hyggelige aften.

Da vor kære Mister var død ved påsketid, havde vi aftalt 
at mødes ved Taastrup Nykirke og lægge blomster på Misters 
grav, hvor vi mindedes vor gode og altid initiativrige skole
bestyrer, som vi som jubilarer var de første, der måtte und
være i vor kreds.

Fra kirkegården kørte vi til skolen, hvor vi ved skolebestyrer 
Christensen og frue samt frøknerne Christof fersens hjælp 
havde dækket festligt bord i den nuværende realklasse, bl. a. 
fordi skolebestyrer Christensen og vi ønskede at føre alt — 
også festerne — videre i Misters gode ånd. Ligeledes havde 
vi den store glæde at vor klasselærerinde, nu overlærer fru 
Andreassen, samt frøken Fevre var mødt til vort lille kom
sammen.

25



Hr. Christensen holdt en meget smuk tale til os, og vi for
stod, hvor glad han var, fordi stillingen som Misters efter
følger var blevet ham betroet. Skolebestyrer Christensen viste 
os alle nye lokaler — og det var ikke så få, for skolen er jo 
heldigvis vokset i de 25 år, der er gået, siden vi forlod den, 
og en del af os havde ikke været der i mange år. Vi sluttede 
med festligt samvær i Christensens dejlige stuer.

Det var jo første gang, skolebestyrer Christensen havde 
„Realklassejubilæum“,men at det også blev sidste, havde jo 
ingen troet, og stor var vor bestyrtelse, da vi erfarede om 
hans alvorlige sygdom og altfor tidlige død. Det var os alle en 
stor sorg. Æret være hans minde.

Vi håber og ønsker nu alt godt for vor gamle skole i frem
tiden.

På klassens vegne 
Hertha.

Fra skolekomedien »Svend Gønge«.

Elevklubben »Thor«
Følgende sammenkomster har været afholdt:

25. september 1954: Håndboldkamp mellem lærerne og realklas
sen. Pedellen var dommer. Derefter var der gymnastikop- 
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visning, og komikeren Grimstad underholdt. Der afsluttedes 
med dans til grammofonen.

4. december 1954: Flemming Jensen: Dramatisk forum. Kri
minalbetjent Juul fortalte om Set. Georgsgildet. Bent Pe
dersen holdt foredrag om sin rejse til Sovjetunionen, og Ros
kilde sparekasse viste film.

10. december 1954: Teatertur. 100 deltagere så på Folketeatret 
Holbergs „Erasmus Montanus“ og Heibergs „Nei“.

16. januar 1955: Besøg i Radiohuset.
5. april 1955: Optræden af vokalkvartetten „Blue Boys“. Be

styreren holdt en kort tale. Derefter var der dans.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1955-56

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

Skolens ferier for næste skoleår:
Sommerferien begynder 22. juni og varer til II. august kl. 10.

Efterårsferien varer fra 17. til 22. oktober (begge dage ibereg.)

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

dage ibereg.)

Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgende tirs

dag (begge dage iber------ * '

Pinseferien omfatter

Fastelavnsmandag, gru 
dage samt lørdag me

I de måneder, hvor i 
kommer, gives der er

Skolebestyreren tr

Ti


