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                   Min skolegang på Østre Skole i Middelfart 1952 – 1962. 

DOG!! - før jeg begyndte i skolen, gik jeg i børnehave. Mine forældre arbejdede 

heltids på NKT (Middelfarts største arbejdsplads), hvorfor jeg først blev sat i en form 

for privat pleje hos to forskellige ”plejemødre”, før mine forældre fik en plads til mig 

i den kommunale børnehave i Nygade. 

                          

 Foto fra børnehaven i Nygade i anledning af skorstensfejerens besøg. Skorstensfejeren, som ses til 

venstre i billedet, er i øvrigt den senere mangeårige borgmester i Middelfart, Herman Jensen. Den lille 

”tykhovedet” dreng, der ”hænger” på stakittet længst til højre af de 2 drenge, er undertegnede. 

                                

                 Endnu et foto fra børnehaven. Mon ikke der er krybbespil i forbindelse med juleafslutningen. 

                                              Jeg ses i midten af de 3 stående bagest i billedet til højre. 

 



 

3 
 

MEN – tirsdag den 1. april 1952 ventede skolegangen. 

Den 1. april var også dagen, hvor den nyopførte Østre Skole i Middelfart blev 

indviet, hvilket blev fejret med rød sodavand og wienerbrød til alle elever. Skolen 

var langt fra færdigudbygget fra starten, hvilket betød, at 1. klasserne gik i skole 

hver dag fra kl. 13 – 16, om lørdagen dog fra kl. 8 – 12. 

Jeg skulle således klare mig selv hver formiddag, hvorfor jeg i en lang periode - fra 

morgenstunden af - hjalp den lokale mælkemand, der belønnede formiddagens 

arbejdsindsats med 1 krone. 

Skolen startede med 3 nye 1. klasser, der var sammensat på en – set med dagens 

øjne – meget speciel måde. Den ældste 1/3 af de nye elever blev placeret i A- klas- 

sen, den næste 1/3 i B- klassen og den sidste 1/3 i C- klassen. 

Resten af skolens samlede elevtal bestod af ”overflytterklasser” fra Vestre Skole. 

Da jeg hørte til blandt de ældste, blev jeg elev i A- klassen. Denne bestod af i alt 33 

elever, 15 piger og 18 drenge – en stor og meget uregerlig flok. Af disse 33 fulgtes de 

13 ad i samme klasse til og med realklassen (10. årg.). 

 

                       
1. A,  Østre Skole -  fotograferet kort efter skolestarten i april 1952. Klassen havde 33 elever (én 

fraværende). Yderst til venstre ses klasselærer, frk. Aase Olsen. Jeg står i midterste række nr. 7 fra højre. 

 

 Klasselæreren, frk. Aase Olsen, fik det utaknemmelige job at forsøge at holde styr 

på os samt bibringe os de forventede kundskaber i dansk og bibelhistorie. 

Regnelæreren hed de første par år frk. Sørensen, indtil hun valgte at flytte skole. 
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Skønt Danmark havde fået en retskrivningsreform allerede i 1948, var vore 

lærebøger stadig præget af ”den gamle retstavning”. De strenge økonomiske tider 

efter 2. Verdenskrig betød, at man ikke blot kunne kassere skolebøger og indkøbe 

nye. Til vores læsebog kan jeg dog huske, at vi fik udleveret et tillæg, hvor de 

almindelige navneord var skrevet med lille begyndelsesbogstav, hvor Å (”bolleå´et”) 

var taget i brug, samt at ”kunde, skulde, vilde” var erstattet af den ny stavemåde – 

kunne, skulle, ville. 

Et væsentligt indhold i regnetimerne var ”remse-indlæring” af de små tabeller samt 

senere de store, så de den dag i dag stadig er lagret et sted i hjernen. 

Vores skolegang var baseret på skoleloven af 1935, der foreskrev en 5-årig 

grundskole samt en 4-årig overbygning – delt i eksamensmellemskolen samt den frie 

mellemskole. Da der imidlertid i Danmark kun var 7 års undervisningspligt, forlod 

mange af eleverne i den frie mellemskole allerede skolen efter 7 års skolegang. 

Eksamensmellemskolen havde desuden en 1-årig overbygning, realklassen. 

Om mine første skoleår har jeg ikke mange erindringer. Skoledagen var dog noget 

anderledes sammensat, end vi kender i dag. Vi havde hver dag en længere 

frokostpause, hvor vi tog hjem og spiste – vistnok fra kl. 11.55 til 13.15. Skolen fulgte 

således mønstret fra industriarbejdspladserne i byen. Arbejderne holdt 

middagspause på fabrikkerne og tog hjem for at spise. 

Fra og med 4. klasse fik vi karakterer indført i en karakterbog, der i øvrigt fulgte os i 

resten af skoleårene fremover. Vi fik i 4. klasse karakterer i: skriftlig dansk, mundtlig 

dansk, skriftlig regning, mundtlig regning og orden med skriftlige arbejder. Desuden 

fik vi en skriftlig udtalelse efter hvert skoleår. 

 

                                         
                                               Kopi af side fra min karakterbog – 4. grundskoleklasse.-  
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Fra og med 5. klasse blev karaktergivningen udvidet til også at omfatte fagene: 

historie, geografi og naturhistorie. 

De få afbræk fra den ensformige skolegang var den årlige skoleudflugt, hvor hele 

skolen med togtransport tilbragte en dag på et af de dengang benyttede 

udflugtssteder, af hvilke jeg husker, Zoologisk Have i Odense, Fredsskoven i 

Bogense, Himmelbjerget, Hotel Munkebjerg ved Vejle, Fanø og Vrads Sande. 

Desuden afholdtes en årlig idrætsdag i Middelfart for elever fra både Østre og 

Vestre Skole. 

                                                
                                                      Mit første skolebillede – vistnok fra 5. klasse. 

 

I slutningen af 5. klasse blev der afholdt en prøve i disciplinerne diktat, genfortælling 

og regning. Prøvens resultat dannede grundlag for næste års klasseinddeling. Hvert 

hjem modtog et brev, hvori det meddeltes, om de næste skoleår skulle tilbringes i 

mellemskolen eller i den frie mellem. Det var dengang alene en afgørelse, som 

skolen traf. Senere blev denne bestemmelse ”mere udvandet”, så det blev skolens 

og forældrenes fælles beslutning og senere kun forældrenes og den enkelte elevs 

afgørelse, hvilke ”gren” man efter grundskolen ville fortsætte i. 

 

                             
                                Brevet fra skolen med resultatet af optagelsesprøven til mellemskolen. 
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Jeg husker, at jeg på dette tidspunkt i skoleforløbet ikke var voldsomt motiveret for 

at gå i skole, men jeg tog (heldigvis) skolens afgørelse til efterretning. 

1. mellemskoleklasse med start den 1. april 1957 bød på en ny klassesammensæt- 

ning. Skolen fik 2 mellemskoleklasser, hvorfor eleverne fra grundskolens B- klasse, 

der skulle i mellemskolen, blev delt mellem de 2 oprettede klasser, medens eleverne 

fra A- klassen og C- klassen, der skulle i mellemskolen, fortsatte sammen. Desuden 

kom enkelte nye elever til udefra. 

Mellemskolen var ensbetydende med nye skolefag, bl. a. engelsk. Desuden var der 

allerede fra 1. mellem karaktergivning i følgende fag: skriftlig dansk, mundtlig dansk, 

mundtlig engelsk, skriftlig regning og matematik, mundtlig regning og matematik, 

naturlære (fysik), historie, geografi, naturhistorie, skrivning, tegning, gymnastik og 

sløjd. Desuden ordenskarakterer i både dansk og regning/matematik. Karakterer 

blev givet 3 gange årligt suppleret med en årskarakter samt en årsprøvekarakter i de  

fag, hvor en karakter er anført.  

                                               
 
Karakterbladet fra 1. mellemskoleklasse (I. a). Som det fremgår af ovenstående blev der givet karakterer 

3 gange i løbet af skoleåret samt en årskarakter. Der afholdtes hvert år desuden en årsprøve i de fag, 

hvor der er anført en karakter på ovenstående side.  
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Nyt fag i 2. mellem var tysk og i realklassen endnu et fremmedsprog, fransk. 

Mellemskolen betød nye og store udfordringer, men også spændende afbræk fra 

den travle skolehverdag. 

 

                                   
                        På vej mod København – drengegruppen fotograferet på Storebæltsfærgen. 

                                                                         Jeg sidder forrest til venstre. 

 

I eftersommeren 1958 – i 2. mellem – drog klassen på lejrskole i København. Det var 

en stor oplevelse – meget få af os, havde før været så langt væk hjemmefra. 

Vi boede på institutionen ”Provinsbørns Ferieophold” – et sted med meget stram 

disciplin især i spisesalen og på sovesalene.  

                                  
                  2. mellem A i København – fotograferet på trappen foran ”Provinsbørns Ferieophold”. 
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Vi besøgte naturligvis de mest kendte af hovedstadens seværdigheder bl. a. 

Rosenborg Slot, Københavns Rådhus og Rundetårn. Vi var på kanalrundfart og på 

besøg i Daells Varehus (”Dalle-Valle”). Transporten rundt i byen foregik med 

sporvogn, også en ny oplevelse for os ”provinsbørn”. 

 

                         
 
                                      Klassen på havnerundfart. Det er mig, der vinker bagest i båden. 

 

                     
                                Efter rundvisning i ”Daells Varehus” blev klassen fotograferet på taget. 

                       Jeg ses i forreste række, nr. 2 fra venstre. I baggrunden tårnet på Skt. Petri Kirke. 
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I begyndelsen af 3. mellem tog klassen - med klasselærer – på weekendudflugt til 

Føns Strand, hvor ”Juletræskomiteen” havde et feriehjem. Transporten foregik pr. 

cykel. Den slags arrangementer – udenfor skoletid – var ikke almindelige på den tid. 

 

             
               3. mellem A klar på ”jernhestene” til hjemturen fra ”Juletræskomiteens Feriehjem” i Føns. 

                          Yders til venstre klasselærer V. Ryttersgaard. Jeg er bageste mand i midten. 

 

Det skal her indskydes, at foruden skolegangen havde jeg også tid til – gennem en 

årrække – at være spejder, først ”ulveunge” og derefter ”storspejder” i 1. Middelfart 

Søtrop ”Sundet”. 

 

                           
                               Ulveungerne opfører sketch ved spejderfest.  Jeg ses længst til venstre. 
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      Foto fra natløb (hvor vi vist har bagt pandekager over bål). Jeg står med ”patruljestanderen. 

 

Jeg forsøgte mig også som fodboldspiller (talentet rakte dog ikke), ligesom jeg i 5 år 

var bydreng i en lokal butik – ja, i en sommerferie afløste jeg desuden et par andre 

bydrenge, så jeg en overgang var bydreng i 3 butikker samtidig. 

 

Østre Skole havde ved min start i 1. mellem fået en ny, initiativrig inspektør, ligesom 

de fleste af mine lærere hørte til de yngre årgange. 

I 3. mellem blev der således på skolen oprettet et elevråd, hvortil jeg blev valgt som 

klassens repræsentant. Elevrådet var de kommende år arrangør af en række 

spændende elevarrangementer, bl.a. skolefester og sportsturneringer. 

 

                        
         Avisudklip omhandlende elevrådets første arrangement – en ”midsommerfest” i skolegården.                             
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I dagene før ”Midsommerfesten” havde drengene fra de ældste klasser afviklet en fodboldturnering. 

Finalen blev spillet mellem 3. mellem (holdet til højre – jeg ses nederst til venstre i forreste række) og 

realklassen. Kampen endte uafgjort, hvorfor en omkamp blev spillet et par dage senere med realklassen 

som vinder. 

 

I juni 1960 – i ugen før sommerferien – tog klassen, der nu hed 4. mellem, på 

lejrskole på Bornholm. Sejlturen fra København til Rønne foregik om natten med 

Bornholmstrafikkens skib ”Rotna”, efter at eftermiddag og aften var tilbragt i Tivoli. 

Overnatningsstedet i Gudhjem hed ”Feriegården” – et lidt primitivt indrettet sted i 

en gammel købmandsgård – drevet af den lokale busvognmand. I dag ville stedet 

nok blive karakteriseret som en ren brandfælde. Måltiderne blev indtaget i 

cafeteriet på campingpladsen i Gudhjem.  

                                              
                                                   ”Feriegården” i Gudhjem juni 1960. 
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    Samling ved stentårnet på ”Rytterknægten”.                               Afslapning på båden til Christiansø. 

 

Et populært skolefag var ”gymnastik” – som det hed dengang – ikke mindst på grund 

af drengenes gymnastiklærer, Jørgen Okkels. Han havde allerede gennem flere år 

tilbudt frivillig deltagelse i forskellige former for idræt efter skoletid. Dette førte den 

28. marts 1961 til en stiftende generalforsamling af en ny idrætsforening for skolens 

elever. 

                                    
              Udklip fra ”Fyns Tidende” med omtale af skolernes nye idrætsklub. I billedet ses bestyrelsen. 

                                               Jeg står i bageste række nr. 2 fra venstre. 
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Navnet blev fra starten Ø.S.I.K. (Østre Skoles Idræts Klub). Ret hurtigt fik den nye 

forening mange forespørgsler fra elever på Vestre Skole, som også gerne ville være 

med, hvorfor foreningen ”strøg” Ø´et, og fremtidig blot hed S.I.K. (Skolernes 

Idrætsklub). Foreningen startede op som en ren atletikklub, men ret hurtigt kom 

også håndbold på programmet. Foreningen nåede – i sin forholdsvis korte levetid – 

at sætte sit præg på ungdomsatletikken på Fyn, men også ved ungdomsmester- 

skaberne på landsplan markerede klubben sig med flotte resultater.  

 

Efter 4. mellem, der afsluttedes med eksamen i næsten alle klassens fag, forlod 2 

elever klassen for at fortsætte skolegangen på gymnasiet i Fredericia. Der var på det 

tidspunkt ikke den store tradition for at tage en gymnasial videreuddannelse. 25 år 

senere ville nok mindst 75% af klassens elever have fortsat i gymnasiet. 

De elever, der havde klaret mellemskoleeksamen på tilfredsstillende vis, fik følgende 

notat i karakterbogen: ”Oprykkes i realklassen”. 

 

I mit sidste skoleår blev jeg formand for elevrådet, der blandt flere arrangementer 

også var arrangør af ”Årets Fest” på skolen, hvor overskuddet blev doneret til den 

landsdækkende U-landsindsamling.  

 

                             
  
          Annonce i ”Middelfart Venstreblad” for U-landsshowet arrangeret af elevrådet på Østre Skole. 
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                                                       U-lands-showet omtalt i den lokale avis 
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                                                                      ”Molekylet” nr. 2,  novbr. 1961. 

 

”Molekylet” var ikke en fysikrapport (som skolens viceskoleinspektør fejlagtigt 

troede, da vi overrakte ham 1. nummer), men et skoleblad, som jeg sammen med 

min klassekammerat, Tom Krautwald, tog initiativet til i realklassen – vi skrev i øvrigt 

selv hele indholdet. 

Det var dog vanskeligt at holde gang i produktionen – ressourcerne var små – og 

slutningen på skoleåret var forude – men det var sjovt, så længe det varede. 

Initiativet blev desværre ikke fulgt op af andre, da vi havde forladt skolen. 
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Skoleåret – og dermed den samlede skolegang – lakkede mod enden. Sidste 

skoledag (fredag den 4. maj 1962) skulle naturligvis fejres på traditionel vis, men 

arrangementet skulle jo helst overgå tidligere års ”sidste skoledag”. Samtlige lærere 

fra de 2 afgangsklasser blev vækket tidligt på deres bopæl og i bus transporteret til 

en lokal cafe, hvor morgenkaffen blev indtaget. 

  

                              
          Skoleinspektør Bundgård vækkes i privaten.                    Lærerne læsset i ”salatfadet” – klar til  

                                                                                                                         afgang mod skolegården. 

 

                                       
                        Lærerne lytter til dommerens (mig) anklager – parat til at modtage den idømte straf. 

 

Ved hjælp af en alliance med det lokale politi (en forælder var politibetjent) stillede 

ordensmagten det lokale ”salatfad” til rådighed. 

                                                  

 Lærerne blev læsset ind og med udrykning kørt til skolegården, hvor de – én efter 

én – i en interimistisk retssal blev anklaget for de ”forbrydelser”, de gennem årene 
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havde påført eleverne, hvorefter de blev idømt behørige straffe, som skulle 

”afsones” på stedet foran alle skolens elever. 

   

Efter sidste skoledag var der ”læseferie” før den endelige eksamen, der bød på 

mundtlige prøver i fagene: dansk, regning og matematik, historie, biologi, geografi, 

fysik, engelsk, tysk og fransk – en periode der strakte sig fra 16. maj til 16. juni. 

               
Plan over realeksamen 1962. De store B´er ved regning og matematik og biologi betyder ”Beskikket 

                          censor”, d.v.s. censorer udpeget og påsat af undervisningsministeriet. 

 

Fredag den 22. juni 1962 foregik den endelige skoleafslutning med uddeling af 

eksamensbeviser, flidspræmier, taler af inspektør, lærere og elever. Jeg fik overrakt 

Østre Skoles ”Æresplatte” samt en mindre pengegave. 

 

                                                
                                                                 Østre Skoles ”Æresplatte”. 
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         Skrivelsen der fulgte med ”Æresplatten” og pengebeløbet (som jeg ikke husker størrelsen af). 

 

 

                           
 
                        Realklasse A fotograferet den 22. juni 1962 i forbindelse med skoleafslutningen. 

                                                      Jeg står i midterste række nr. 3 fra venstre. 
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Efter skoleafslutningen spredtes klassen ”for alle vinde”.  Men dermed var 

samværet ikke slut. 

I 1987 var antallet af klassekammerater, der stadig boede i Middelfart ”skrumpet” til 

5, Alice, Inge-Lise, Henning, Palle og Tom. Disse tog initiativ til at samle ”den gamle 

klasse” til en 25-års jubilæumsfest.  Lørdag den 4. april 1987 mødtes vi på Østre 

Skole, hvor også 2 af vores tidligere lærere mødte op. Vi blev fotograferet i vores  

gamle klasseværelse. 

 

                              
 
                  Real A – 25 år senere – 1987. Bagest til venstre engelsklærer P. E. Jørgensen og forrest til  

                       højre tysklærer fru Magnus. Jeg ses midt i bageste række.  

                                       
 

                                                                    Indbydelsen til 25-års jubilæet. 
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                               .  

 
      Middelfart Venstreblad mødte op på skolen og bragte mandag den 6. april dette billede og tekst. 

 

 

Som ellers oplyst i ovenstående artikel blev der ikke tale om et gensyn 5 år senere.  

Der skulle gå 15 år før klassen atter samledes for at fejre sit 40 års realeksamens- 

jubilæum. 

Dette skete lørdag den 2. november 2002, hvor mødestedet atter var Østre Skole. 

Den lokale presse var igen på pletten, og fotograferede jubilæumsdeltagerne foran 

skolen med et foto af klassen fra 1. klasse. Det var således 50 år siden, vi startede i 

1. klasse. 

Skolen var vært ved et traktement, der bestod af rød sodavand og wienerbrød – det 

samme, som vi blev beværtet med 50 år tidligere, ved skolegangens start. 

Resten af eftermiddagen blev tilbragt i kantinen på Toms lokale virksomhed ”Bott”, 

hvor alle berettede om, hvad de havde ”bedrevet” de sidste 15 år. Derefter var der 

aftenfest på en lokal restaurant. 
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         Fyens Stiftstidendes lokale ”Middelfart-side” bragte denne omtale af klassens jubilæum. 

 

Lørdag den 12. maj 2012 mødtes klassen igen – 50 år efter afslutningen af 

skolegangen på Østre Skole – og 60 år efter skolestarten samme sted. 

Mødestedet var denne gang Middelfart Rådhus, hvor Middelfarts borgmester, Steen 

Dahlstrøm (søn af vores engelsklærer, P. E. Jørgensen), modtog os i byrådssalen, 

hvor han fortalte om udviklingen i Middelfart gennem den sidste 50-års periode. 
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                     Borgmester Steen Dahlstrøm bladrer i klassens ”Blå Bog”, medens jubilarerne 

                                                     indtager deres pladser i byrådssalen. 

 

Efter besøget på rådhuset blev frokosten indtaget på en lokal cafe, hvor tidligere 

klasselærer V. Ryttersgaard også mødte op. 

 

                                
 

Frokosten indtages på ”Cafe Edsberg” i selskab med klassens tidligere klasselærer V. Ryttersgaard. 

 

 Derefter gik turen til Østre Skole, hvor tidligere skoleinspektør, Leif Starostka, viste 

rundt. 

På Østre Skole var meget genkendeligt – men endnu mere forandret. 
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         Samling på lærerværelset hvor der koncentreret lyttes til tidligere inspektør Leif Starostka. 

                                                                           Jeg ses midt i billedet. 

 

                                      
 

              Her er så A klassen – 60 år efter skolestarten – og 50 år efter afslutningen af skoleforløbet. 

 

I forbindelse med 50-års jubilæet blev der fremstillet en hjemmeside på nettet med 

en samling af billeder og beretninger fra klassens 10-årige historie. På ”Middelfart 

Lokalhistoriske Arkiv” blev der i udgaverne af Middelfart Venstreblad fra 1962 

fundet en del artikler om skolens opstart samt om diverse arrangementer i 

skoleforløbet. Disse blev kopieret og ligeledes lagt på klassens netside. 

Det lykkedes også at samle oplysninger til ”Klassens Blå Bog”, der blev uddelt til alle 

deltagere i forbindelse med jubilæumsarrangementet.  
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                                                               Forsiden af ”Klassens Blå Bog”. 
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