


Et par kommentarer til Real u’s sang på sidste skoledag i april 
1959: 
 
Schæbel var jo op i årene og noget gammeldags, så ”hans” piger måtte i 
hvert fald ikke sminke sig! 
 
Frk. Sløk var gymnastiklærerinde og skulle bl.a. stå for seksualundervis-
ning af pigerne, som så vidt jeg husker blev en noget pinlig affære. Hun 
var jo frøken og kendte vist ikke så meget til emnet.   
 
Ebbesen havde en joke med sine venner, de ringede til hinanden og 
stillede en matematisk opgave og lagde røret på igen, og så ringede den 
pågældende tilbage med svaret. Uden at de præsenterede sig eller i 
øvrigt talte sammen. 
 
Ohland var skolens fodboldhelt og havde oplevet meget, så næsten 
uanset hvad han underviste i, så startede han mange sætninger med: 
En af mine venner … 
 
Vi havde haft Skogholm i tysk, men skiftede på et tidspunkt til Frk. 
Bosse (gad vide om de alle sammen var frøkener – eller bare blev kaldt 
det!), vi var så trykkede efter Skogholm, at ingen turde sige noget, så 
derfor syntes hun, vi lignede små sild der lå helt stille. 
 
Rasmussen er Gunnar Kjær Rasmussen, vi havde ham i geografi. Han 
var en pæn fyr (lidt genert tror jeg), og han startede en klub, hvor der 
vist nogle lørdage var noget fest. Jeg kan ikke huske at have deltaget 
(og hvis du, som du skriver, var bange for piger, har du nok heller ikke 
deltaget!) 
 
Gerh. Olsen, sanglærer, var glad for en god cigar. Jeg tror egentlig har 
var meget dygtig til musik, men det satte vi jo ikke så megen pris på 
dengang. Min 10 år ældre bror, som også har gået på skolen, havde 
ham som klasselærer, og var meget glad for ham. 
 
Fru Schæbel var lidt opfarende og for op og ned langs rækkerne og 
skældte ud, så spyttet fløj, men inderst inde tror jeg nu nok, hun havde 
et stort hjerte.  
 
Ottosson, vores naturhistorielærer var en spøjs fyr, var vist ungkarl i 
mange år, og så tog fanden ved ham, han blev gift og fik 3-4 børn. (Det 
er hvad jeg husker, men historien er måske sjovere end virkeligheden!) 
Jeg kan i hvert fald se, at han var på skolen i mange år, så han var nok 
ikke så gammel, da vi havde ham. 
 
 


