
Gensyn med Realskolen 

Jubilæum: I 1963 forlod 18 elever skolen i Jyderup med Realeksamen. I lørdags den 10. 

august 2013 mødtes 15 af dem - og en af deres lærere - igen. 

 

Jyderup: 

I 1963 vandt Grethe og Jørgen Ingmann som de første danskere nogensinde "Det 

internationale melodigrandprix" og industrieksporten blev større end landbrugseksporten i 

Danmark. 

Men det tænkte de ikke videre over, de 18 elever, der stod i gården på Jyderup Realskole og 

vinkede farvel og på gensyn til hinanden efter at have bestået Realeksamen 

Uddelingen af eksamensbeviser, turen til Bromølle Kro, afslutningsfesten i Løgtved og udsigten 

til sommerferie var ganske givet vigtigere for de unge mennesker. 

Det er 50 år siden. 

I lørdags mødtes 15 af de 18 igen, og også en af lærerne fra dengang var med. Det var Holger 

Ølholm, som realklassen havde i fysik, dansk og svensk. 

- To fra den gamle klasse er døde, og en måtte melde afbud. Men 15 ud af 18 elever fra en 

klasse, der gik til eksamen for 50 år siden er meget flot, konstaterede Kirsten Jensen fra 

Brande og Rolf Voetmann fra Tappernøje, to af dem, der har lagt et ihærdigt arbejde i at finde 

frem til de gamle kammerater. 

De mødtes senest for 25 år siden. 

 

                                    
 

Nemmere med nettet 

- Internettet har gjort det med at finde frem til andre mennesker neget nemmere, siger de to. 

Da de to gik på Jyderup Realskole, boede Kirsten Jensen i Buerup, Rolf Voetmann i Særslev. 

I lørdags mødtes gruppen til morgenkaffe og - brød. Ikke i rummet, hvor de i gamle dage 

havde klasselokale, for skolen var lukket, men ved bænke og borde uden for. Der blev kigget 

billeder og udvekslet minder i stor stil, og det fortsatte, da klassen og deres tidligere lærer 

fortsatte spisningen under private former hos Vagn Nielsen i Føllenslev. 

Om der blev lyttet til musik af Elvis Presley og Cliff Richard som i gamle dage, melder historien 

ikke noget om. 

 

Turen til Norge 

- Vi havde en god og sjov tid på Realskolen, mindes Kirsten Jensen og Rolf Voetmann og 

nævner turen til Norge som et af højdepunkterne. 

Klassen var i øvrigt den sidste årgang, der tog den såkaldte mellemskoleeksamen. Det skete 

efter 4. mellem, det, der vil svarer til en 9. klasse nu om dage. 

Hvordan det så gik med eksamen dengang for 50 år siden var der - naturligvis delte meninger 

om. Der blev snakket om både Mg-, Tg og Tg+ og hvad der nu ellers var af karakterer på den 

efterhånden bedagede skala. 
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