
RETTELSESBLAD (18. aug. 2020) 

  Til Ryomgård Realskoles 100 års jubilæumsbog,  1913 – 2013. 

 

s. 29 fotoet er fra sidst i 1920’erne. T.h. for Axel Munch står Søren Vester-Petersen 

(ringeduks). Helt yderst t.h. ses Ingemann Pallesen, Sivested (f. i 1914). 

s. 117 Den ukendte ved siden af E. Basse er lærer Hans Lindeberg Madsen, ansat på 

skolen 1949 – 1950. Fotoet er således ikke fra 1952. H. Lindeberg Madsen blev 

senere skoleinspektør på Marienhoffskolen i Ryomgård. 

s. 130, spalte 1,  5. sidste linje: årstallet 1919 ændres til 1917. 

s. 135, spalte 2, 2. afsnit: ”Anton Eriksen stammede fra Voldby Mark…” Her 

fortælles om, at ”han fik sit ene ben i klemme…” Denne oplysning stammede fra en 

gammel elev. MEN Anton Eriksens familie har efterfølgende fortalt mig, at han var 

født med et defekt ben, - det vendte ganske enkelt omvendt ved fødslen, altså med 

tæerne bagud og hælen fremad. Eriksens forældre var meget omsorgsfulde og 

udvirkede adgang til hospitalsbehandling i København, hvor han igennem en større 

operation fik vendt benet rigtigt. Han haltede dog stadig, men det var for intet at 

regne mod det medfødte alternativ. 

s. 164 foto af Erik Munch rettes til: Axel Munch. 

s. 139, spalte 2 øverst, hvor det beskrives, at frk. Weiner vendte tilbage til Danmark 

fra England og fik ansættelse på en Århus skole. Dette er for så vidt rigtigt, men jeg 

har efterfølgende fået oplyst, at det ikke kan have været anførte Forældreskolen/ 

Kirkegaards Skole i Aarhus. På forældreskolen oplyses, at frk. Weiners navn ikke er 

at finde i arkivet over tidligere ansatte lærere. 

Rettelse indsat d 18.aug. 2020:  

Jeg har senere fundet ud af følgende: Kirkegaards Skole i Århus, - der måske/måske 

ikke havde noget at gøre med en af stifterne af Ryomgård Realskole – skiftede i 

1908 navn til Kirkegaards Realskole/Frederiksbjerg Realskole. Skolen flyttede på et 

tidspunkt til Marseilles Boulevard, men gik på tvangsauktion i 1935, hvor den 

(bygningerne) købtes af Forældreskolen. Om ansatte lærere og lærerinder fortæller 

et gammelt dokument dette om Kirkegaards Skole (Frederiksbjerg Realskole):   

Petersen, Thyra Weiner, Frk, Lærerinde; f. 30 okt. 1901. Lærerindeeks.; 1. Aug. 

1927 Lærerinde Kirkegaards Skole. 

Så konklusionen er, at Frk. Weiner var ansat på Kirkegaards Skole i Århus, den 

skole på Marseilles Boulevard, der senere blev til Forældreskolen. 


