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Forord... 
 

I anledning af Realskolens 169 års fødselsdag – den 4.november 2015 – og dens beliggenhed på Absalonsvej 

25 i 10 år – den 24.oktober samme år – er denne korte fortælling om Realskolen skrevet som inspiration til 

et tilbageblik på skolens historie ved fejringen af vores skole.. 

Gamle historiske beretninger og forhenværende og nuværende medarbejderes hukommelse ligger til grund 

herfor. Et meget lille udpluk af en spændende historie. 

Sammenfattet af pædagogisk leder Charlotte Brønnum. 

God læselyst og fornøjelse. 

 
 

file:///X:/Ledelsen/CB/Realskolens%20fødselsdag/169%20år%202015/Historisk%20folder%20til%20elever.docx%23_Toc433803869


3 
 

 

 

Der var engang... 
Der var engang i 1846 en skolelærer, der ikke var tilfreds med de fag, han skulle undervise i på Borgerskolen 

i Holbæk. Han var ung og ville gerne udvikle måden at drive skole på. Han hed Theodor S. Knuhtsen.  

Hr. Knuhtsen oprettede derfor en privat pigeskole med 15 piger indskrevet. Der var tre klasser og tre lærere 

ansat. Skolen hed ”Knuhtsens Institut for den højere qvindelig dannelse”. 

                  

                    Her til venstre er brevet som Hr. Knuhtsen skrev til forældrene om  

                    åbningen af skolen d. 5. november 1846.  

                    Her under kan du måske bedre læse det  

 

 

 

 

 

 

Man ved ikke præcist, hvor skolen lå dengang, men den lå ikke i sit eget hus. 

Hr. Knuhtsen var kun skolebestyrer i tre år. Han sagde selv sin stilling op og fik herefter præstevirke i Ribe 

Amt.  

Fra lærer til skolebestyrer... 
Caroline Worsøe var lærerinde på Knuhtsens Institut, inden hun blev skolebestyrer i 1848. Carolines to 

søstre Elise og Cathrine fik begge arbejde på skolen som lærerinder. 

Skolen flyttede til Smedelundsgade i søstrenes lejlighed, der lå ovenover den nuværende slagterbutik. 
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Her ser I Smedelundsgade  

               ca. 1895 og nu 

Børnene skulle møde kl. 9 og blive til kl. 14. Frikvartererne varede kun 5 minutter, men det lange frikvarter 

var et helt kvarter. 

Skolen var nu udvidet, så der var tre pigeklasser og en drengeklasse. Det var de ”bedre” familier, der gik dér  

– og hver måned afleverede eleverne skolepenge i en konvolut. 

Efter skoletid kunne eleverne gå til privatundervisning i engelsk, fransk og klaverspil. 

Caroline Worsøe var skolebestyrer i 33 år. 

Nye tider... 
I 1881 kom en ny skolebestyrer til skolen. Hun hed Frk. Maria Knuhtsen og hun var datter af skolens 

grundlægger Theodor Knuhtsen. 

Frk. Knuhtsen beskrives som en særpræget personlighed. Hun var en dygtig lærerinde, men havde måske 

ikke den rette forståelse for børn. Hun var streng, men vist ikke mod alle, så hun blev derfor af eleverne 

ikke opfattet som retfærdig. 

Lærerne frygtede hende også. Hun kunne komme ind i klassen midt i en time for at inspicere, om 

undervisningen gik som den skulle efter hendes opfattelse. 

Hun holdt skarp disciplin i skolen. Eleverne måtte sidde time ud og time ind ranke som lys foran de lange 

borde med blækhusene i på trætaburetter med hænderne foldede på ryggen. 

Men hun var visionær og ville gerne have en skole i fremgang. Det betød, at skolen blev eksamensskole i 

1894, før denne tid var der kun årsprøver som afslutning på skoleåret. Skolen skiftede i den forbindelse 

navn til Frk. Knuhtsens Realskole. 

I 1886 flyttede skolen til eget hus i Blegstræde, men i 1897 fik skolen bygget sin egen bygning på 

Blegdammen – tegnet af arkitekt P.F. Vilhelm Fischer. Huset kostede kr. 21.800 at bygge, derudover blev 

der etableret en varmeledning for kr. 2000. Arkitekten fik kr. 1000 for sit arbejde. Bygningen blev brugt af 

skolen helt frem til 2005, hvor vi jo flyttede her til Absalonsvej.   
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                    Her er huset på Blegdammen som blev bygget i 1897. 

 

Da Maria Knuhtsen stoppede pga. sygdom som skolebestyrerinde i 1907, var skolens elevtal vokset til 132 

elever.  

Svære tider... 
Niels Sørensen Thøgersen overtog skolebestyrerposten i 1907. Skolen kom nu til at hedde Holbæk Private 

Realskole. Til at begynde med var der stadig elevfremgang og pladsen blev for trang. Derfor lavede man i 

1912 en betydelig udvidelse med opførelsen af en større skolebygning med to klasseværelser og en 

pedelbolig. Huset blev placeret umiddelbart op af den eksisterende bygning og afgrænsede derved 

skolegården mod nordøst. 

1. verdenskrig begyndte og medførte fra 1914 nogle hårde år for skolen. Spansk syge og epidemier 

hærgede og det kulminerede umiddelbart efter krigen afslutning i 1918 med et særligt hårdt år for skolen. 

Store dele af skoleåret måtte skolen lukkes pga. epidemi og sygdom og økonomien blev ligeledes  truet. 

Skolen begyndte at modtage fast statstilskud i 1907, tidligere var det kun efter særlige bevillinger og 

ansøgninger. I 1910 fik skolen kr. 1200 i statstilskud. Skolepengene lå på kr. 5-12 pr. måned. De økonomiske 

vilkår bedredes dog bl.a. pga. en stigning i skolepengebetalingen.  

 

 

 

 

   Den spanske syge hærgede hele verden i 1918 som en pandemi. 

   Over 50 millioner døde verden over, heraf 14.000 danskere. 

Men i årerne derefter var skolen stærkt truet pga. en nedgang i elevtilgangen. Hr. Thøgersen lagde ud med 

132 elever i starten af sin skolebestyrerperiode. Efter en del svingninger var skolen dog nede på 110 elever i 

1932. Det var tid til en ændret markedsføring. 

Agnes Meyer... 
Agnes Meyer-Johansen var født 2. maj 1890 i Mariager Landssogn. Efter 

at have taget forskolelærerindeeksamen i 1914 og tegnekursus kom frk. 
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Meyer til Holbæk Private Realskole det samme år. Hun virkede på skolen frem til sin død i 1946, altså i 32 

år. 

Hun var en elsket lærerinde, som med stor interesse fulgte sine elever og holdt oprigtig af dem. Frk. Mayer 

var et varmt menneske, der havde en unik evne til at sætte sig ind i de små elevers  tankegang og verden. 

Hun søgte altid at sprede fest og lys omkring sig og følte sin lærergerning som en stor lykke.  

Efter hendes død testamenteredes en mindre formue til oprettelse af Agnes Meyer Fonden. Fonden virker 

stadig og hvert år ved skoleafslutningsdagen uddeles en gave til de elever, der har udmærket sig særligt 

gennem året i billedkunst, sløjd og håndarbejde. 

100 år gammel... 
I 1934 overtog Michael Sindbæk jobbet som skolebestyrer. Han 

købte senere skolen for kr. 60.000. Han omdøbte i den anledning 

skolen til Sindbæk Skole. Skolen havde nu kun 88 elever og der 

skulle arbejdes hårdt for at få større elevtilgang.  

I 1946 på skolens 100 års fødselsdag var elevtallet helt oppe på 170 

elever og der var derfor god fremgang. Skolens fødselsdag fejredes 

med stor festivitas med flaghejsning, festgudstjeneste, frokost på 

Hotel Isefjord og om aftenen elevforeningens festmiddag, også på 

Hotel Isefjord. 

Fra elevforeningen modtog  skolen 

en stenportal til skolens hoveddør 

med skolens logo. 

Netop i tiden omkring skolens fødselsdag foregik der et stort 

ledningsarbejde tæt op af skolens bygninger. Her fandt arbejderne en 

meget stor sten. Den kunne ikke sprænges væk, da den lå tæt op ad en 

gasledning. Derfor måtte den graves ud. Den viste sig at veje 5 tons og var 

smukt formet, så den egnede sig særligt godt til at blive en mindesten. 

Holbæk by besluttede at skænke stenen til Sindbæk Skole i anledning af 

skolens 100 års fødselsdag. Stenen blev indgraveret med skolens logo – 

Semper Ardens og datoerne for hundredeåret. 

 

Arbejde og disciplin... 
I 1953 købte Just Petersen skolen af Michael Sindbæk for kr. 175.000. Just Petersens motto var som 

skolens; Arbejde og disciplin. Just Petersens arbejdsindsats var enorm. Han klarede alt det arbejde, som i 
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dag varetages af skoleleder, viceskoleleder, sekretær og pedel. Han passede selv fyret og gik ikke af vejen 

for at gøre rent og male vægge. Ved siden af havde han mange timer, i perioder 34 skematimer og påtog sig 

vikartimer i en snæver vending. Han var en dygtig lærer, men meget streng og krævende og mange elever 

var derfor vældig bange for ham. 

Forældrene købte stadig selv de bøger, deres børn skulle bruge i skolen. 

 

En selvejende institution... 
I 1966 blev Holbæk Private Realskole en selvejende institution og Bernhard Hjerrild blev ansat som 

skolebestyrer. Det var den økonomiske udvikling i årerne efter 2. verdenskrig, der betød, at et stigende 

antal private skoler måtte overgå til selvejende institutioner. Det var således ikke længere skolebestyreren, 

der ejede skolen. Skolebestyreren blev ansat af en bestyrelse, der var med til at drive skolen. 

Skolen voksede i elevtal og blev en to-sporet skole– den havde nu knap 300 elever. Der blev derfor brug for 

mere plads. Den tidligere skolebestyrerlejlighed blev nedlagt, da Hr. Hjerrild flyttede i eget hus og der blev 

plads til fem gode undervisningslokaler.  

Der blev også oprettet en viceinspektørstilling og etableret et lærerråd. 

Flere bygninger... 
Ole Bent Marslev blev skolebestyrer i 1970, da Bernhard Hjerrild måtte trække sig pga. sygdom. Skolen 

havde brug for stadig flere bygninger og købte i 1971 en nabobygning. Bygningen kostede kr. 200.000 og 

blev døbt ”Røde Hus”. Allerede året efter købte skolen endnu et nabohus ”Hvide Hus” for kr. 158.000. 

Købet og indretningen til skolebrug drænede skolens kasse, og det var nødvendigt at opkræve 

ekstraordinære skolepenge. 
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I skoleåret blev der på landsplan indført en fem-dages skoleuge. Eleverne skulle således ikke længere gå i 

skole om lørdagen. 

Fattig-firserne... 
I 1981 blev Ole Grove Rasmussen skolebestyrer, da Ole Bent Marslew i samarbejde med bestyrelsen valgte  

at stoppe. Ole Grove Rasmussen havde arbejdet på skolen siden 1969 dels som lærer og siden som 

viceinspektør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens lærerværelse i 1987 – 

                kan du kende nogen af dem ?  
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Skolen gik gennem en hård økonomisk periode i 1980´erne og kæmpede med at opretholde elevtallet. I 

1992 var elevtallet på 291 elever. Ole Grove-Rasmussen arbejdede hårdt sammen med medarbejderne for 

at opretholde skolens standard, faglighed og også modernisere skolen pædagogisk - og så samtidigt bevare 

skolens traditioner, og det lykkedes sammen at vende udviklingen.  

Det blev hurtigt klart, at for at sikre skolen overlevelse måtte der tænkes større – både i forhold til 

bygninger og elevtal. Ole Grove-Rasmussen og bestyrelsen fik derfor tanker og ideer om udvidelse af 

skolens bygningsareal. Skolen oprettede også i denne tid en Fritidsordning, og eleverne i de yngste klasser 

kan nu tilbydes pasning efter skoletid. I begyndelsen hed det dog ikke Fritidsordningen, men Ventetilsynet 

.  

 

I takt med modernisering af skolen besluttedes det i år 2000 også at ændre skolens logo. Der arbejdedes 

med valget af logo i skolens udviklingsudvalg, hvor både lærere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer var 

repræsenterede. 

 

Skolens tidligere logo ”Semper Ardens”  - altid 

brændende, med det brændende stearinlys i 

midten,  

blev skiftet ud med et logo i farverne blå og grøn. 

Det grønne æble – kundskabens æble – blev en 

central del af logoet og af skolens   

fortsatte markedsføringsmateriale. I daglig tale bliver skolen herefter blot kaldt  ”Realskolen”. 

Realskolen opkøbte også naboejendommen; skole og lejere beboede den samtidigt. 



10 
 

Skolen flytter... 
Den 24. oktober 2005 flyttede hele skolen adresse. Der var indgået mageskifte med Holbæk Kommune, det 

betød at der blev byttet bygninger. Kommunen fik Blegdammen 4 mv. og Holbæk Private Realskole overtog 

den tidligere folkeskole ”Slotsmarksskolen” på Absalonsvej 25. Slotsmarksskolen blev sammenlagt med en 

anden folkeskolet i forbindelse med Holbæk Kommunes nye og store  ”Absalonsskolen”. 

Ved skolens fødselsdag i 

2005 gik skolebestyrer Ole 

Grove- Rasmussen på 

pension og den tidligere 

vicebestyrer Helle 

Martensen overtog roret 

som skoleleder. 

Efter flytningen voksede 

elevtallet. I de gamle 

skolelokaler på 

Blegdammen var der ikke 

plads til mere end 

gennemsnitligt 16 elever i 

hvert lokale. Derfor blev 

klasserne fyldt op til 21 

elever. Senere steg 

klassekvotienten til 22 

elever og i forbindelse med skolens visionsplan, besluttedes at udvide antallet af klasser med henblik på at 

blive en tre-sporet skole. Efterspørgslen til Realskolen var stigende og stabil. 

 I 2015 går der 554 elever på Realskolen. Der er ansat 72 medarbejdere, heraf 37 lærere og 12 pædagoger. 

I 2008 startede Realskolen sin førskole op. De 66 elever, der skulle begynde  på Realskolen  i august måned, 

skulle  nu allerede  begynde 1.maj. Førskoleundervisningen gør  børnene klar til skolegang, de lærer 

hinanden at kende og vænner sig til skolelivets rutiner. 

I 2010 udvidedes Fritidsordning med et café-tilbud. Fritidsordningen blev nu et tilbud for 0.-2. klasse og 3.-

5. klasse kan vælge at gå i Café. Børnene i 5. -6. klasse fik et par år senere også mulighed for at gå i klub en 

gang om ugen fra kl. 16. 

Skolen elev- og medarbejderantal er vokset  støt og der bliver behov for en ny organisering af skolens 

ledelsesstruktur. Helle Martensen og skolens bestyrelse udvider derfor ledelsen med en pædagogisk leder, 

en regnskabsleder og en fritidsleder/indskolingskoordinator. 

I 2011 udarbejdedes en Visionsplan frem til 2021, som beskriver nye pædagogiske tiltag som bl.a. daglig 

brug af digitale midler, tidlig fremmedsprogundervisning, MasterClass, talentudvikling, studietimer, 

trivselstimer, fokus på bevægelse  osv. Samtidig udvides skolens elevtal, så Realskolen i 2021 alt andet lige 

vil have 686 elever fra 0.-10.klasse. 



11 
 

Det betyder naturligvis også et behov for bygningsmæssig udvidelse. Og i 2015 er skolen i gang med planer 

om nye bygninger, der skal stå klar i 2018 – det bliver endnu en ny spændende tid for Realskolen. 

Realskolen står bestemt ikke stille, om end den er 169 år gammel.  Der er sket rigtig mange nye ting siden 

1846 med den lille pigeskole med 15 elever på Hr. Knuhtsens Institut.  Skolen lægger dog samtidigt 

betydelig vægt på sin historiske identitet, så Realskolen i dag har den helt passende blanding af fornyelse 

og tradition. 

Realskolen er og ønsker stadig at være et tidsvarende, fleksibelt og fremtidsikret skoletilbud til børn og 

unge i Holbæk og omegn. 

Realskolens Rødder...  
Realskolens Rødder er Holbæk Private Realskoles elevforening. Foreningens formål er at give ”gamle” 

elever fra skolen mulighed for at mødes og mindes deres skolegang. Foreningen arrangerer hvert år i 

november et træf, hvor mange glædes over at mødes. Når elever dimitterer fra Realskolen får de 

automatisk et års gratis medlemskab af Realskolens Rødder. Foreningen giver også ved dimissionen en 

boggave til den elev i 10. klasse, der har udmærket sig som ”Klassens bedste kammerat”. 

Elevforeningen blev oprettet i ? 
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Skolebestyrere/skoleledere... 
Grundlægger Cand. Theol. Theodor S. Knuhtsen 

1846 - 1848: Theodor S. Knuhtsen 

 
 

1848 - 1881; Caroline Worsøe 

 

1881 – 1906; Maria Knuhtsen 

 
 

1907 – 1934; N.S. Thøgersen 

 

1934 – 1953; Michael Sindbæk 

 
 

1953 – 1966; Just Petersen 

 

1966 - 1970; Bernhard Hjerrild 

 
 

1970 – 1981;Ole Bent Marslew 

 

1981 – 2005; Ole Grove Rasmussen 2005 - ?; Helle Martensen     
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Kendte der har gået på Realskolen... 
 

Anne-Mette Rasmussen 

 

Anne-Mette Rasmussen er nr. fem fra venstre i den midterste række. 
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Anne-Mette Rasmussen er gift med Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Hun var med 

i ”Vild med Dans” i 2008.  

Anne-Mette fortæller her om at starte på Holbæk Private Realskole i 1968;  

(Fra Søndagsavisen 27.2.2009) 

”Det gælder om at vinde”, siger Anne-Mette Rasmussen, der skiftede skole som 10-årig.  
Og det oplevede hun som noget af et kulturchok. 

”Jeg kom fra en moderne skole i Ejby til Holbæk Private Realskole. Her var omgangstonen 
lidt gammeldags. Jeg skulle vænne mig til at sige De, hr. og fr. og rejse mig, når lærerne 
kom ind i klasseværelset”, husker hun. 
Men fra 7. klasse til 1. real blev det anderledes. 

”Der stod kvindefrigørelse og lilla ble på skoleskemaet”, husker Anne-Mette Rasmussen. 
”Jeg var med på moden, men ville ikke sættes i bås som type. Jeg var nok halvt hippie”. 

Dengang dansede hun til hits fra The Beatles, Creedence 
Clearwater Revival, Gasolin og Shu-bi-dua. 
Men selv om der var gang i både ungdomsoprør og rockmusik, blev skolen ikke glemt. Man skulle stadig 
have en god eksamen. 

”Jamen, det betød meget at få gode karakterer. Her hjalp det, at privatskolen indførte eksamensprøver 
allerede i 4. klasse. Man kunne godt nok ikke dumpe, men prøverne betød, at man ikke fik et chok, da den 
første rigtige eksamen meldte sig i 8. klasse. Jeg synes stadig, at den form for eksamenstræning er en god 
idé”. 

 

Connie Hedegård 

 

Connie Hedegaard er tidligere minister og EU-kommissær. Men karrieren 
begyndte på Holbæk Private Realskole og som” isprinsesse” i forældrene Knud og 
Elinor Hedegaards forretning Munkholmkiosken ved Munkholmbroen, hvor hun 
havde sommerjob .  

Hun gik på Holbæk Private Realskole fra 1967 til 1976.  

 

 

 

Peter Olesen 

 

Peter Olesen er dansk journalist og forfatter. Han er særlig kendt for sit arbejde 
som nyhedsoplæser på TV-Avisen fra 1976 til 1990. 

Peter Olesen er født i 1946 og begyndte på Holbæk Private Realskole i  
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Nikolaj Winther-Stokholm 

 
Han startede med at spille fodbold i Holbæk B&I og skiftede derfra til Akademisk 
Boldklub. Derudover har han spillet for OB indtil 2006, hvor han blev solgt til 
norske Viking Stavanger.I januar 2009 skiftede han til FC Nordsjælland[1]. Kort 
efter skiftet til FC Nordsjælland blev Stokholm af cheftræner Morten Wieghorst 
udpeget til ny anfører i klubben. 
Nicolai gik på Holbæk Private Realskole i 1982-1988 
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