Kridtet knaldede
når Aage skrev
Håndværkerskolen i Sønderborg var det første sted, hvor der blev oprettet en
dagskole for radiomekanikerlærlinge. Tre lærere fortæller lidt om arbejdet og
samværet med eleverne
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Det første hold lærlinge
satte sig på skolebænken i
februar 1956 med navnkundige Franz Nielson som
førstelærer. Franz Nielson
stammede fra Horsens og
blev udlært som cigarmager, men interesserede sig
meget mere for radioteknik
og elektronik. Allerede som
dreng viste Franz Nielson
interesse for det elektriske,
og William Sørensen fra
Horsens fortæller, at han
en dag fandt på at trække
en tynd kobbertråd fra en
transformator ud igennem
vinduet og forbinde tråden
til metalknapperne på tøjet. Meningen var så, at
kammeraterne skulle røre
ved knapperne og få et
mægtigt stød, for kobbertrådens anden ende var forbundet til et induktionsapparat!
På et tidspunkt havde
Franz Nielson en radioforretning i Kippervig i Horsens, og det var herfra forstanderen for Håndværkerskolen hentede ham til
Sønderborg og udnævnte
ham som radioskolens før-
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ste – og i øvrigt selvlærte lærer.
- I mange år var der en
evig diskussion mellem
Franz Nielson og mig om,
hvem der kom først, for jeg
begyndte som lærer den
første marts 1956. Initiativet til skolens oprettelse
tog skolens daværende bestyrelsesformand Toftdal
Nielsen, fortæller Kaj Nielsen – ’Fløjte-Kaj’ - der var
lærer på radioskolen indtil
1996, og i 1956 blev gjort
opmærksom på, at skolen
søgte en lærer. Forinden
havde han arbejdet som radiomekaniker, blandt andet i Sønderborg.

En blå kjole trak
Hans Nielsen – ’Flyverhans’ – begyndte som lærer
på radioskolen i 1961, og
blev der indtil pensioneringen i 1999.
- Jeg ville være lærer i
Sønderborg, fordi der var
en blå kjole i byen der trak.
Jeg havde ingen særlig uddannelse udover folkeskolen, men kom da til at undervise elektronikmekanikerlærlingene, da uddannelsen blev oprettet i 1966.
Faktisk var jeg med til at
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starte uddannelsen op –
dengang gik det meget på
måleinstrumenter, oscilloskoper, rørvoltmetre og tonegeneratorer. Senere kom
jeg til at undervise i computerteknik, fortæller Hans
Nielsen – der i øvrigt i sin
tid aflagde svendeprøve hos
Kaj Nielsen.
Den tredje lærer, der
mødte op til frokost hos
Hans Nielsen forleden, var
Aage Kogager, bedre kendt
som Aage Rasmussen eller
’Katode-Ras’. Aage Kogager begyndte som lærer på
radioskolen i 1960 og har
undervist i det hele – radio, båndoptager- og fjernsynsteknik. Han har også
været med til at køre efteruddannelseskurser i farvefjernsyn.
- Aage har altid været
meget flegmatisk, og engang var der nogle elever,
der smurte et kemikalium
på kridtet, så det knaldede,
når han skrev på tavlen.
Det rørte ikke Aage, han
skrev blot videre. Der var
også engang en, der smurte
lim på kridtet, så det ikke
kunne skrive – det rørte
ham heller ikke, fortæller
Kaj Nielsen om sin tidlige-

re kollega. Aage Kogager
smed alt, hvad der havde
med radioteknik at gøre ud,
da han forlod skolen og blev
pensioneret i 1988.
- For hvad skulle jeg bruge alt det for? At jeg gjorde
sådan, har måske noget
med mit nye navn at gøre,
for da jeg skiftede navn,
spurgte jeg en clairvoyant
om råd, og hun sagde, at
det var godt for mig, det var
en udvikling, fortæller
Aage Kogager, der interesserer sig meget for healing
og filosofi.

Hans Nielsen – ’FlyverHans’ – lærer på radioskolen fra 1961 til 1997.

get, at forstanderen lige
netop kunne åbne døren på
klem og dermed finde ud af,
hvorfor døren ikke kunne
lukkes helt op.
En tidligere kollega til de
tre lærere, Kaj Bisgaard –
han døde desværre alt for
ung i begyndelsen af halvfjerdserne – måtte finde sig
i mange løjer fra eleverne,
og det tog han med et smil,
det gemytlige menneske
som han var. Men en dag
blev det alligevel for meget
for Bisgaard, og det var, da
nogle frække lømler satte
hans firtakter Lloyd på
tværs på havegangen, så
han ikke kunne komme
derfra. Havegangen var
kantet med fliser – og de
låste Lloyden så effektivt
inde, at Bisgaard blev sur.
Øgenavnene er gengivet
med tilladelse fra de tre
herrer, der er omtalt i artiklen. De vidste jo godt,
hvad eleverne kaldte dem!

Tre biler i forhallen

Kaj Nielsen – ’Fløjte-Kaj’ –
var lærer i 40 år, fra 1956
til 1996.

De tre lærere kendte godt
til nogle af de mange streger, eleverne lavede. De boede jo på skolen døgnet
rundt – når de ikke lige var
i byen (Misses Kro og Slotskroen) eller med spritteren
fra Kollund til Flensborg.
Engang var der nogle
’kumpaner’, der havde skilt
en gårdlampe af og lagt
skolehjemsinspektørens
cykel ind i skærmen. Det
tog pedellen flere timer at
få cyklen fri igen. En anden
gang var der nogle elever,
der satte tre biler ind i forhallen, og de fyldte så me-

Aage Kogager, tidligere Rasmussen, af eleverne kaldt
’Katode-Ras’, var lærer på radioskolen i Sønderborg fra
1960 til 1988.

