
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


BERETNING
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Øjet opladt, Haanden øvet, 
Tanken paa Flugt over Støvet.
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BERETNING
OMMULERNES LEGATSKOLE

ODENSE

1935 - 1936

„for troschap og villig tæniste“

V,



Overlærer Th. Hertel.
1879 - 1920

Thi, hvor Mulden er beredet 
og en hellig Kilde ledet 
gennem Sjælens dybe Grund, 
der vil Kundskab give Grøde, 
Aand og Hjerte finde Føde, 
Viljen vorde stærk og sund.

Sotens p

2



Nogle Mindeblade fra Mulernes Legatskoles 
første Tid.

Den i Gartnerkredse Landet over kendte Frøhandler 
Hans Hansen, Kastrup, der 1874 optoges i Mulernes Le
gatskoles 1. Klasse, har venligst overladt Skolen nedenstaaen- 
de Optegnelser om dens første vanskelige Aar som Eksamens
skole.

Mulernes Legatskoles Eksamensforhold.
I Skolens første Par Aar var den ikke dimissionsberettiget; 

men Overlærer Gorm Hansen, der stammede fra et lille fynsk 
Degnehjem, hvor der var elleve Søskende, vidste, hvad en an
erkendt Afgangsprøve betød, og han kæmpede derfor energisk 
for, at Skolen skulde faa Tilladelse til at afslutte med „den ved 
Bekendtgørelse af 28. Maj 1859 anordnede Afgangsexamen, 
svarende til og med samme Retsvirkning som den almindelige 
Forberedelsesexamen ved Københavns Universitet i dens lave
re Grad,“ populært kaldet „den lille Præliminæreksamen.“

Mærkeligt nok var Stiftsprovst Damgaard stærkt imod den
ne Ordning, skønt han selv var fra et lille Hjem. Hans Tanke 
var, at Eleverne skulde gaa ud af Skolen med gode Kundskaber 
til det praktiske Liv. Overlæreren vilde heller neppe have faaet 
sin Krig igennem, hvis det ikke havde truffet sig saaledes, at 
han netop paa det Tidspunkt fik gode Forbindelser indenfor 
Byraadets Skolekommission. Tilladelsen blev givet, og selv om 
der kun var et Par Dimittender de første Par Aar, var der 
hver Gang en Udmærkelse, og dette gode Resultat fortsattes, 
da der kom flere til.

Betydningen af denne Eksamen for dem, der tog den, be
høver vi ikke at komme ind paa her, den er velkendt.

Dette skete, uden at Lærerstaben blev forøget. Vel blev Un
dervisningen 7-aarig, men den tidligere 6. Klasse blev nu 6B, 
og 7de blev 6A, da der tilsammen ikke var flere Elever, end at 
de kunde undervises i eet Klasseværelse.

Udover det til den lille Præliminæreksamen bestemte Pen
sum blev der ogsaa undervist i Engelsk og Fysik, saa at vi gik 
ud fra Skolen med et solidt Grundlag.

Skolen havde saaledes Arbejdsro i nogle Aar, og Overlærer 
Gorm Hansen afløstes af Overlærer Th. Hertel, der forstod at 
føre den fremad i samme Aand. Men allerede et Aarstid efter 
blev der alvorlig Fare for Dimissionsretten, idet det blev be
stemt, at den meningsløse Ordning med 3 omtrent ligestillede 
Eksaminer, den store og den lille Præliminæreksamen og Ka
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tedralskolernes 4de Klasses Afgangseksamen skulde ændres, 
saaledes at der kun skulde være een Eksamen, den almindelige 
Forberedelseseksamen, og da det blev taget for givet, at vor 
Skole ikke kunde forberede til den indenfor de daværende Ram
mer, og da det ikke kunde ventes, at de vilde blive udvidede, 
var det paa Forhaand givet, at Skolen ikke kunde blive taget i 
Betragtning.

Overlærer Hertel tog imidlertid resolut Initiativet til at vise, 
at Lærerstaben kunde mere end dette, nemlig, at den kunde 
undervise til „den store Præliminæreksamen.“

Lige efter, at vi var kommet i 6te Klasse, fik 3 af Eleverne 
Besked om, at de, samtidig med den løbende Undervisning, 
yderligere skulde lære de Fag, der skulde til for at gaa op til 
den store Præliminæreksamen paa Universitetet Aaret efter.

Det var ingen let Opgave, der stilledes disse 3 Elever. Ud
over den sædvanlige Skoletid blev der læst fra Kl. 11 til 12 og 
fra 5 til 6, undertiden fra 7 til 8 eller fra 1 til 2 og tillige Søn
dag Formiddag. Alt dette som Tillæg til det ingenlunde lette 
Arbejde, der skulde ydes i Afgangsklassen. Det var en Præsta
tion af Rang, der ydedes baade af Lærere og Elever, og fra 
Lærernes Side blev den ydet vederlagsfrit.

Imidlertid bar Arbejdet Frugt. To af Eleverne af første 
Hold, Johannes Johannesen og W. D. Rasmussen tog til Køben
havn, da Tidens Fylde kom, og bestod som henholdsvis Nr. 1 
og Nr. 4 af nogle og tres Eksaminander, hvoraf ca. Halvdelen 
ikke bestod.

Eleverne havde ikke den fjerneste Anelse om, hvad Hensig
ten var med dette Arbejde, og ingen vilde have faaet noget at 
vide om det, hvis ikke en Elevs Fader, der dengang var Medlem 
af Skolekommissionen og arbejdede stærkt for Sagen, paa et 
langt senere Tidspunkt kort før sin Død havde oplyst Sønnen 
om, hvorledes det forholdt sig.

Denne Episode burde skrives med Guldskrift i Skolens Hi
storie. Tænk, hvilken Velsignelse denne Kraftanspændelse har 
været for alle de unge Mennesker, der i en lang Aarrække har 
taget den Afgangseksamen, der har været dem som et Spring
bræt til gode Stillinger i Livet, Stillinger, som de ikke kunde 
have opnaaet paa anden Maade. Alle disse Elever burde vide 
om dette; det vil sætte dem endnu mere i Taknemmeligheds
gæld til Overlærer Hertel og hans Lærerstab.

Hans Hansen.
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Elevhold fra 1876.
(Se endvidere „Dag-bogen“ fra 30. Marts)

I nederste Række ses Mekaniker Klement Lyng, Thriges Fabr. (i Midten) og 
Snedkerm. Marius Petersen „Onkel Marius“, Kbhvn. (helt til højre), i anden 
Række som Nr. 3 fra venstre Overlærer Kofoed Jensen og næstsidst Arkitekt 
Wier, begge Aarhus, i tredie Række som Nr. 3 fra venstre Købmand Hans Jør
gensen, Odense, og som Nr. 5 Blikkenslagerm. Waldstrøm, Samsø, og i fjerde 
Række som Nr. 5 Bogbinderm. Møller Jensen, Kbhvn.

3 velkendte Mulere, Maskinm. Rudolf Linde, Odense, Grosserer Badstue Ja
cobsen og cand. polyt Chr. Schrøder, begge Kbhvn., der alle hører til samme 
Aargang, kom ikke med paa Billedet paa Grund af Snevejr.

Lærer R. N. Romos e, der i 25 Aar virkede sammen med 
Overlærer Th. Hertel ved Mulernes Legatskole, skriver neden- 
staaende Mindeord om Skolens mangeaarige Leder.

Overlærer, cand. ieol. Th. Hertel.
Overlærer Th. Hertel var født den 31. Juli 1849 i Jylland, 

men opvoksede i en sjællandsk Præstegaard. 1873 tog han teo
logisk Embedseksamen med laud; do,g gik han ikke i Faderens 
Fodspor som Præst, men fulgte en Tilskyndelse til at blive 
Lærer. Efter at have undervist nogen Tid i København blev 
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han Huslærer et Par Åar, hvorefter han fik Ansættelse ved 
den private Realskole i Faaborg. Derfra blev han 1879 kaldet 
til at være Overlærer ved Mulernes Legatskole, hvilken Stilling 
han beklædte til sin Død d. 19. Decbr. 1920.

Første Gang man saa Overlærer Hertel, kunde man let faa 
et fejlagtigt Indtryk af hans Person, idet hans Ydre var noget 
uanseligt, og hans Fremtræden yderst beskeden, ja næsten 
kejtet; men det varede ikke længe, før man opdagede, at han 
var en udpræget Personlighed med en stilfærdig, bramfri Myn
dighed. Han lod sig ikke rokke fra sin Mening, naar han efter 
nøje gennemtænkt Overvejelse havde fattet en Beslutning el
ler taget en Bestemmelse i en Sag, og med Udholdenhed og 
med Sejghed forstod han i de allerfleste Tilfælde at sætte sin 
Mening igennem baade over for Autoriteterne og Lærerne. 
Der er vist ogsaa adskillige gamle Elever, der mindes det Ud
tryk, der kunde komme i hans Ansigt, naar noget mishagede 
ham; det var ofte nok til, at man bøj ede sig for ham og for hans 
Opfattelse af Sagen.

Det var i en ung Alder, at Overlærer Hertel fik betroet den 
ansvarsfulde Stilling som Skoleleder at fortsætte det Arbejde, 
som Gorm Hansen saa udmærket havde begyndt ved Mulernes 
Legatskole; men alle er sikkert enige om, at Hertel fik Lykke 
til med fast og sikker Haand at føre Skolen frem til en anset 
Stilling, ikke alene inden for Odense Bys Skolevæsen, men og
saa mellem Landets Realskoler.

Det vil føre alt for vidt her at komme ind paa Enkeltheder 
i de Kampe, der i Herteis Overlærertid førtes om Skolens Ud
vikling; jeg skal blot nævne nogle Milepæle i dens Historie, 
nemlig Overgangen fra den lille Præliminæreksamen til Almin
delig Forberedelseseksamen 1884, Udvidelsen med Parallelklas
ser, der gjorde en ny Skolebygning nødvendig 1893, Overgangen 
til Mellemskole- og Realeksamen 1908 og endelig Kampen for 
at bevare Underklasserne, der for Hertel var en Hjertesag, 
og for hvilket han kæmpede som en Løve; det lykkedes ham da 
ogsaa at finde en Udvej, hvorved Skolen beholdt denne Sær
stilling inden for Realskolerne.

Naar Autoriteterne i de fleste Tilfælde bøjede sig for Over
lærer Herteis Standpunkt, hang det sikkert sammen med, at 
de følte sig overbeviste om, at han aldrig tog personlige Hen
syn, men kun arbejdede for, hvad han ansaa for at være til 
Skolens Gavn; de vidste, at han elskede sin Skole, og at han of
te bragte personlige Ofre for sine Elever. Desuden vandt han 
ved sin Dygtighed som Lærer og ved sit ubestikkelige Retsind 
efterhaanden en saa stor pædagogisk Anseelse baade blandt 
Byens Skolemyndigheder, Undervisningsinspektionen og Læ
rerne, at hans stilfærdige Ord fik en egen Vægt.
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Størst Betydning har Overlærer Herte! dog sikkert haft 
som Lærer og Forbillede for de mange — mange Drenge, der 
i deres Skoletid alle kom under hans Paavirkning. Han var 
minutiøs flittig, meget kundskabsrig og forstod at tage Bør
nene, hvor de stod, smaa saavel som store. For at lære Børne
ne at kende straks, naar de kom ind i Skolen, plejede han altid 
at have Timer i de yngste Klasser, og han havde en egen barn
lig Maade at fortælle Historie og fremstille Religion paa sam
tidig med at han fæstnede det lærte ved Hjælp af mange mor
somme Smaatræk, som gamle graahaarede Elever endnu husker 
og mindes med Taknemmelighed.

Desuden havde han de ældste Klasser i Religion, Historie 
eller Engelsk. Overlærer Hertel hørte ikke til dem, der talte 
store Ord om sit Gudsforhold; men de store Drenge har sikkert 
faaet et stærkt Indtryk af en stilfærdig, kristelig Personlighed. 
Hans Historieundervisning var nationalt betonet; men samti
dig forlangte han en langt større historisk Viden, end der for
dres nu til Dags til Realeksamen. En gammel Elev har fortalt 
mig, at han til „Almindelig Forberedelseseksamen“ kunde hele 
„Herteis Tidstavle“ udenad, og det var paa den Tid. da man 
til Eksamen skulde lære hele Historien efter Blochs Lærebøger. 
Mange af Herteis gamle Elever er kommet vidt omkring i Ver
den, og det glædede ham, naar de enten skriftlig eller mundt
lig fortalte ham, at det Engelsk, som de havde lært af ham, 
havde været dem til stor Hjælp, hvor de kom hen paa Jord
kloden.

Jeg har flere Gange henvist til gamle Elevers Udtalelser, 
og her er vi ved en stor Side i Overlærer Herteis Karakter; 
han var trofast og hjælpsom med Raad og Daad over for sine 
Drenge baade i Skoletiden og senere. Adskillige Elever fra fat
tige Hjem hjalp han med Middagsmad eller Penge, og hvis 
Forældrene ikke kunde betale Skolepenge, lagde Hertel ud for 
dem af sin egen Pung. Ogsaa efter Skoletiden fulgte han og 
hans Hustru de udgaaede Elever med stor Interesse. Derved 
lagdes Grunden til det Sammenhold mellem gamle Elever, som 
er karakteristisk for Mulernes Legatskole, og som den Dag i 
Dag er vor Skoles Styrke og Hæder. —

For at faa et nogenlunde fuldstændigt Billede frem af Over
lærer Hertel maa vi ogsaa se ham uden for hans egentlige Sko
levirksomhed og i hans Hjem sammen med hans Hustru, der 
var ham en trofast Medhjælp. Navnlig vil mange gamle Elever 
mindes Juletræsfesterne, hvorved Overlærer Herteis Barnlig
hed rigtig kom frem ved Ordsprogsleg o. lign., der udførtes 
med meget primitive Midler, men til Gengæld var billige at 
fremstille. Adskillige, historiske Begivenheder blev ved den 
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Lejlighed opfrisket, og der udkæmpedes Tvekampe og hele 
Slag med Sabler og Skjolde af Træ.

Skønt Hertel ikke var født Taler og vistnok helst undgik 
at føre Ordet, var der altid et vægtigt Indhold i hans Translo
kationstaler, og ved en aarlig Frokost i Hjemmet for Lærerne 
og nogle gamle Elever, der næsten hvert Aar fungerede som 
Censorer ved Aarsprøven, kunde hans Lune og Vid rigtig ud
folde sig i den snævre Kreds.

Personlig skylder jeg Overlærer Hertel megen Tak for det 
forstaaende, taktfulde Frisind, som han altid har udvist over 
for mig i mit Arbejde ved Mulernes Legatskole, og jeg er 
overbevist om, at mange gamle Elever, spredt over hele Jord
kloden, ærer hans Minde og ser op til ham som deres Ideal med 
Hensyn til Retsind, Pligtfølelse og Trofasthed. — Selv er jeg 
kommet til at højagte ham baade som Personlighed, som Skole
leder og som Lærer. —

R. N. Romose.

(Fot. Georg Balsløv.)
Fra Lejrskolens Arbejdsmark.

Det gamle Overfaldshjul ved Munke Mølle.
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Skolens Ordning og lokale Tilsyn.
Mulernes Legatskole er ved den af Undervisningsministeriet 

den 21. November 1933 stadfæstede Skoleplan normeret som 
Mellemskole med dertil hørende Realklasse i Overensstemmelse 
med de i Lov om højere Almenskoler m. m. af 24. April 1903 
trufne Bestemmelser.

Adgang til Skolen staar kun aaben for Drenge, der kommer 
fra Folkeskolen, og hvis Forældre er bosiddende i Odense Kom
mune.

Odense Bys Skolekommission, der er Skolens nærmeste Til
synsmyndighed, bestaar af følgende Medlemmer:

Skatteinspektør Emil Carlsen, R. af Db., Formand.
Redaktør Johs. Christensen.
Pastor H. R. Hansen.
Blikkenslager Georg Jørgensen.
Kaptajn Eigil Jørgensen, R. af Db. og Dbmd.
Kollektrice Fru Emilie Petersen.
Tømrermester Johs. Petersen.
Odense Byraads Skoleudvalg bestaar af:
Tømrermester Johs. Petersen, Formand.
Redaktør Johs. Christensen.
Købmand Fr. Scheffmann.
Det kateketiske Skolekollegium, der iflg. Skoleplanen er til

lagt et særligt Myndighedsomraade, bl. a. Legatkapitalens For
valtning, bestaar af følgende Medlemmer:

Biskop A. J. Rud, R. af Db., Dbmd., Formand.
Stiftsprovst. Johs. Fog-Petersen, R. af Db.
Pastor Vilhelm Buch.

„ H. R. Hansen.
„ J. A. Hansen.
„ Ejnar Poulsen.
„ Pontoppidan Thyssen.

Borgmester, Landstingsm. H. Chr. Petersen, R. af Db. p. p.
Konsul, Vinhandler Th. Andersen, R. af Db.
Direktør Otto Christiansen.
Sagfører Juul-Pedersen, R. af Db.
(1 Plads er vacant.)

Forældreraadet, der er valgt i H. t. Lov 20. Maj 1933, be
staar af :

Prokurist R. Boje, Formand.
Fru Ingeborg Nielsen.
Murermester G. Vesterled.
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Foreninger,
der støtter Skolen paa forskellig Maade.

Elevforeningen i Odense (Formand: Direktør Otto Christi
ansen) .

Elevforeningen i København (Formand: Professor Carl 
H. Hansen).

Skolens Forældreforening (Formand: Redaktør Brixtofte).

Statistiske Oplysninger, Legater, Gaver, 
Samlinger m. m.

Eleverne. Skoleaaret begynder med 383 Elever. I Aarets 
Løb udgik 11 og optoges 4.

Ved Skoleaarets Slutning udgik 39, der havde taget Real
eksamen, 9, der havde taget Mellemskoleeksamen, 12, der var 
naaet over skolepligtig Alder, og 2 til andre Skoler.

Til det ny Skoleaar optoges 67, og Aaret kom saaledes til 
at begynde med 381 Elever.

Alle de optagne Drenge var forberedt i Byens Kommune
skoler.

Gennemsnitstal af Elever i Klasserne har været: 1. Ua 27, 
1. Ub 30, 2. Ua 27, 2. Ub 28, 1. Ma 31, 1. Mb 30, 2. Ma 32, 
2. Mb 29, 3. Ma 32, 3. Mb 30, 4. Ma 22, 4. Mb 22, Ra 19, Ra 20, 
ialt 379 Elever.

Fripladser. Skolens ordinære Fripladser har været fordelt 
saaledes, at 130 Elever havde hel Friplads og 10, Sønner af Læ
rere ved Skolen og Odense Bys øvrige kommunale Skolevæsen, 
havde ekstraordinære Fripladser.

Skolen har haft 7 Klasser med 2 sideordnede Afdelinger, 
nemlig 1. og 2. Underklasse, 1.—4. Mellemklasse og 1 Real
klasse.

Skolebesøget. I Kalenderaaret 1935 blev der holdt Skole i 
246 Dage.

Paa Grund af Sygdom forsømtes 1584 Dage, med lovlig 
Grund 81 Dage og uden lovlig Grund 6 Dage, i alt 1671 Dage.

Gennemsnitlig forsømte hver Dreng 4,41 Dage.
Legater, knyttede til Skolen: „Biskop Steins og Hustrus Le

gat“, „Fhv. Elever ved Mulernes Legatskoles Legat“ (med Ren
ter af hver af disse betales Skolepenge og Skolebøger for 1 
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Elev), „Thomas B. Thriges Legat“ (10,000 Kr.), „Overlærer 
Hertels Legat til Fordel for Elever i Mulernes Legatskole“ og 
„Lærerne Knud Christensens og Axel Nielsens Mindelegat“. Ren
terne af de 3 sidstnævnte Legater uddeles til flittige og træn
gende Elever.

Desuden forærede. Elevforeningen i Odense og den særlige 
københavnske Afdeling smukke Gaver: Bøger, Sølvbægere og 
Understøttelser til de flinkeste Elever.

Forældreforeningen har uddelt Bogpræmier og sørget for 
Leje af Fyns Forsamlingshus til Afslutningsfesten.

Enkeltpersoner har sendt Skolen Penge til Elevunderstøt
telser eller til Hjælp for trængende Elever.

Frimurerlogen „Maria til de 3 Hjerter“ har ydet Understøt
telse til 4 Mulerdrenge.

Samlingerne. I Aarets Løb er Skolens Samlinger blevet ud
videt, dels ved Køb, dels ved Gaver.

For al den Venlighed, der saaledes paa mange Maader er 
vist Skolen, bringes herved dennes bedste Tak.

Lærerpersonalet og Skolens Portner.

Lærerpersonalet den 31. Marts 1936. Født
Fast 

ansat ved 
Skolen

Tjeneste
alder

Overlærer:
Bernhard Hansen................................................... 23/1 93 Vt 34 1/4 34

Fast ansatte Lærere:
R. N. Romose, Aarskursus..................................... 27/11 68 1/5 95 Vs 90
P. H. Engberg, Aarskursus.................................. 22/8 74 26/10 05 '/s 98
Poul Nissen............................................................. 25/1 89 i/io 14 1/2 13
Vagn Larsen, cand, phil........................................ Vs 88 1/5 18 Ve 15
Alfr. Kruse ............................................................. 29/5 84 Vi 21 i/? 08
H. C. H. Graversen, Aarsk., cand. phil............. 16/4 77 i/ii 21 1/9 00
Georg Balsløv......................................................... 15/6 95 i/? 22 V? 20
J. S. Jacobsen, cand. phil....................................... 6/6 81 i/? 22 Vs 06
S. J. Sørensen, cand. phil...................................... 11/7 96 1/6 23 i/s 20
Alfr. Thierlein......................................................... 10/1 01 i/ii 32 Vil 25
Chr. Pedersen......................................................... 7/12 04 1/4 34 Vi 29
R. T. E. Molvig....................................................... 9/9 04 Vs 34 Vi 30
Niels Pedersen ....................................................... 30/1 01 Vil 34 Vs 27

Gymnastiklærer:
I. Eriksen, Kaptajn i Reserven............................ 3/9 84

Under Vakancen i Kapt. Dalborgs Embede har Kapt. Erik
sen virket som Vikar.

Skolens Portner, der antages af det kateketiske Skolekolle
gium, O. M. L. Broberg, er født d. 5. Decbr. 1872 og ansat d. 1. 
Novbr. 1916.
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Realeksamen afholdtes i Marts. 39 af Skolens Elever ind
stilledes og bestod alle med følgende Resultater:
A 1. Andersen, Niels Th. (Bryggeriarbj.) 7,34 mg+

2. Bertelsen, Knud (Fuldmægtig) 7,46 mg-|-
3. Bæk, Carl Christian (Maskinformer) 7,20 mg+
4. Christensen, Regnar (Missionær) 7,37 mg-j-
5. Clausen, Carl (afd. Detaillist) 6,38 mg?
6. Davidsen, Christian (Lokomotivfører) 6,95 mg
7. Frederiksen, Hans (Incassator) 6,97 mg
8. Hansen, Børge ('Overmontør) 7,03 mg
9. Hansen, Poul Gelskov (Smed) 7,36 mg-|-

10. Hansen, Viggo (Bogbinder) 7,03 mg
11. Heltov, Svend (Overofficiant) 7,55 ug?
12. Jensen, Aage Lind (Bogholder) 7,00 mg
13. Jensen, Niels Thyge (Arbejder) 7,37 mg-|-
14. Jensen, Otto (Gaardbestyrer) 6,62 mg?
15. Jøhnk, Mogens (Købmand) 6,86 mg
16. Knudsen, Hans Henning (Tapetserer) 7,19 mg+
17. Larsen, Børge (Murer) 6,79 mg
18. Nielsen, Aksel (Malerm.) 6,63 mg?
19. Nielsen, Hugo Juhl (Repræsentant) 7,09 mg

B 1. Jørgensen, Svend Due (Bogholder) 7,45 mg+
2. Carlsen, Arne (Stabsofficiant) 6,53 mg?
3. Kristoffersen, Erik (Incassor) 7,44 mg-j-
4. Larsen, Kelh Myring (Barberm.) 6,92 mg
5. Larsen, Mogens (afd. Stationsforst.) 7,15 mg
6. Madsen, Poul (Blikkenslager) 7,40 mg-j-
7. Nielsen, Aage (Arbejder) 7,19 mg-j-
8. Nielsen, Aksel Ramhøj (afd. Viktualiehdl.) 7,66 ug?
9. Nielsen, Børge (Murermester) 6,84 mg

10. Olsen, William (Fabrikant) 7,66 ug?
11. Pedersen, Børge (Bogholder) 7,57 ug?
12. Poulsen, Ejler (Tømrerm.) 6,99 mg
13. Poulsen, Erik (Cigarmager) 7,08 mg
14. Rasmussen, Aksel (Lagerarbj.) 6,94 mg
15. Rasmussen, Hans (Bager) 6,96 mg
16. Rasmussen, Børge Roding (afd. Murer) 7,02 mg
17. Sørensen, Svend Sigurd (Kommunearbj.) 7,60 ug?
18. Talleruphus, Johannes (Vægter) 7,09 mg
19. Thomsen, Flemming (Arbejder) 7,68 Ug?
20. Wad, Henning (Havearkitekt) 7,18 mg+

Til at bestaa kræves 4,00 — Til at bestaa med Udmærkelse 
7,50. —

Mellemskoleeksamen afholdtes ligeledes i Marts. — Hertil 
indstilledes 43 Elever, der alle bestod.
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Skolens Dagbog.

At tælle vore Dage, lær du os det, 
at vi bekomme Visdom i Hjertet.

6. April havde Skolen Besøg af 40 Aars Jubilarerne. Herom 
skriver Elevforeningens Næstformand, Prokurist Johs. Morten
sen, der selv var blandt Jubilarerne, bl. a. følgende:

„Den 6. April hejstes Flaget paa Mulernes Legatskole til 
Ære for 18 gamle Drenge fra Aargang 1895, som var mødt 
for at fejre deres gamle Skole og i kammeratligt Samvær fejre 
deres 40 Aars Jubilæum. Ved Morgenlovsangen blev sunget 
„Den signede Dag“, hvorefter Overlærer Bernhard Hansen 
bød de gamle Drenge velkommen i hjertelige og forstaaende 
Ord.

Borgerrepræsentant Tausen-Nielsen, København, takkede og 
talte i hjertelige Ord om Troskab, Kærlighed og Kammerat
skab og udbragte sluttelig et Leve for vor gamle Skole.

Efter at Drengene var sendt tilbage i deres respektive Klas
ser, gennemgik de gamle Kammerater Skolen og dvælede læn
ge i 1. Klasse, hvor Romose fungerede som Klasselærer for os 
som i gamle Dage.

Om Aftenen samledes vi med vore gamle Lærere, nemlig 
Romose, Carlsen, Eiler Møller, Dalborg og Overlærer Bernhard 
Hansen til et festligt Samvær paa Grand Hotel.“

1. Maj havde Lærer R. N. Romose virket ved Muler
nes Legatskole i 40 Aar. Skolen bestræbte sig for at markere 
det sjældne Jubilæum paa en værdig og smuk Maade. Dette 
var saa meget mere naturligt, som Hr. Romose igennem de 
mange Aar ved Nidkærhed og utrættelig Dygtighed som Læ
rer og ved Retlinethed og Redelighed som Menneske har hæv
det sig en smuk Plads i vore Rækker.

Om selve Festdagen paa Skolen gengives nedenstaaende ef
ter Fyens Stiftstidende.

I Formiddags er der paa Mulernes Legatskole holdt en smuk Fest i 
Anledning af Lærer Romoses Jubilæum. Festen holdtes i den smukt 
pyntede Gymnastiksal, hvor Blomsterhilsenerne duftede, og hvor Muler
drenge i de gamle, maleriske Dragter' stod Fanevagt.

Alle Eleverne var til Stede og desuden en Række indbudte. Man ind
ledede med at synge „Et jævnt og muntert virksomt Liv", og saa tog 
Talerne deres Begyndelse.

Skatteinspektør Carlsen talte for Skolekommissionen og bragte 
Lærer Romose en varm og smuk Hyldest, Skoleudvalgets Formand, Tøm
rermester Petersen, overrakte Romose en smuk Sølvkande som en
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Lærer R. N. Romose.

Hilsen fra Byen, Lærer Engberg talte som Repræsentant for Lærer
ne, Stiftsprovst' Johs. F og-P e t e r s'e n bragte — da Biskop Rud var 
forhindret — en Hilsen fra det kateketiske Kollegium, endvidere talte 
Direktør Otto Christiansen paa Elevforeningens Vegne, Murerme
ster Vesterled for Forældreraadet, Redaktør Brixtofte for For
ældreforeningen og Postmester Baade for de udenbys boende gamle 
Elever.

Endelig overrakte Prokurist Mortensen Jubilaren en Krystalvase 
med 40 Roser som en Hilsen fra Romoses første Aargang Skoleelever, 
hvortil Hr. Mortensen hørte.

Den smukke Fest sluttede med. at Hr. R o m o s e inviterede alle Bør
nene paa Basser — og de voksne paa Vin, hvorefter han takkede alle, 
der havde fejret ham. 

4. Maj havde Skolen atter Besøg af dens „gamle Drenge“, 
denne Gang af 25 Aars Jubilarerne. Om Besøget skrev Fyns 
Socialdemokrat følgende:

I Morges, da Dagens Arbejde skulde begynde paa Mulernes Legatskole, 
samledes en lille Gruppe gamle Elever, der var kommet ned paa Skolen 
for at mindes deres første Skoledage i Dag for 25 Aar siden. De gamle 
Elever deltog sammen med Skolens Drenge i Morgensangen, hvor de blev 
budt velkommen af Overlærer Bernhard Hansen, og hvor en af dem, 
Byraadsmedlem Georg Jørgensen holdt en smuk Tale til Skolens nuvæ
rende Elever og udbragte et Leve for den gamle Skole. Mange andre 
gamle Drenge fra 1910 vilde gerne have deltaget i denne Sammenkomst, 
men var forhindret paa Grund af deres Arbejde. Om Aftenen mødtes de 
imidlertid allesammen til en selskabelig Sammenkomst paa Park-Ho
tellet.
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16. og 17. Maj opførte Realisterne Holbergs „Den politiske 
Kandestøber“ for Danske i Flensborg. Hr. Engberg og Hr. Thi- 
erlein ledede Turen, der i alle Maader var vellykket. Om Besø
get skriver Flensborg Avis bl. a.:

„Elevernes Anstrengelser paaskønnedes, og Folk morede sig over Hol
bergs udødelige Komedie. Bifaldet var stormende, og især lød der Gang 
paa Gang jublende Munterhed fra de danske Skolebørn.

Tilslutningen var begge Steder næsten over Forventning, idet „Flens- 
borghus’s" og „Borg'erforeningen’s" store Sale var fyldte Torsdag og 
Fredag Aften.

De unge Skuespillere maatte Gang paa Gang fremkaldes, der udbrag
tes et Leve for alle medvirkende, og Overlærer Bernhard Hansen holdt 
til Slut en lille Takketale."

18. Maj — „Goodwill Day“ — sendte Realklasserne neden- 
staaende Hilsen til Præsident Gwilym Davies:

To the Youth of TPales.
The Goodwill Day —
May you always stay
To show the peace between nations.
It came to us too
The message from you.
We greet you, children of Wales!

The Goodwill Day
Yes, this is the way
To make friends of all children.
We send from our land
A peace message and,
We greet you, children of Wales! —

28. Maj brændte Dybbøl Mølle. Ilvert Aar har begge vore 
3. M. kl. lige fra Genforeningen aflagt Møllen et Besøg. Det var 
derfor naturligt efter Morgensangen at minde om, hvad der 
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var sket paa Dybbøl Banke i Nattens Løb. — Møllens bekendte 
Indskrift: „Tvende Gange skudt i Grus ..." blev fremdraget, 
og Helge Rodes Sang: „Søndret Folk er vokset sammen“ blev 
afsunget.

5. Juni havde begge 4. M. kl. Heldagstur til Langø. Turen, 
der var tilrettelagt af Lærer Poul Nissen og Kapt. Eriksen, 
havde baade botaniske og sportslige Formaal for Øje.

30. Juni — 12. Juli havde Skolen Genbesøg fra Kongsgaar- 
dens og St. Svithun Skoler i Stavanger. (Nærmere herom bag 
i Heftet).

17. August mindedes Skolens Fødselsdag ved Flaghejsning 
og samlet Skovtur til Teglværksskoven ved Nyborg.

19. August holdt Lærer J. J. Johnsen, Manchester, engelsk 
Foredrag med Lysbilleder for begge Realklasserne. (Se endvide
re under „Gæstebogen“).

4. — 12. September afholdtes med begge IV. M. kl. og med 
Lærer Georg Balsløv og Kapt. Dalborg som Ledere Lejrskole 
paa Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. (Se særlig 
Artikel).

6. — 8. September var begge Realklasserne under Lærer 
Poul Nissens og Kapt. Eriksens Ledelse paa Tur til Flensborg 
og Dannevirke. I Flensborg deltog Klasserne i det danske Skole
idrætsstævne, hvorom Flensborg Avis bl. a. skriver:

De raske Elever fra Mulernes Legatskole i Odense gav Livet paa 
Festpladsen et særligt Præg. Rektor udtalte sin særlige Glæde over Be
søget nordfra, den kraftige Flok Gæster fra Mulernes smukke Skole i 
Odense. Efterhaanden var der spundet mange Traade mellem denne Skole 
og Duborg-Skolen, og disse Forbind’elsestraade vilde sikkert blive for
øget. Der raader et godt Venskab mellem Odense og Flensborg, hvilket 
jo ogsaa har vist sig i Dag. Et rigtigt Duborg-Leve for Mulernes Elever, 
Lærere og Overlærer! ..........

. En lille Odenseaner overrakte paa Mulernes og Overlærer Bern
hard Hansens Vegne til Minde om Dagen en Sølvplade til Dr. A. 
H a n s s e n. I en lille Tale fremhævede Muler-Drengen, at det havde væ
ret en uforglemmelig Oplevelse at komme herned, og at Mulerne syntes, 
Duborg-Skolen var den smukkeste Skole, man endnu havde set. Duborg- 
Skolen længe leve!

Overlærer Bernhard Hansen tolkede Gæsternes Tak for alle de man
ge Kranse, Mulerne havde vundet, og sluttede med at udbringe et Leve 
for den unge danske Grænsevagt hernede.

7. September besøgte begge 3. M. kl. Sønderborg og Dybbøl. 
Herom skriver „Dybbølposten“:

Mulernes Legatskole fra Odense
besøgte i Gaar med begge sine III. Mellemklasser og med Lærerne Alfr. 
Kruse og Niels Pedersen som Ledere Sønderborg og Dybbøl. Sidste 
Sted havde Adjunk Adler Lund, Sønderborg Statsskole, velvilligst 
overtaget Ledelsen. Hans paa samme Tid ildnende og nænsomme Maade 
at meddele Eleverne Skansernes og Møllens vemodige Historie paa gjor
de Besøget til en Oplevelse, der længe vil huskes.
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7. September havde Skolens underste Klasser Vandredag. 
(Se herom andetsteds).

26. September udkæmpedes Pokalkampen i Fodbold mellem 
Kommuneskolen paa Bolbro og Mulernes Legatskole. Mulerne 
vandt med 3 — 0 og førte for 2. Gang Odense Byraads Vandre
pokal hjem. At Spændingen herefter næste Aar vil blive særlig 
stor er let at forudse.

25. Oktober fyldte Kapt. P. Dalborg (R) 70 Aar og 31. Okto
ber faldt han for Aldersgrænsen. — Om disse Begivenheder 
skriver „Fyns Tidende“:

EN AFHOLDT LÆRER HYLDES.
Kaptajn Dalborg, der i Dag fylder 70 og paa Torsdag træder tilbage.
I Dag fylder Kaptajn Dalborg, Mulernes Legatskole, 70 Aar og er i 

den Anledning blevet hyldet i den gamle Skole.
Skolen hejste Flaget i den tidlige Morgenstund, og ved Morgenandag

ten blev der slaaet en Sølvplade paa Skolebanneret til Ære for Dalborg, 
der selv var udset til at slaa et Søm i.

I det store Frikvarter fejrede Lærerkollegerne ham med fælles Kaf
febord, og fra det kateketiske Skolekollegiums Formand, Biskop Rud, 
forelaa der et Telegram, der hyldede Kaptajnen i hjertelige Ord.

Afsked med Lærer Dalborg den 31. Oktober 1935.
Ved Middagstid i Dag tog Mulernes Legatskole Afsked med sin af

holdte Gymnastiklærer, P. D a 1 b o r g, som efter 20 Aars Virke ved den 
ansete Skole, nu falder for Aldersgrænsen.

Da Eleverne og en Række indbudte med Stiftprovst F o g-P e t e r s e n 
i Spidsen havde taget Plads i Gymnastiksalen, bød Overlærer Bernhard
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Hansen velkommen, hvorefter man sang „Lifligt fløjter Vælsklands 
Nattergale".

Overlæreren tog derpaa paa ny Ordet. „Der er et gammelt Ord, der 
siger: „Ret Ryggen og tal Sandhed", og det kunde passende være Kap
tajn Dalborgs Valgsprog. Det betyder meget for en Skoles Virke, hvad 
der bestilles i Gymnastiksalen, og Hr. Dalborg har været den ideelle Gym
nastiklærer. Og nu skal der siges Farvel. Selv om jeg kun i kort Tid har 
arbejdet sammen med Dalborg, har jeg lært at sætte Pris paa ham. Han 
har været Mulernes Legatskole en trofast Tjener og det har mere været 
Tjenesten end Stillingen, Kaptajnen gik ind til; der har været An
dagt over hans Færd. Farvel fra Skolen; vi véd, at De ikke vil glemme 
os, og vi glemmer heller ikke Dem. De vil altid være velkommen her. Et 
Muler-Hurra for Kaptajn Dalborg!"

Prokurist Boje bragte en Tak som Formand for Forældreraadet. 
„De har, Kaptajn Dalborg, medvirket til en sund Sjæl i et sundt Legeme, 
har tilfulde forstaaet at bruge disse Muligheder og har været Drengene 
et godt Eksempel. Lad os rejse os og takke Kaptajnen!"

Lærer Vagn Larsen opfriskede Minder fra de 20 Aar, han har kendt 
Hr. Dalborg. „Han var mere end Lærer for Drengene, han var deres 
Ven, til hvem de trygt kunde henvende sig. Ogsaa blandt Lærerne har 
han forstaaet at hævde sig, og vi har alle meget at sige Tak for, for Tje
nester, De har ydet os ved Sygdom og lignende, og først og fremmest 
for godt Kammeratskab." Hr. Larsen rettede sluttelig en personlig Tak 
til Kaptajnen som Privatmenneske.

To af Eleverne fik derefter Ordet. Sv. Sørensen oplæste et Hyl
destdigt til Kaptajnen, og Svend Due Jørgensen overrakte paa Ele
vernes Vegne Hr. Dalborg en smuk og magelig Lænest.ol.

Til Slut havde Kaptajnen selv Ordet. Han takkede bevæget først Dren
gene, baade de nuværende og de gamle, saa Overlæreren, Kollegerne, 
Autoriteterne og Forældrene for Aarene, der er gaaet.

Efter Sangen „Det er saa godt at have Ryggen rank" fik Eleverne 
fri Resten af Dagen, og de indbudte samledes med Hr. Dalborg og Læ
rerpersonalet til et Glas Vin. Her bragte paa Skolekommissionens Vegne 
Kaptajn Eigil Jørgensen en Hilsen, Stiftprovst F o g-P e t e r s e n 
fra det kateketiske Kollegium, Prokurist Bruun overrakte en Bog fra 
Elevforeningen og Red. Brixtofte mødte med Blomster fra Forældre
foreningen. Paa Lærernes Vegne overrakte Lærer T h i e r 1 e i n Kaptaj
nen et smukt Ur.

20. November læste Lærer Hans Meng, Duborgskolen, Flens
borg, tyske Digte for begge Realklasserne.

21. November inspiceredes Skolens Dansk-, Engelsk- og 
Tyskundervisning af Medhjælper ved Undervisningsinspekti
onen, Inspektør J. K. Petersen.

21. December samledes alle Eleverne til Afslutning før Jule
ferien i Skolens Gymnastiksal. Hr. Engberg talte om Julen, 
Hr. Thierlein læste Juleevangeliet, og d’Hr. Biskop A. J. Rud, 
Pastor H. R. Hansen og Direktør Otto Christiansen uddelte Le
gater og Flidspræmier.

Ved Aftenfesten opførte Elever fra begge Realklasserne 
med Hr. Poul Nissen som Instruktør Holbergs „Jean de France“. 
Stykket gik fornøjeligt og kvikt og høstede baade Paaskønnelse 
og Bifald. — Tak for Aftenen Drenge!

18



4. Januar besøgte Gymnastiklærer Stanley Wilson, Carne
gie Physical Training College, Leeds, Skolen og overværede 
Gymnastikundervisningen. (Se „Gæstebogen“).

10. Januar deltog 29 Elever fra IV. M. Kl. og R. Kl. i en 
sønderjysk Fest paa Fyns Forsamlingshus i Anledning af Af
slutningen af en af Sønderjysk Forening i Odense udskrevet 
Stilkonkurrence. — Svend Sørensen — R b — tilkendtes 1. Præ
mie (8 Dages Frirejse til Sønderjylland), og 6 andre af Sko
lens Elever modtog Præmier for deres Arbejde. Svend Søren
sens Stil er gengivet i Elevbladet, i Fyns Socialdemokrat for 
11. Januar og i Flensborg Avis. Regnar Ellegaard Christensens 
(R a) gengives i dette Hefte.

19. Februar holdt Forældreforeningen Generalforsamling i 
Skolens Gymnastiksal. Herom skriver Fyns Venstreblad:

Mulernes Legatskoles Forældreforening holdt i Aftes en udmærket be
søgt Generalforsamling i Skolens Gymnastiksal. Prokurist Boje valgtes 
til Dirigent, hvorefter Formanden, Redaktør Brixtofte aflagde Beretning 
over det første Regnskabsaars Virksomhed. Forældreforeningen tæller nu 
lige ved 300 Medlemmer. Lærer Balsløv oplæste Regnskabet, der ligesom 
Beretningen enstemmig godkendtes. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer 
og Revisorer genvalgtes og til Suppleant valgtes Repræsentant Jørgensen.

Efter Generalforsamlingen holdt Lærer Balsløv og Overlærer Bern
hard Hansen interessante Foredrag om Skolens Lejrskole sidste Aar ved 
Rønshoved, og de fremviste en Film, som viste Drengenes Liv og Færden 
ved Flensborg Fjord i den Tid, Lejrskolen varede.

Forældrene takkede med varmt Bifald.

(Fot. Alfr. Thierlein.)

Afgangsklassernes Sløjdarbejder fremlagt til Censur.
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30. Marts fandt Skolens Aarsaf slutning Sted. — Fyns Ven
streblad skriver om denne:

Mulernes Legatskole holdt i Aftes Afslutning paa Skoleaaret ved et 
festligt Møde paa Fyns Forsamlingshus. Der var en saa vældig Tilstrøm
ning af Forældre, Børn og Venner af Skolen, at der nok var en 15—1600 
Mennesker til Stede, da Overlærer Bernhard Hansen bød velkommen. 
Blandt Deltagerne saas paa første Række gamle Mulerdrenge, der fej
rede 60 Aars Jubilæum, idet de begyndte deres Skolegang i 1876. Det er 
naturligt, at Overlæreren bød dem et særligt Velkommen. De 6 var: 
Arkitekt Marius Wier, Aarhus, fhv. Maskinmester Linde, Odense, Meka
niker Klement Lyng, Odense, fhv. Købmand Hans Jørgensen, Odense, 
Blikkenslagermester Søren Waldstrøm, Samsø, og Snedkermester Marius 
Petersen, København.

Efter Overlærerens Velkomst' sang Skolens Sangkor nogle Sange, der 
vakte Forsamlingens fortjente Bifald.

Og saa holdt Overlærer Bernhard Hansen en smuk Tale, hvori han 
gav et historisk Tilbageblik over Mulernes Skole. Denne Skole havde altid 
forstaaet at knytte Forbindelsen mellem Skolesystemet og Skoleidéen. Sy
stemet maa nemlig ikke gaa saa vidt, at Skoleaanden kommer til at mang
le. Skoleaand er kun der, hvor vi faar Lov til i vort daglige Arbejde at 
opleve med hinanden, hvad det er at være. Den, der ikke har oplevet sel
ve Skolens Idé, har ikke haft nogen Skolegang. Mulernes Skole har gen
nem Aarene faaet Held til at føre Hold efter Hold ind til Idéen, og det 
er derfor, de gamle vender tilbage til deres Skole Aar efter Aar.

Mulernes Skole har Krav paa at blive bevaret som Skole i Tiden 
fremover, fordi den lille Skole har lettere ved at tjene Idéen uden at 
blive klemt fast i Systemet.

Overlæreren henvendte derefter nogle smukke Ord til de Elever, der 
nu forlader Skolen, hvorefter Eksamensbeviserne blev uddelt. Overlæreren 
rettede en Tak til Skatteinspektør Carlsen, der i Aar har været Censor 
i Tegning ved Skolen i 25 Aar.

Og saa fandt der Uddeling Sted af en lang Række Præmier til en 
Del af Eleverne, de dygtigste og de flittigste. Snedkermester Marius 
Petersen, København, overrakte 4 Sølvbægere, idet han hilste og takkede 
fra de gamle „Drenge" og fra Elevforeningen i København. Forældre
foreningens Formand, Redaktør Brixtofte, overrakte to Boggaver til Dren
ge, der havde udvist særlig Flid.

Saa blev der talt af Odense Elevforeningens Formand, Direktør Otto 
Christiansen, af Forældreraadets Formand, Prokurist Boje, der takkede 
Overlærer og Lærere, og af Skolekommissionens Formand, Skatteinspek
tør Carlsen. Efter hver Tale rungede Mulerdrengenes kraftige Hurraraab 
gennem Salen.

Efter at Overlæreren havde uddelt nogle anonyme Gaver og Boghjælp, 
sluttede den smukke Festlighed med en Aftensang.

Forældremøderne.
For at fremme Forbindelsen mellem Hjem og Skole har Forældre

kredsen i Vinterens Løb været indbudt til Klasseforældreaftener paa Sko
len. — Eleverne er blevet undervist i forskellige Fag, og Forældrene har 
derefter været samlet til Drøftelse af Skolens og Elevernes særlige For
hold, hvor Klasselærerne sædvanligvis har indledet.
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Forældremøderne har været godt besøgt, og det er Skolens Tro, at 
disse Aftener, hvortil kun en snævrere Kreds indbydes, paa en god Maade 
vil bidrage til, at Lærerstab og Forældre faar hinanden lært at kende, 
og at mulige Misforstaaelser mellem Hjem og Skole ofte kan ryddes til 
Side ad denne Vej.

For at give Forældrene Lejlighed til i saa stor Udstrækning som mu
ligt at overvære Drengenes Gymnastikopvisninger, er Gymnastikken ble
vet holdt uden for den egentlige Eksamensplan, hvorimod Forældrene er 
blevet indbudt til en Række Gymnastikaftener paa Skolen, der alle har 
været særdeles godt besøgt.

Skolens Gæstebog.
Ærer man ikke Fortiden, 
er man ikke Fremtiden værd.

N ordmændenes Hilsen.
Rektor O. F. Olden, Stavanger, skriver ved sin Afrejse: „Gjestfrihet 

har alltid vært en nordisk dyd. At den lever videre i Danmark visste vi 
før avreisen, men at den var så opofrende, som den har ytret sig under 
de norske skoleelevers ophold i Odense, må en opleve for at tro det...... "

Forfatteren Arne Espeland, Stavanger, skriver i et langt Digt: „Fyen 
er festet til fastlandets jord. — Bygg videre Danmark. Vi trenger broer 
— både liten og stor..................broei' mellem hjemmene, broer mellem skil
te Land...... "

Og Skolens gamle Kending Lars Fauske skriver om „mindet, der ej 
slettes ut."

Englænderne har Ordet.
It was a great pleasure to visit the school, and to speak to th'e boys 

about London. I felt the boys were interested and that they were able to 
follow what I had to say.

I should like to thank the Headmaster and the boys for the welcome 
I received.

J. J. Johnson — Flixton Senior School — Manchester.

It has been a most interesting visit. The gymnastics of the school are 
very good indeed and every credit is due to everyone concerned with the 
boys’ education.

I should like to thank the Headmaster and staff for the very kind 
welcome I received. A most illuminating visit.

Stanley Wilson — Physical Training College •— Leeds.

Chr. Andreasen (1904), der er Direktør i Funchal paa Madeira, har 
ogsaa i Aarets Løb besøgt Skolen og beæret Gæstebogen med en venlig 
Hilsen.
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Skolens Udsmykning.
I Sommerferien 1935 kom den nordlige Hovedgang paa Tur. Den fik 

en gennemgribende og meget paakrævet Istandsættelse. Den afstemtes 
med smukke gule og graa k arver, der gav den et lyst og tiltalende Præg.

Gangens Udsmykning klaredes ved fordelagtige Indkøb og Gaver. 
Rektor Dr. phil. Andreas Hanssen, Duborgskolen, Flensborg, forærede Sko
len 4 store og smukt udførte Gipsmedailloner af Krogh, Schleppegrell, 
Læssøe og Helgesen. Disse er anbragt 2 og 2 paa den nederste Hovedgang, 
hvor Vinduet er blevet forsynet med Katedralglas, og hvor en smuk Glas
montre til Skolens Sølvpokaler er blevet ophængt.

I Trappehuset til 1. Sal er anbragt følgende Verslinie: „En Ungdom, 
hvis Hjerte banker med alt det bedste i Takt", og paa en iøjnefaldende 
Loftbjælke paa 1. Sals Hovedgang læser man: „Gud giv dig Fremtid, som 
han gav dig Minder". Denne Gang har fra gammel Tid været forsynet 
med en smuk og meget værdifuld Samling Billeder fra det gamle Odense.

En stor Medaillon af Thorvaldsens „Dagen" er anbragt i Trappehu
set til 2. Sal, hvor der over Døren til R b staar skrevet: „Arbejde + 
Vilje = Resultat", og over Døren til Tegnesalen: „Haanden skal lystre 
Aanden".

Ovenlyset i begge Realklasser er blevet' fjernet. I Rammerne er der 
indlagt Krydsfinéer, og begge Klasseværelserne har derved faaet et smukt 
og festligt Kassetteloft.

For al venlig Forstaaels’e m.H.t. disse Forandringer skylder Skolen 
Bygningsinspektør R i x dens forbindtligste Tak.

Vandredagen.
Vandredagens Formaal kan være mangeartet alt efter Klasselærerens 

og Klassens særlige Indstilling. At den kan være et værdifuldt Led i 
Hjemstavnsstudiet fremgaar vist allerbedst af nedenstaa'ende Rapport 
af en Elev fra 2. M.kl.

Jættestuen i Snave.

„De higer og søger - -

(Fot. Alfr. Thierlein.)
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Turen til Langø.
(7—9—1935).

I Fjor fik vi for første Gang Lov til at tage en Cykletur ud sammen 
med vor Klasselærer. Ogsaa i Aar drog vi af Sted; Turen gik til Langø, 
og vi glædede os vældigt. En Betingelse for at vi kunde køre, var dog 
Vejret. Vi saa til Barometeret, og det gik heldigvis op til „smukt".

Lørdag den 7. September startede vi fra Mødestedet. Det var fint 
Vejr, og det saa ud til en god Dag. Vi cyklede ud ad Kerteminde Landevej. 
Det første Holdt gjorde vi véd Marslev, hvor vi tegnede Stensætningen 
i en udgravet Kæmpehøj. Herfra fortsatte vi ad Birkende til for at se 
Hans Tausens Mindestøtte. Til Minde om Danmarks Reformator sang vi 
her: „Paa Tave Bondens Ager ved Birkende By". Længere fremme stod 
der ved Vejen et Krucifiks. Om dette gaar det Sagn, at for den, der før
ste Gang ser Krucifikset, sker der et lille Uheld. Det passede ogsaa paa 
os, da vi havde nogle punkterede Cykler.

Hvor Krucifikset stod, kunde vi se Skovsbo Slot, og her kørte vi hen 
for at se „Spøgelsesværelset", hvorom der fortælles, at her har Djæve
len engang kæmpet med en af Godsejerne.

Ved den nærmeste Station hentede vi Emil, der paa Grund af sit 
daarlige Ben, maatt'e tage med Toget. Saa fulgtes vi alle ad til Vikinge
skibet i Ladby. Folkene, der arbejdede med Udgravningen, fortalte og 
forklarede om det gamle Skib. Nu kan det nok være, at vi var blevet 
sultne, og Frokostpakkerne kom op af Taskerne.

Med fornyede Kræfter fortsatte vi gennem Kerteminde og kørte til 
Snave, med den berømte Jættestue. Her opholdt vi os i længere Tid. Hr. 
Thierlein og de andre Fotografer tog Billeder inde i Jættestuen ved Hjælp 
af Magniumsbomber.

Nu blev det foreslaaet, at vi skulde tage videre til Langø for at faa 
Lejlighed til at bade og lege. Forslaget blev ensstemmigt vedtaget, og vi 
startede. Efter en halv Times Kørsel naaede vi F. D. F.’s Sommerlejr; 
vi saa paa Lejren, som var ved at blive lavet om, og imens var vor Bag
trop ogsaa ankommet; saa fulgtes vi ad ned til Stranden for at lege; 
vi fik ogsaa Lov til at gaa i Vandet, men det var der kun tre, der be
nyttede sig af.

En Times Tid efter var vi igen paa Cyklerne, og nu gik det hjemad. 
Ved Hovedlandevejen ventede vi paa Hr. Thierlein, der sammen med nogle 
Drenge havde fulgt Emil til Toget. Nu gik det rask mod Odense. En 
lille Opmuntring fik vi af en venlig Bonde, som kastede Æbler ud til os, 
ogsaa Hr. Thierleins Basser gjorde godt. Ved Udkanten af Byen kørte 
hver til sit. Alle var enige om, at det havde været en dejlig Dag, og vi 
ønsker, at vi maa faa en lignende Tui’ næste Aar.

Beretning om Svømmeundervisningen 1935.
I Skolens Svømmeundervisning har deltaget 3. og 4. Mellemskole- 

klasse samt Realklassen.
Forinden de praktiske Øvelser paabegyndtes, har der for de deltagende 

Klasser været afholdt Foredrag om Svømning og Livredning samt Gen
nemgang af Orden og Sikkerhedsforanstaltninger ved Svømmeundervis
ningen.

Til Brug ved den teoretiske Undervisning ejer Skolen 45 m Smalfilm 
„Undervisningsmetoder i Svømning og Livredning".

Hver Klasse, A og B er undervist 2 Gange ugentlig i Juni og Aug. 
Maaned i de planmæssige Gymnastiktimer.
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Klar til Træning i Crawl (Fot. Chr. Pedersen).

Begyndere er undervist i aim. Bryst- og Rygsvømning, Vandtrædning 
samt Bjergning uden Medie.

Viderekomne Elever, dei- har bestaaet Skolens Prøve i Svømning og 
Livredning, har faaet Undervisning i Crawlsvømning.

Øv'elser i Rygcrawl (Fot. Chr. Pedersen).

Med samtlige Klasser er teoretisk og praktisk gennemgaaet Frigørel
sesgreb og kunstigt Aandedræt (Holger Nielsens Metode).
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Oplivningsforsøg (H. N. Metoden) (Fot. Chr. Pedersen).

Skolens Svømme- og Livredningsprøver
250 m Brystsvømning

50 m Rygsvømning
25 m Bjergning (med Medie)

Dykning 2,5 m
er bestaaet saaled'es:

1935 1934
5 A 13 Elever 5

B 8 » 9
6 A 9 6

B 7 6
7 A 2 » 5

B 6 4
45 35

Ved Indvielsen af Ringe Friluftsbassin den 7. Juli 1935 gav et Hold 
paa 25 Elever en Opvisning i Skolens Undervisningsmetoder. For Op
visningen modtoges en Sølvplade.

Den 1. September 1935 deltog 21 Elever i en Opvisning i Crawlsvøm
ning og Bjergning i Allerups „Den gamle Have".

Ingv. Eriksen.

Skolens frivillige Idræt.

Idrætsmærket erhvervedes i Aar af ikke mindre end 18 af 
Realklassernes 39 Elever, hvilket maa betegnes som et overmaa- 
de smukt Resultat, naar det betænkes, at Erhvervelsen efter de 
fastsatte Aldersgrænser først kan finde Sted samtidig med, 
at Eleverne er stærkt bundet af selve Eksamenslæsningen.
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Højde- og Vægtforhold.
At forebygge er bedre end at helbrede.

Foraar og Efteraar vil hver Dreng faa Veje- og Maaleseddel 
med hjem fra Skolen. Sedlen, der nedenstaaende ses i afkortet 
Gengivelse, uddeles til Eleverne efter en Badetime. — Paa Vej 
til Paaklædning træder de ind under Højdemaalet, faar Højden 
opgivet og sætter et Mærke under det tilsvarende Tal paa Sed
len. Fra Højdemaalet træder de op paa Vægten, aflæser og af- 
mærker til det tilsvarende Tal i Vægtkolonnen. Senere efter Paa- 
klædningen indtegnes Vægt- og Højdekurven, der giver en hur
tig Forestilling om Forholdet mellem Alder, Højde og Vægt, 
et Forhold, det er af den største Vigtighed for Hjemmet at

Maale- og Vejeblad for Mulernes Legatskole.

Navn
Kis.

Alder Højde Vægt, kg

17 168 53,5

167 53
166 52
165 51

16 164 50

163 49,5
162 49
161 48,5
160 48
159 47,75
158 47,5

15 157 47

156 46,5
155 . 46
154 45
153 44
152 . 43

14____. 151 42
150 41,5
149 41
148 40,5
147 40
146 39,5

13 145 39
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være underrettet om. En negativ Kurve bør Hjemmene straks 
gaa i Gang med at forbedre, meget ofte er dette kun et Spørgs- 
maal om sund, nærende Kost. — Havregrød er godt! — Positi
ve Kurver har, det Aar vi har brugt disse Sedler, været de al
mindelige, og hvis disse ikke er ganske meningsløst positive, 
er de sædvanligvis et betryggende Tegn.

Det kan kun anbefales Hjemmene at opbevare disse Maale- 
og Vejeblade og sammenligne fra Halvaar til Halvaar.

Smitsomme Sygdomme.
I Overensstemmelse med ministeriel Bekendtgørelse af 16. Marts 1916 

indskærpes nedenstaaende Bestemmelser med Hensyn til smitsomme Syg
domme :

Naar der i en Familie, som har skolesøgende Børn, udbryder Skarla
gensfeber, Difteri eller anden farlig smitsom Sygdom, skal Skolen af den 
behandlende Læge underrettes herom.

Et Barn, der selv har været angrebet af Sygdommen, maa ikke søge 
Skolen, førend det medbringer Lægeattest for, at det ikke kan antages 
at udbrede Smitte.

Saafremt vedkommende Barn har været angrebet af Difteri, bør Læ
geattesten særlig oplyse, om der er forløbet 3 Uger efter, at Belægninger
ne er svundne. Er et saadant Tidsrum ikke forløbet, maa Attesten ud
trykkelig oplyse, at det ved bakteriologisk Undersøgelse er godtgjort, at 
der ikke kan paavises Difteribaciller hos Vedkommende.

Et Barn, der har været angrebet af akut Børnelamhed, maa ikke søge 
Skolen, førend der er forløbet mindst 6 Uger efter Sygdommens akute 
Stadium. Attesten skal udtrykkelig oplyse, at dette Tidsrum er forløbet.

Et Barn, i hvis Hjem en farlig smitsom Sygdom er optraadt, uden 
at Barnet selv har været angrebet, maa ikke søge Skolen, førend det 
medbringer Lægeattest' for, at det ikke kan antages at udbrede Smitte.

Lægeattesten bør oplyse følgende:
a t den eller de syge er blevet forsvarligt isolerede,
a t den fornødne Desinfektion er foretaget,
a t Inkubationstiden for den paagældende Sygdom er forløbet, og
a t vedkommende Barn ikke frembryder paaviselige eller mistænkelige 

Sygdomssymptomer.
Børn, der lider af Mæslinger, maa ikke modtages paa Skolen før 

mindst 10 Dage efter Sygdommens Begyndelse. Børn, der lider af Kig
hoste, maa ikke modtages paa Skolen før 4 Uger efter det konvulsive Sta
diums Begyndelse. Naar Skolegangen atter begynder, maa de medbringe 
Lægeattest med de fornødne Oplysninger.

Skolen anmoder de Familier, hos hvem Mæslinger er udbrudt, om kun 
at sende de Børn i Skole, om hvilke det med Sikkerhed vides, at de tid
ligere har haft Sygdommen, men derimod at holde de Børn, der ikke 
tidligere har haft den, borte fra Skolen, indtil det kan antages for sand
synligt, at de ikke er smittede af det i Hjemmet optraadte Sygdoms
tilfælde.

Børn, der lider- af Røde Hunde, Skoldkopper, Rosen, Influenza, Faare- 
syge eller Halsbetændelse, maa ikke modtages paa Skolen, saa længe det 
akute Stadium varer.

Børn, der lider af smitsomme Øjen- eller Hudsygdomme, maa ikke 
modtages paa Skolen, før Sygdommen er overstaaet, eller de medbringer 
Lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede Smitte.
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Fritagelse for Gymnastik.
Ifølge Min. Cirkulære af 5. Maj 1916 kan Elever ikke for længere 

Tid fritages for Deltagelse i Gymnastikundervisningen og de derhen hø
rende Øvelser, uden at Nødvendigheden deraf godtgøres ved Lægeattest; 
saadanne Lægeattester skal udstedes paa særlige Blanketter, som udle
veres paa Skolen. Fritagelse (af Helbredshensyn) for kortere Tid indtil 
en Uge, kan erholdes ved skriftlig fremsat Ønske fra Hjemmet.

Nordmændenes Besøg paa Mulernes Legaiskole.
Sommerens store Begivenhed var utvivlsomt vore Stavan- 

gerkammeraters Genbesøg i Odense i Slutningen af Juni og i 
Begyndelsen af Juli Maaned.

Talrige Forberedelser og Tilrettelæggelser var gaaet forud, 
Breve i Sækkevis var gaaet frem og tilbage over Skagerak. 
Forventningen øgedes, og lidt Nervøsitet sporedes, efterhaan- 
den som Dagene og til sidst Timerne kunde tælles.

Meget tidlig Søndag Morgen den 30. Juni rullede Toget med 
vore norske Gæster ind paa Odense Banegaard. Herom skriver 
Fyens Stiftstidende:

„Det var en tidlig Velkomst, der igaar fandt Sted paa Hovedbanegaar- 
den. De norske Gutter, som har gjort Hejsen hertil fra Stavanger under 
Ledelse af Rektor Olden, ankom med Toget hertil Kl. 3,25 Søndag Morgen, 
og der fandt lige efter Ankomsten en Højtidelighed Sted i Forhallen, 
hvor Kvarterværterne var forsamlede, og hvor man hilste paa Børnene 
og deres Ledsagere, som foruden Rektor Olden er Forfatteren Arne 
Espeland og Gymnastiklærer Fauske.

Overlærer Bernh. Hansen bød Gæsterne velkommen, og derefter fandt 
Indkvarteringen Sted.

Højtideligheden i Skolegaarden den 1. Juli.
Den egentlige Velkomst fandt Sted i Skolegaarden tidligt i Morges. 

Mulernes egne Drenge blev stillet op i Geled og vinkelret paa dem tog 
de norske Gutter Opstilling og Højtideligheden indlededes med Morgen
sangen „Nu rinder Solen op af Østerlide".

Efter Sangen blev Dannebrog hejst til Tonerne af „Der er et yndigt 
Land", og derefter hejste Overlærerens 3-aarige Søn, Mogens, det norske 
Flag paa den nye Flagstang, der er rejst ved Siden af Skolens oprindelige. 
Man sang „Ja, vi elsker dette Landet" — og saa talte Overlærer' Bernh. 
Hansen.

Et Fristed inden for Skolens Mure.
Overlæreren bød først hjertelig velkommen og udtrykte derefter Øn

sket om, at de norske Gutter i de kommende 14 Dage vil finde et Fri
sted inden for Skolens Mure i Broderskabets Aand — under det Sym
bol, som de to Flag Side om Side danner. Vi danske er altid glade ved 
at kunne regne med en Nordens Enhed, hvilket saa smukt er kommet 
til Udtryk paa Skamlingsbanken, hvor alle de nordiske Lande er repræ
senteret med Træer, som hver for sig er karakteristisk for det Land, 
det repræsenterer.
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Rektor Olden takkede for Velkomsten og udtalte, at det har gjort et 
stærkt Indtryk paa alle Gutterne at stifte Bekendtskab med den yppige 
danske Natur i det smilende Solskin — et Stemningsbillede, som er saa 
vidt forskelligt fra den norske Natur.

Højtideligheden sluttede med „Høje Nord" ■— og derefter tog Nor- 
mændene ud til Konsul Bakkekilde, som trakterede dem med en Formid
dagsforfriskning. I Morgen Aften spilles en Kamp paa O. B.s Bane mel
lem Mulerdrenge og norske Gutter ■— og man venter naturligvis fuldt 
„Hus" til „Landskampen......"

Det hvitene kors i den røde bunn, 
Det har du av Danebrog arvet;
Men hjertebladet det mørkeblå, 
Av frihetens marg måtte først utgå.

Nordmændenes eget Indtryk af Turen gengives vist bedst 
ved et Uddrag af Gymnastiklærer Lars Fauskes Rejsebrev 
hjem til norske Aviser:

„Det er som en drøm hvad vi oplever her nede. Danskerne er et 
gjestfritt folk, det kjente vi til, men at vår ferd skulde blive så vellyk
ket hadde vel ingen av oss trodd. Vi har besøkt en rekke større industri
elle bedrifter som Fredriksgatens jernstøberi, direktør den norske konsul, 
hr. Bakkekilde. Her blev alle gutter bevertet med brus og kaker, konfekt, 
is etc. og konsulen holdt en vakker tale for guttene. Konsulens frue er 
norsk og han fortalte at 17. mai, da en del norske var samlet hos ham og 
de sang „Ja, vi elsker", da brøt hun sammen i gråt. Dette fortalte han 
for å illustrere hvordan den norske fedrelandssang virker på nordmenn 
bosatt i et fremmed land. Av andre bedrifter vi har besøkt kan nevnes 
Triges-fabrikkerie, hvor der arbeider 1000 mann, Dalums papirfabrikker 
og mange flere.
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En biltur til Lillebeltsbroen var uforglemmelig og på nært hold fikk 
vi et utmerket billede av dette mektige byggverk, som danskene med 
rette er så stolt av. En bilkortesje på 22 biler drog ut fra Mulernes 
skole og vakte selvsagt opsikt hvor vi kom frem.

Når man er i Odense kan man ikke undlate et besøk i H. C. Andersens 
museum og under lærer Chr. Pedersens ledelse fikk vi en lærerik og in
teressant time i eventyrfortelleren H. C. Andersens liv og diktning.

Onsdag 5. juli var vi på Allerup, hvor der var gynstikkopvisning og 
folkeviseleik, om aftenen friluftsteater. Det er ganske utrolig hvad lands
ungdommen i Danmark kan prestere på dette felt. Tusener av mennesker 
var til stede og festen varte fra den tidlige morgen til sent på aftenen. 
Her som overalt ellers blev der holdt taler for Norge og nordmennene 
som blev besvart av rektor Olden.

Igår nådde festlighetene sin klimaks i K. F. U. M.s lokaler. Over 
300 mennesker var til stede og i tale og sang blev de respektive land 
hyllet. Fra Mulern’es skole ved hr. overlærer Bernh. Hansen blev Kongs
gård og St. Svithun skole overrakt et relief av H. C. Andersen samt en 
sølvplate til å feste på de respektive skolers faner til minne om besøket 
i Odense. Hver av guttene fikk dessuten et dansk flagg og et amatøral
bum med billeder til minne om turen. Offisielle talere ved rektor Olden 
og overlærer Hansen, men da ordet blev gitt fritt benyttet mange av 
foreldrene anledningen til å uttale sin takk for hvad man i Stavanger 
hadde gjort for de danske drenger i høst og kunde ikke rose nok de nor
ske gutter, som var kommet til Odense. Alt i alt var festen fra først til 
sist en hyldning til Norge og Stavanger.

Idag begynner Mulernes skole sin sommerferie. I den anledning sam
ledes alle på skolens gårdsplass, hvor taler blev holdt av overlærer Han
sen og Arne Espeland. Under tonene av „Ja vi elsker" blev først det 
norske flagg langsomt firt og til „Fra himlen er du falden" firtes så 
det danske...........

...Vi går stadig fra fest til fest. Overalt viser den danske gjestfri
het sig.

Efter at vi har besøkt de store bedrifter i Odense, museer, Odinstårnet, 
Lillebeltsbroen, idrettsplasser i distriktet osv., var programmet igår lagt 
til Revninge. Det er en liten landsby mellem 2 og 3 mil fra Odense. Vi 
skulde her få et innblikk i typisk dansk bondekultur. Vi ankom dertil kl. 
15 og fikk en, strålende mottagelse av stedets befolkning, som mann jevnt 
var møtt op på stasjonen. Under marsj gikk det så med det norske og 
danske flagg i spissen til gårdbruker Nørgård Offersens have, hvor 
så vel det norske som danske flagg vaiet fra flaggstangen og hvor det var 
dekket et deilig kaffebord. Efter at velkomsthilsener var utvekslet og man 
hadde behandlet kaffebordet efter fortjeneste, begav vi oss til det gamle 
Jershave Voldsted, hvor lærer Larsen fortalte stedets historie, som var me
get interessant, idet den kjente formann for riksrådet, Ulfsfeldt, har bodd 
her. Det var altså på en meget historisk grunn vi stod. Siden foretok vi en 
rundgang til de forskjellige gårdbrukere og besøkte dem i deres hjem, 
hvor vi overalt blev hjertelig mottatt. Hos gårdbruker N. Chr. Rasmussen 
var det særlig de smukke treskjærerarbeider i hjemmet som fanget vår 
interesse, dog var det overalt smukt og vi hadde inntrykk av at vi var 
kommet til en velstandsbygd, med velholdte besetninger og velpleiede 
gårde.

Derefter samledes man på sportsplassen til felles bespisning med ste
dets innbyggere og hvor det veksledes med taler fra dansk og norsk side. 
Ut på eftermiddagen blev det spillet en fotballkamp mellem Revninge 
idrettslag og Stavangerguttene, som endte med seier for Stavanger md 
5 mot 2 mål. Til minne om kampen fikk Stavangerguttene 2 sølvplater 
(en til Kongsgård og en til Svithun skole) og Revninge idrettslag en fra 
Stavangerne.
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Samværet avsluttedes i forsamlingshuset, hvor Arne Espeland holdt 
foredrag med lysbilleder om Stavanger og Rogaland.

Efter foredraget gikk samtlige, både verter og gjester, samlet til stas
jonen og under hurrarop både på dansk og norsk manér hjemover igjen 
til Odense. Turen var slutt, men minnene fra denne rike og smilende 
bygd med den gjestfrie befolkning vil vi bevare i lange tider.

Nu har vi bare 2 dager igjen og så settes turen hjemover igjen med 
2 dagers ophold i Kjøbenhavn, hvor den 70-årige mulerdreng, snekker
mester Marius Pedersen (populært blandt mulerdrenge kalt „Onkel Ma
rius") skal være vår eiser one.

Vårt ophold i Odense har vært en sammenhengende fest fra vi kom 
og til nu og danskene har vært noen fortrinlige verter.

Søndag 14. juli kommer vi hjem igjen, spekket med historier fra vårt 
uforglemmelige Danmarks-ophold."

(Fot. Chr. Pedersen.) 
Nordmændenes Besøg hos

Sogneraadsformand Nørgaard Offersen, Revninge.
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Mulernes Legaiskole i Lejrskole
paa Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord.

(Rejsebreve fra Skolen.)
„Han lærer dem ej alene 
ud af den prentede Bog, 
i Mark og blandt løvrige Grene 
han fører den muntre Pog."

I September kommer Aftenerne tidligt, og det var mørkt, før vi Ons
dag den 4. September ad snoede og smalle Veje naaede frem til Røns
hoved Højskole ved Flensborg Fjord, Lejrskolens Hjem i de komm'ende 
Dage, hvor Forstander Aage Møller og Frue har taget gæstfrit mod Mu
lerdrengene, deres Lærere og 2 Elever fra Odense Seminarium.

Lejrskole er Skole først og Lejr sidst og maa ikke sidestilles med det 
almindelige Begreb om Lejr. Men selvfølgelig bliver det Skole paa en 
anden Maade end hjemme i en større Provinsby. Alene dette at bo undei- 
samme Tag Dag ud og Dag ind giver Muligheder, den almindelige Skole
form ikke kender. — Men Skole ér det under alle Omstændigheder, Skole 
i Selvvirksomhedens glade Tegn. Der sker noget Dagen lang, og der er 
Opgaver nok til alle.

Med primitive, hjemmelavede Apparater er Stedets Nord-Sydlinie fun
det, Længde og Bredde er beregnet — vi ved altsaa, hvor vi er — Soluret 
tæller i rask Tempo Dagens Timer og kunde for vor Skyld godt vær'e lidt 
mere sindigt, og der er indledt begyndende Iagttagelser over Misvisning 
og Soldeklination. Lejrskolens „astronomiske Drenge" er fornemme som 
Spaniere. Kaldets Vigtighed synes dem bevidst.

„Meteorologien" har nok at gøre; den indtegner Kurver i Snesevis 
over Solskin og Blæst, over Temperatur i Luft og Vand og over Luft
tryk og Nedbør.

Alle disse Maalinger, Beregninger og Iagttagelser flytter Matematik
ken fra den sorte Tavle ud i den aabne Mark. Det, det i Skolen kan være 
saa svært at aftvinge den fulde Interesse, kommer her i Kontakt med 
selve Liv'et. Geometrien kommer atter til at svare til sit Navn.

Naturstudiet bliver vel lettest Lejrskolens mest fuldtonende Streng. 
Ikke mindst, hvor Naturen selv er saa rigt vekslende og yppig som ved 
Rønshoved Højskole. Fjord dg Strand, Ager og Eng, Skov og Mose, Bak
ker og dybe Kløfter er alt samlet omkring denne Plet. Mere end en Uges 
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Ophold her med rig Lejlighed til under kyndig Vejledning, botanisk, 
zoologisk og geologisk at studere Naturen og leve sig sammen med denne 
er en værdifuld Oplevelse for enhver ung. Meget vil han ad den Vej kun
ne modtage, og de Muligheder, der gemmer sig bag dette vilde alene 
være Berettigelse nok for en Lejrskole.

I Sønderjylland faar alle Vandringer og Ture let, ja næsten uundgaa- 
eligt, et historisk Islæt. Her faar Historien Perspektiv. Navn efter Navn 
er Minder, der bidrager deres til at binde Slægten til Fædrenes Jord og 
give Ekskursionerne deres egen Poesi. — Men Sønderjylland er ikke 
blot Historie. Den har sin Hverdag med skiftende Lys og Skygge, vi 
vandrer i Modsætningernes Land og mærker som i alle Grænseegne ogsaa 
her Grænsens sære Psykologi.

Sport og Idræt indleder Dagen og fortsætter til Lands og til Vands 
i alle „ledige" Timer. Ungdom og Bevægelse hører sammen, og Kapt. 
Dalborg, der som 70-aarig „Yngling" deltager i Lejrskolen med Liv og 
Lyst, har nok at gøre. Træningen gælder ikke mindre end en Grænse
kamp i bogstavelig Forstand, idet Lejrskolens Drenge Søndag den 8. 
September skal deltage i en Række Sportskampe i Flensborg sammen 
med Duborgskolens Elever.

Torsdag den 12; September er vi hjemme igen. Egentlig Forventning 
i den Anledning mærkes ikke. Hjemve synes alle en ukendt Følelse. Lejr
skolen har fanget Elevernes Tanker og Sind.

Højdemaaling af en Lerklint. (Fot. Nellemann.)

Mulernes Legatskoles Lejrskole paa Rønshoved Højskole ved Flens
borg Fjord er brudt. Flaget, der i 8 D age har vaj et over Skolen ved 
Danmarks Grænse mod Syd, er taget ned for sidste Gang, og vi er at
ter hjemme.
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I en Lejrskole gaar den enkelte Dag hurtigt, Helheden langsomt. For 
lejrvante er dette en velkendt Historie. I en Lejrskole kan man aldrig 
rigtig finde ud af, hvordan Tiden gaar. Dag efter Dag flyver af Sted, 
og alligevel har man ved Opbruddet en Følelse af, at man har været ude 
snart sagt det meste af ens Levetid. Det kommer af de mange skiftende 
Indtryk og det raske, frejdige Tempo, der aldrig savnes i en Lejr og 
heller ikke manglede i Lejrskolen ved Flensborg Fjord.

„Tempo" blev vel af sig selv Lejrskolens Motto. Eleverne sled med 
Frejdighed i Tingene fra Morgen tidlig til Aften sent. Det blev for dem 
og Lærerne Skoledage, der ikke kunde udmaales med de normerede 6 
daglige Timer derhjemme. Og selv om en Lejrskoles Arbejde bør ligge i 
Program fra Time til Time, hvis det hele skal klappe, tvang Eleverne 

•— paa en pæn Maade ganske vist — Lærerne til at bryde dette Princip 
og forlangte Ekstraarbejde, naar Retrætens Tid var inde.

Eleverne har hentet friske Indtryk og talrige Oplevelser fra Omraa- 
der, der ligger- Bylivet fjernt. Hvad der her huskes længst og kommer 
til at betyde mest, er vel ikke saa lige at forudsige. En Nattur paa Fjor
den mellem Vinkelfyrs forskellige farvede Felter og Ledefyrs skarpt 
tegnede Farvandslinier er ikke Hverdagsopl'evelser for en Odensedreng; 
en gryende Morgenstund paa Udsigtshøjen i Haven, hvor Mørket lang
somt veg, og Dagen fødtes, vel heller ikke; men mon alligevel ikke Søn
dagens kammeratlige og sportslige Samvær med ca. 700 Børn fra danske 
Skoler Syd for Grænsen og den imponerende Udmarch sammen med disse 
fra Duborgskolens Gaard til Fruerskov-Sletten i Flensborg for de aller
fleste blev en Oplevelse, der sent vil glemmes. At vi ogsaa her mødte 
vore egne Realklasser og sammen med disse sluttede op i Sydslesvigernes 
Tog med godt 80 Mulerdrenge, gjorde det jo heller ikke mindre inter
essant.

Sidste Aften stod i Afskedens Tegn. Ved en stille Fjord brændte 
Baalet i lange, slikkende Luer. Skæret lyste ud over Vandet, og Gnister
ne steg højt mod Septembernattens stjerneløse Himmel.

For Mulernes Legatskole er Lejrskolen noget ganske nyt, et Forsøg 
kun, men saadant forløbet, at den for alle dem, der var med, blev et Ud
tryk for, at denne Form for Skole ikke blot er fuldt forsvarlig, men 
ogsaa i høj Grad værd at anbefale for kommende Aar. Skolemænd fra 
Odense, der besøgte Lejrskolen, udtalte det samme, og Skolekommissionens 
Formand, Skatteinspektør Carlsen, der ogsaa var paa Besøg dernede, 
udtalte ved sin Afrejse Ønsket om, at det maatte lykkes Mulernes Legat
skole ad Aare at fortsætte, som der her var begyndt.

Sønderjylland som Grænseland.
(Se „Dagbogen" Side 19.)

I Aarhundreder har Kampen staaet om Sønderjylland. Det er ikke 
Danske, der- er trængt ind i Tyskland, men Tyske, der er trængt ind i 
Danmark. Meget vidner om, at Sønderjylland har været dansk Land; 
men vor mægtige Nabo imod Syd kan ikke dy sig og anerkender aldeles 
ikke Landet Syd for den nuværende Grænse som gammelt dansk Land.

Fra Slutningen af det femtende Aarhundrede gik Fortyskningen af 
Sønderjylland sin Gang, uden at der fra dansk Side blev gjort noget 
for at forhindre det. Vore Konger havde ikke Øje for Faren, det syntes 
endog, som om de med Forkærlighed lyttede til tyske Raadgiveres Fore
stillinger. Tilstanden blev ikke bedre, og ved Aar 1830 begyndte Kampen 
for Alvor. I Stænderforsamlingen blev det danske Sprog haanet. Det gik 
saa vidt, at Tyskerne ikke vilde referere en Tale af en af de danske For
kæmpere. Følgelig klagede man til Kongen over det danske Sprogs Stil
ling i Stænderforsamlingen, men heller ikke det hjalp.
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Nu rejste der sig en national Følelse i hele det danske Folk, og man 
fulgte spændt den mere og mere tilspidsede Kamp mellem Dansk og 
Tysk. Der blev holdt nationale Taler paa Skamlingsbanken, man samle
des til nationale Møder, og Vreden mod Tyskerne voksede. Var det mær
keligt, at man harmedes endnu mere, da en Slesvig-Holstener paa Mødet 
i Rendsborg i Marts 1848 pluds'elig stod op og raabte: „Den danske Na
tion er et dovent, dvask og usammenhængende Folk." Det bragte Gnisten 
til at’ fænge. Oprøret kom, og den uundgaaelige Treaarskrig (1848—50) 
brød ud; den førte til en Fred, hvis Resultat, selv om mange Danske 
var faldet, blev det glædelige, at Sønderjylland var genvundet. Men Fre
den var ikke heldig for Tyskerne; de var forbitrede, og 1864 kæmpedes 
der igen om Sønderjylland, og Danmark maatte gaa ind paa meget haar- 
de Vilkaar; men det værste var: Sønderjylland maatte, hvor tungt det 
end var, afstaas til fremmede Stormagter.

Under disse trange, svære Aar stod det danske Folk sammen om 
den fælles sønderjyske Opgave, Krigen havde bragt os; og man holdt 
atter nationale Møder. Saaledes var Stillingen, da man gik ind i den 
frygtelige Verdenskrig, der bragte Ruin over Tyskland, saa det i Aaret 
1918 maatte gaa ind paa at anerkende Folkenes Selvbestemmelsesret i 
Sønderjylland.

Paa en sludfuld Novemberdag 1918 holdtes et Møde i Aabenraa, og 
atter stod den fra tidligere nationale Møder kendte Forkæmper H. P. 
Hanssen frem og talte. Hans Tale vakte Begejstring i Sønderjylland. 
Kun faa gik derfra uden at have fældet en Glædestaare, da han slutte
de med det bekendte Vers:

„Alt hvad Fædrene har kæmpet, 
Mødrene har grædt, 
har den Herre stille lempet, 
saa vi vandt vor Ret."

Snart var de tunge, triste Dage glemte, thi Afstemningsdagen, paa 
hvilken 75 pCt. stemte Dansk, 25 pCt. Tysk, blev en uforglemmelig Dag 
for Deltagerne. Og paa Genforeningsdagen gik en Begejstringsbølge gen
nem Samfundet, da Kongen paa sin hvide Hest red over den gamle Græn
se i den skønne danske Skærsommer. Han greb Sønderjyderne om Hjer
tet, da han tog den lille Pige op foran sig paa Hesten, og intet Øje var 
tørt, da Kongen Dagen efter bøjede sig og kyssede det gamle Dannebrog. 
Da kunde man af Hjertet synge med Henrik Pontoppidan:

„Det lyder som et Eventyr, 
et Sagn fra gamle Dage,

Over femten Aar er gaaet, og man kan med Rette sige, at Tilstanden 
i vort gamle Sønderjylland langtfra er tilfredsstillende. Den gamle Strid 
mellem Tysk og Dansk er ikke sluttet med Genforeningen. Den staar 
endnu og vil vedblive at staa baade Nord og Syd for den nye Grænse. 
Syd for Grænsen vil de Danske vedblive at kræve deres Ret. De vil i 
Kulturkampen staa faa imod de mange, og vi heroppe i Danmark maa 
ikke glemnie dem, men yde al den Støtte, vi kan. Der blev sagt til dem 
ved Genforeningen: „I skal ikke blive glemte!" Det Løfte maa holdes.

I Nordslesvig, i den genvundne Del af Sønderjylland, vil Striden ved
blive at staa i Fremtiden. Netop nu for Tiden er Nazisternes Agitation 
meget paagaaende. Der tales højt om Grænseflytning, og under mange 
Former ydes store Bidrag til Tyskhedens Fremme i Sønderjylland. Her
til komm’er, at de Danskes økonomiske Forhold er meget daarlige; men 
den danske Stat har ikke vist sig karrig. Den har ofret mange Penge 
paa at ophjælpe det genvundne Land.

Men:
„End taler Skamlingsbankens Støtte 
om Kampens aldrig endte Tid....... "
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Og Stillingen kan blive farlig, hvis ikke det danske Folk er paa Post. 
Vor Kærlighed til den sønderjyske Sag maa ikke kølnes, og vor Støtte 
maa ikke udeblive i Fremtiden.

Danmark har Pligt til at værne den Jord, der nu tilhører os, imod 
Angreb fra fr’emmede Magter, og vi staar i Gæld til vore sønderjyske 
Landsmænd, der i mange Udlændinghedsaar stod trofast Vagt mod Storm
floden fra Syd. Vore Landsmænds Trofasthed, deres Kamp og deres 
Kærlighed til vort fælles Modersmaal er blevet Bolværk for Danmark.

Blot vort Folk dog vilde vide, at en truende Fare kalder paa redeligt 
Folkeværn ved Danmarks sydlige Grænse!

Regnar Ellegaard Christensen.
R a.

Skoleliv er først og fremmest Pligt og Arbejde; men ind
vævet i dette Rendegarn løber Islettens tynde Traade som glit
rende Guld, Mærkedage og Oplevelser, der er Mindet og Erin
dringen værd.

En Aarsberetning skal vise det samme. Give det fornødne 
Talmateriale og statistisk Stof for den Del af Skolens Arbejde, 
der kan maales med disse Maal- Men Tal er Tanker i koncentre
ret Form, og paa faa Sider kan en Aarsberetning' give de nød
vendige Oplysninger af denne Art. Mærkedage og Oplevelser 
kræver mere Plads, men bringer vist ogsaa bedre Bud til Aars- 
beretningens Læsere i Forældrekredsen og blandt tidligere Ele
ver. Og netop dette skulde være Formaalet med nærværende 
Aarsberetning, at den gennem Eleverne naar frem til Hjem
mene og bliver et af Baandene mellem dem og os.

Skolen har mange at sige Tak til ved Aarsberetningens Ud
sendelse. Elevforeningen i Odense og Venner i København for 
økonomisk Hjælp, (uden dem ingen Aarsberetning!), Duborg- 
skolen og Fabrikant Lind-Hansen for Clichéer og Medarbejde
re blandt Lærere og tidligere og nuværende Elever for Artik
ler, Beretninger og Billedmateriale. Ogsaa Justitsraad J. C. 
Madsen takkes for venlig Forstaaelse m. IL t. Aarsberetningens 
Anvendelse i Udtog til „Odense Byraads Forhandlinger“.

Redaktionen af Aarsberetningen er afsluttet pr. 31. Marts 
1936.

Mulernes Legatskole, Odense, i April 1936.
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