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Skolens bestyrelse
Mellem- og realskolen for Skærbæk og omegn er en selvejende institu

tion, hvis bestyrelse består af:
Gårdejer N. Obling, Skærbæk, formand.
Sognerådsformand P. Paulsen, Skærbæk.
Fru pastor Jørgensen, Skærbæk.
Købmand E. Bendesen, Skærbæk.
Arkitekt Skodborg, Skærbæk.
Gårdejer A. Degn, Astrup.
Fru Emma Hansen, Vinumgård.
Amtsrådsmedlem V. Jensen, Skærbæk.
Cigarhandler P. Møller, Skærbæk.

De fire første bestyrelsesmedlemmer er valgt af skolens garanter, de 
tre næste af elevernes forældre og de to sidste af Skærbæk sogneråd.



Fra skoleåret 1947-48
Tirsdag den 18. nov. havde skolen sin årlige generalforsamling, der 

var ret godt besøgt.
Af formandens årsberetning skal meddeles følgende: Det ny skoleår 

er begyndt med 225 elever. Dermed er vi kommen op på så stort et antal 
elever, som skolen kan rumme. Under de nuværende forhold er det imid
lertid umuligt at udvide; derimod forbedres de nuværende lokaler, så 
de efterhånden kommer i god stand efter besættelsestidens forfald.

Foruden de lovfæstede statstilskud har skolen modtaget følgende til
skud: Fra Tønder amt kr. 700,—, fra Skærbæk kommune kr. 4.000,— og 
fra Danmarks-Samfundet kr. 500,—. Elevforeningen har betalt kr. 350,— 
til årsberetningen og kr. 25,— til en flidspræmie. Desuden har vi mod
taget penge eller bøger til flidspræmier fra Cordt Traps legat, boghandler 
Møller, Skærbæk, og en sønderjysk dame i København.

Ud over skolens amtstilskud har skolefonden ligesom de foregående år 
ydet rejsehjælp til børn fra ubemidlede hjem til et beløb på ca. 800,— kr.

Den 15. marts vedtog rigsdagen den ny lønnings- og tilskudslov for de 
private realskoler, hvorved lærerne til enhver tid er sikret den samme løn 
som ved den offentlige købstadskole, og skolen får større tilskud til fri
pladser og til skolens drift.

Trafikspørgsmålet volder os desværre stadig vanskeligheder, så det er 
svært at tilfredsstille både by og opland med hensyn til skoletiden.

Som i de tidligere år har handelsskolen haft lokaler på realskolen, og 
desuden har der været et aftenskolehold.

Til slut takkede formanden de forskellige, der har ydet hjælp til sko
lens drift, samt lærerpersonalet for det arbejde, der var udført på skolen 
i det forløbne år.

Efter formandens årsberetning fremlagde skolebestyrer Jørgensen det 
reviderede regnskab, der balancerede med kr. 91.765,15 og udviste et un
derskud på kr. 515,79. Status balancerede med kr. 44.837,13. — Beretning 
og regnskab godkendtes.

Til bestyrelsen genvalgtes gårdejer Nis Obling, Skærbæk, pastor Steen- 
berg, Vodder, fru Emma Hansen, Vinumgård, og købmand E. Bendesen, 
Skærbæk.

Til revisor genvalgtes sparekassebestyrer Andreas Svendsen, Skærbæk.
Derefter gav skolebestyrer Jørgensen oplysninger om den ny tilskuds

lov og besvarede forskellige spørgsmål angående skolen.
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2. decb. havde underskolen fest. Børnene dansede folkedanse, og under 
kaffebordet var der forskellige småoptrin fra scenen.

3. febr. inspiceredes gymnastikundervisningen af vicegymnastikinspek- 
tør Johansson.

19. febr. havde mellemskolen og realklassen fest. Eleverne fra realklas
sen spillede »Den tredie«.

Overskudet fra de to skolefester — kr. 200,-------tilfaldt skolens legat.

Fra skoleåret 1948-49
Generalforsamlingen afholdtes på skolen den 29. nov. 1948 og var 

godt besøgt.
Formanden udtalte: Elevtallet er nu 220, altså en lille nedgang fra sid

ste år. Dette skyldes, at der i år ikke er så mange børn i 1. u. Alle andre 
klasser er fyldt.

Af forbedringer på skolebygningen kan nævnes, at der i gården er 
bygget læskur, og en del af skolegården er belagt med fliser. Derefter 
kan der ikke godt ske nogen udvidelse, før den store ombygning kommer.

Materiellet er forøget ved anskaffelse af en del borde og stole, ligesom 
de gamle trætavler er erstattet med Bork’s patenttavler.

Da byggepriserne stadig stiger, har vi for en sikkerheds skyld ladet 
brandforsikringen forhøje; bygningen fra kr. 140.000,— til kr. 200.000,— 
og inventaret fra kr. 35.000,— til kr. 50.000,—.

Skolen har jo i en årrække haft skoletandpleje som en frivillig ordning, 
der har fået god tilslutning. Men fra dette skoleår bliver børnene også 
undersøgt af en læge. Undersøgelsen er tvungen; men udgifterne dertil af
holdes af det offentlige. Som De alle ved, har vi lige haft den første un
dersøgelse, og det kan meddeles, at skolelægen, dr. Dahl, Tønder, meget 
ønsker, at en far eller mor i så stor udstrækning, som det er muligt, er 
til stede ved undersøgelsen. Undersøgelsens resultater indføres på et 
helbredskort, der opbevares på skolen, men som naturligvis ikke er til
gængeligt for andre.

Af tilskud har skolen modtaget kr. 4000,— fra Skærbæk kommune, kr. 
600,—• fra Tønder amt (foruden rejsehjælp til.en del elever), kr. 500,— 
fra Danmarks-Samfundet. Til flidspræmier har vi modtaget kr. 50,— fra 
Cordt Traps legat og kr. 25,— fra elevforeningen, samt bøger fra bog
handler Møller, Skærbæk, og fra en dame i København.

Til slut vil jeg gerne udtale en tak til skolens lærerinder og lærere for 
deres arbejde i skolens tjeneste, samt til enhver anden, der på en eller 
anden måde har støttet skolen. Men særlig vil jeg gerne have lov til at 
mindes vor mangeårige, dygtige og samvittighedsfulde revisor, nu afdøde 
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Truels Sørensen, idet jeg på realskolens vegne vil udtale en hjertelig tak 
og et: Ære være hans minde!

Regnskabet, der balancerede med kr. 94.962,53 og udviste et overskud 
på kr. 201,23, og status, der balancerede med kr. 44.555,96, godkendtes.

Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes sognerådsformand P. Paulsen, 
fru pastor Jørgensen og gårdejer A. Degn.

Pastor Steenberg gik ud af bestyrelsen på grund af forflyttelse til Kø
benhavn, og i stedet for valgtes arkitekt Skodborg.

Som revisor i afdøde mejeribestyrer Truels Sørensens sted valgtes re
præsentant Bertelsen, Skærbæk.

Formanden rettede en tak til pastor Steenberg for godt samarbejde i 
bestyrelsen, og pastor Steenberg udtalte gode ønsker for Skærbæk real
skoles fremtid.

Efter generalforsamlingen talte skolebestyrer Jørgensen om emnet: Skal 
mellemskolen reformeres ?

Skolefesterne afholdtes den 9. decb. og 3. marts. De samlede som sæd
vanligt fuldt hus. Ved den sidste fest spillede eleverne »Aprilsnarrene«. 
Et overskud på kr. 175,— blev overgivet til skolens legat.

Fra Raadvad knivfabrik har skolen — på foranledning af frk. Else 
Gabe, København, — modtaget et undervisningsapparat, der viser, hvor
ledes en bordkniv bliver til.

Lærer Kortsen har udfærdiget et stort verdenskort således, at det er 
særlig anvendeligt til undervisning i erhvervsgeografi. For disse gaver 
bringes herved skolens bedste tak.
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Skolens elever maj 1949
Realklassen (10 elever).

Inger Aabling (Automobilf. Aa., Skærbæk), Svend Aage Degn (Gård
ejer S. D., Astrup), Ruth Hansen (Møllejer H., Døstrup), Svend Aage 
Hansen (afd. slagteriarb. H., Skærbæk), Hans Jørgensen (Biografejer 
J., Skærbæk), Anna Kathrine Mikkelsen (Gårdejer M., Vodder), Jens E. 
Petersen (Viktualieh. V. P., Skærbæk), Birte Rejkjær (Hovedagent R., 
Skærbæk), Birte Skodborg (Arkitekt S., Skærbæk), Else Merete Ulfbeck- 
Petersen (Læge U.-P., Skærbæk).

4. m. (15 elever).
Andreas Agerholm (Husmand A., Frifelt) ,Hans Uwe Beck (Bogh. B., 

Skærbæk), Vagn Clausen (Sparekassef uldm. CL, Skærbæk), Gerda Ewald 
(Husm. E., Brøns), Cathrine Freudendal (Landm. F., Mjolden), Ane Ma
rie Hansen (Vognm. H., Døstrup), Asta Hansen (Gårdejer H. H., Vinum), 
Dani Jensen (Enkefru Jensen, villa Barsbøl, Skærbæk), Henry Karstoft 
(Handelsm. K., Gesing), Peter Kromann (Overpostbud K., Skærbæk), 
Leif Lambertsen (Dampskibsfører L., Sønderho), Martin Lydicksen (Gdr. 
L., Birkelev), Svend Mortensen (afd. baneform. M., Hviding), Hans Pe
tersen (Slagterm. P., Skærbæk), Kirsten Wind (Skræderm. W., Brede- 
bro).

3. m. (21 elever).
Sigvard Bennedsen (Cementstøber B., Spandet), Peter Brockdorff (Ur

mager B., Skærbæk), Lillian Christensen (afd. arb. C., Skærbæk), Karen 
Hansen (Førstelærer, Ballum), Tage Hansen (Gdr. H., Vinumgård), Lu
ise Hørlyck (Landm. H., Skærbæk), Ingeborg Jacobsen (Arb. J., Harres), 
Mettelise Jacobsen (Gdr. J., Gasse), Anne Marg. Jensen (Slagteriarb. J., 
Skærbæk), Lilli Jensen (afd. arb. J., Frifelt), Kathrine Jessen (Mejerist 
J., Rejsby), Preben Kjeldsen (Redaktør K., Skærbæk), Petræus Lassen 
(Gdr. L., Hjemsted), Iris Pedersen (Mejeribest. P., Skærbæk), Marianne 
Rejkjær (Hovedagent R., Skærbæk), Erik Rosenberg (Købm. R., Skær- 
bæk), Bodil Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), Anna M. Skodborg (Ark. 
S., Skærbæk), Niels Truelsen (Gdr. T., Birkelev), Tove Thomsen (Gdr. 
B. T., Vangsbo), Terkel Toft (Cigarhdl. T., Skærbæk).
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2. m. (31 elever).
Anders T. Andersen (Arbejdsm. A., Bredebro), Carl Egon Andersen 

(Lærer A., Drengsted), Gurli Beck (Bagerm. B., Brøns), Werner Beck 
(Bogh. B., Skærbæk), Margrethe Bertelsen (Repr. B., Skærbæk), Johan 
Clausen (Vognm. CL, Skærbæk), Else Degn (Gdr. A. D., Astrup), Ingrid 
Ebsen (Gdr. E., Vodder), Hans Eskildsen (Slagter E., Skærbæk), Jenny 
Freudendal (Landm. F., Mjolden), Carl O. Fiichsel (afd. Bager F., Skær
bæk), Knud A. Hansen (Ledningsarb. J. H., Skærbæk), Kurt Holm (Tøm- 
merh. H., Skærbæk), Christian Hørlyck (Landm. H., Skærbæk), Erling 
Jacobsen (Købm. J., Frifelt), Gudrun Jensen (Slagteriarb. J., Skærbæk), 
Birthe Jepsen (Arbejdsm. J., Skærbæk), Per El. Jørgensen (Biografejer 
J., Skærbæk), Kirsten Lauritsen (Lærer L., Rendbæk), Charles Madsen 
(Købmand M., Harres), Maren Mikkelsen (Gdr. M., Vodder), Ejvind 
Petersen (Gdr. P., Brøns), Marie Petersen (Arbejdsmand P., Hjemsted), 
Jørgen Roued (Gdr. R., Skærbæk), Asmus Schmidt (Husm. S., Geil- 
bjerg), Hans P. Simonsen (Husm. Jepsen, Astrup), Harald Skau (Maler
mester S., Døstrup), Truels Truelsen (Gdr. T., Birkelev), Hanne Ulfbeck- 
Petersen (Læge U.-P., Skærbæk), Inga Wolfsberg (Skomagermester W., 
Skærbæk), Knud E. Brodersen (Dyrlæge B., Skærbæk).

1. m. (34 elever).
Kaj Andersen (Tarmm. A., Skærbæk), Christian Andersen (Arbejdsm. 

A., Døstrup), Christian Berndt (Arbejdsm. B., Øbjerg), Henry Bollmann 
(Købm. B., Havervad), Magnus Buch (Opsynsm. B., Vraaby), Ruth Chri
stensen (Farver Chr., Bredebro), Gert Christiansen (Snedkermester Chr., 
Skærbæk), Lis Clausen (Sparekassefuldm. CL, Skærbæk), Elisabeth Degn 
(Gdr. A. D., Astrup), Christa Hansen (afd. Gdr. H., Kjepslund), Herle 
Marie Hansen (Gdr. H. M. H., Ottersbøl), Frede Jacobsen (Tømrermester 
J., Skærbæk), Svend U. Jacobsen (Købm. J., Ballum), Detlef P. Jensen 
(afd. arbejdsm. J., Frifelt), Otto P. Jensen (afd. arbejdsm. J., Frifelt), 
Jens Arne Jensen (Arbejdsm. J., Brøns), Birthe Jepsen (Installatør J., 
Bredebro), Anton Johansen (Vognm. J., Skærbæk), Ester Johansen (Gdr. 
J-, Forballum), Gerda Knudsen (Liniem. K., Skærbæk), Ruth Ladegaard 
(Fru Lambertsen, N. Vollum), Jørgen Nicolajsen (Sognepræst N., Bal
lum), Annelise Nørgaard (Møllejer N., Ballum), Dines Oksen (Gdr. 0., 
Frifelt), Niels W. Ockens (Gdr. O., Arrild), Else Petersen (Forp. P., Bars
bøl), Rasmus Petersen (Gdr. P., Vinum), Sonni Petersen (Bogh. P., Skær
bæk), Niels Chr. Schmidt (Bygm. S., Skærbæk), Knud Scholz (Købm. S., 
Vinum),Lis Steffensen (Købm. S., Skærbæk), Peter Stigsen (Gdr. S., 0. 
Gasse), Gytta Sørensen (Lærerinde fru S., Skærbæk), Finn Tønder (Før
stelærer T., Sønderby).

4. u. (37 elever).
Sonni Andersen (Install. A., Skærbæk), Svend Andresen (Bagerm. A., 

Skærbæk), Øj vind Brink (Entreprenør B., Skærbæk), Holger Christian
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sen (Smedem. C., Mjolden), Niels Erik Christiansen (Barberm. C., Skær
bæk), Georg Clausen (Gdr. CL, Mjolden), Carl Dela (Mek. D., Bredebr.), 
Willy Detlef (Teglværksbest. D., Vinum), Vita Fromsejer (Gartner F., 
Skærbæk), Truels R. Hansen (Gdr. H., Mosebøl), Hans P. Jacobsen (Gdr. 
J., Drengsted), Carl Aa. Jensen (Købm. J., Skærbæk), Vagn Kjær (Kom
munekasserer K., Skærbæk), Ervin Kohl (Mekaniker K., Skærbæk), Kri
stine Ladegaard (Fru Lambertsen, Nr. Vollum), Olga Larsen (Lærer St. 
L., Vollum), Johanne Lassen (Gdr. L., Hjemsted), Hans Lagoni (Murer 
L., Døstrup), Bjarke Madsen (Købm. M., Harres), Sine Marcussen (Ar- 
bejdsm. M., Mjolden), Kirsten Oksen (Landm. O., Astrup), Henry Ole
sen (Skræderm. O., Døstrup), Anna C. Petersen (Tømmerh. P., Skær
bæk), Birgit Petersen (Viktualiehdl. P., Skærbæk), Frieda Petersen (Dro- 
gist P., Skærbæk), Margit Petersen (Slagterm. P., Skærbæk), Peter Ob- 
ling Petersen (Forp. P., Barsbøl), Mona Pinkowski (Gartner P., Skær
bæk), Peter J. Rahlf (Kornhdl. R., Frifelt), Telse Schmidt (Landm. S., 
Birkelev), Helmuth Simonsen (Tømrer S., Døstrup), Jens Svendsen (afd. 
lokomotivf. S., Skærbæk), Rigmor Sørensen (Bagerm. S., Skærbæk), 
Hans Bech Thomsen (Gdr. B. T., Vangsbo), Peter Thyssen (Landm. J. 
Th., Vodderbro), Truels Thyssen (Forp. Th., Birkelev), Jes Tæstensen 
(Karetmager T., Skærbæk).

3. u. (28 elever).
Ruth Aaskov (Murer Aa., Frifelt), Aase Andersen (Købm. A., Skær

bæk), Karin Beck (Bogh. B., Skærbæk), Niels A. Bollmann (Købm. B., 
Havervad), Else Marie Brandt (Vognm. B., Skærbæk), Erik Clausen 
(Vognm. CL, Skærbæk), Jacob Clausen (Gdr. CL, Vinum), Søren Degn 
(Gdr. A. D., Astrup), Helga Eskildsen (Husm. E., Skærbæk), Frederik 
Hansen (Bogh. H., Skærbæk), Tage Hansen (Arbejdsm. H., Skærbæk), 
Ingelise Holm (Direktør H., Skærbæk), Ingrid Højbjerg (Arbejdsm. H., 
Skærbæk), Alice Jacobsen (Købm. J., Frifelt), Hans Kjærgaard (Murer 
K., Skærbæk), Inge Knudsen (Liniem. K., Skærbæk), Mads Konstmann 
(Arbejdsm. K., Skærbæk), Elisabeth Schack Krog (Dyrlæge K., Skær
bæk), Søren Lassen (Gdr. L., Hjemsted), Karl Obling (Slagterm. O., 
Frifelt), Aase Pedersen (Gdr. P., Mjolden), Truels Petersen (Gdr. P., 
Døstrup), Kirsten Rejkjær (Hovedagent R., Skærbæk), Alfred Schmidt 
(Landm. E. S., Birkelev), Bente Terkildsen (Gdr. T., Ottersbøl), Ole 
Ulfbeck-Petersen (Læge U.-P., Skærbæk), Ulla Winter (Købm. W., Skær
bæk), Peter Konstmann (Arbejdsm. K., Skærbæk).

2. u. (25 elever.)
Ester Bossen (Gdr. B., Barsbøl), Kirstine Brink (Husm. B., Sønder - 

næs), Egon Brockdorff (Barberm. B., Skærbæk), Conni Dam (Mekaniker 
D., Skærbæk), Ingrid Fromsejer (Gartner F., Skærbæk), Per Hansen 
(Bager H., Skærbæk), Birthe Jensen (Købm. J., Skærbæk), Hans Aksel 
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Jensen (Slagteriarb. J., Skærbæk), Birthe Johansen (Vognm. J., Skær
bæk), Marie Johansen (Gdr. J., Gasse), Nelly Kjeldsen (Redaktør K., 
Skærbæk), Holger Kortsen (Lærer K., Skærbæk), Lis Ludvigsen (Købm. 
L., Skærbæk), Bente Madsen (Uddeler M., Skærbæk), Vagn Mikkelsen 
(Gdr. M., Vodder), Ellen Petersen (Bogh. P., Skærbæk), Werner Peter
sen (Tømrerm. P., Skærbæk), Karen Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), 
Søren P. Schmidt (Bygm. S., Skærbæk), Henry Scholz (Købm. S., Vi
num), Ulla Schack Krog (Dyrlæge K., Skærbæk), Erling Skodborg (Ark. 
S., Skærbæk), Hans Svendsen (afd. lokomotivf. S., Skærbæk), Bent Tryk 
(Skotøjshdl. T., Skærbæk), Jytte Wolfsberg (Skomagerm. W., Skærbæk).

1. u. (15 elever).
Ingeborg Bendesen (Købm. M. B., Skærbæk), Nicolaj Bossen (Gdr. B., 

Barsbøl), Jan Kaare Brink (Entreprenør B., Skærbæk), Christa Brink 
(Husm. B., Søndernæs), Christian Eskildsen (Husm. E., Skærbæk), Chri
sta Holm (Tømmerhdl. H., Skærbæk), Alice Balslev Ishøy (Premierljtn. 
L, Haderslev), Ulla El. Jørgensen (Biografejer J., Skærbæk), Leni Leu 
(Barberm. Leu, Skærbæk), Erik Rode (Købm. Rode, Skærbæk), Svend 
Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), Ingemarie Svensen (Gdr. S., Mosebøl), 
Ove Thyssen Andersen (Købm. A., Skærbæk), Inge Marie Winter (Købm. 
W., Skærbæk), Uwe Thomsen (Bogh. Th., Skærbæk).

Ialt 216 elever.

X-

REALEKSAMEN 1947
Censorer.

Skriftlig dansk: Rektor Oxenvad, Kbhv. og cand. mag. Leif Busk, Kbh. 
Mundtlig dansk: Seminarielærer Aage Rahr, Tønder. Skriftlig engelsk: 
Overlærer Johnsson, Lyngby og lektor frk. Valentiner, Kbhv. Mundtlig 
engelsk: Lærerinde fru Nielsen Skriber, Hobro. Tysk: Adjunkt fru Kon- 
drup, Tønder. Skriftlig regning-matematik: Lektor Saxe, Fredericia og 
overlærer Junge, Odense. Mundtlig regning og matematik: Førstelærer 
Henriksen, Bredebro. Fysik: Seminarielærer, cand. mag. Utoft Sørensen, 
Tønder. Historie: Lærerinde frk. Qvirinsen, Aarup. Geografi: Adjunkt 
Nicolajsen, Tønder. Naturhistorie: Kommunelærerinde frk. G. Hansen, 
København. Fransk: Lærerinde frk. Lindegaard, Skærbæk.. Håndarbejde: 
Kommunelærerinde fru Kronhøj, Skærbæk. Sløjd: Lærer Nygaard, Gasse.

Eksamensresultaterne.
Johanne Bertelsen, Skærbæk, g+ (12,84). Ida Christensen, Kløjeng, 

mg+ (14,17). Inger Margrethe Clausen, Skærbæk, mg-r (13,24). Tage 
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Hansen, Gasse, g+ (12,92).Niels Hansen Petersen, Bredebro, mg (13,71). 
Hans Christian Schmidt, Geilbjerg, mg+ (14,23). Niels Skodborg, Skær
bæk, mg+ (14,39). Doralise Thyssen, Skærbæk, mg (13,75).

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1947
Censorer.

Skriftlig dansk: Kommunelærer Thomsen, Charlottenlund. Mundtlig 
dansk: Overlærer Back, Gram. Engelsk: Lærerinde fru Nielsen Skriber, 
Hobro. Historie: Lærerinde frk. Qvirinsen, Aarup. Geografi: Kommune
lærer J. Chr. Hansen, Toftlund. Naturhistorie: Kommunelærerinde frk. 
G. Hansen, København. Skriftlig regning og matematik: Lærer Wegge 
Olsen, Fakse. Mundtlig regning og matematik: Førstelærer Henriksen, 
Bredebro. Tegning: Kommunelærer Kronhdi, Skærbæk. Skrivning: pens, 
lærer Haugaard, Skærbæk. Håndarbejde: Kommunelærerinde fru Kron- 
høj, Skærbæk. Sløjd: Lærer Nygaard, Gasse.

Eksamensresultaterne.
Carl Andersson, Gasse, mg (13,85). Else Margrethe Boesen, Astrup, mg 

(13,89). Svend Brammer, Roager, mg (14,16). Ebba Elisabeth Broder - 
sen, Skærbæk, mg+ (14,24). Kaj Christiansen, Døstrup, mg-i- (13,01). 
Willy Christiansen, Arrild, g+ (12,83). Harry Ehlers, Roager, mg (13,97). 
Ingvart Hørlyck, Skærbæk, mgH- (13,53). Jens Jensen, Rejsby, mg 
(13,82). Kaj Svane Nielsen, Birkelev, mg + (14,48). Henry Nørby, Skær
bæk, g (12,01). Hans Chr. Rosenberg, Skærbæk, mg+ (14,28). Elisabeth 
Schmidt, Skærbæk, mg-r (13,01). Niels Carstensen Skade, Døstrup, mg 
(13,92). Knud Schack Steenberg, Vodder, mg (14,14).

Flidspræmier.
I realklassen tildeltes flidspræmier til: Niels Skodborg (elevforenin

gens flidspræmie), Hans Chr. Schmidt og Ida Christensen, og i 4. m. til 
Kaj Svane Nielsen og Ebba Elisabeth Brodersen.

REALEKSAMEN 1948
Censorer.

Skriftlig dansk: Lektor Hein-Nielsen, Kbhvn. og forstander Nicolaj
sen, Ålborg. Mundtlig dansk: Skoleinspektør O. Hansen, Løjt Kirkeby. 
Skriftlig engelsk: Kommunelærerinde frk. Cl. Duus og lektor O. Nielsen, 
Odense. Mundtlig engelsk: Skoleinspektør Schultz, Skærbæk. Tysk: Over
lærer frk. M. Møller, Trustrup. Skriftlig regning og matematik: Skolein
spektør Klintø, Esbjerg, og lektor Hilmer Nielsen, Randers. Mundtlig reg
ning og matematik: Skoleinspektør Schmidt, Nykøbing F. Fysik: Semina
rielærer, cand. mag. Utoft Sørensen, Tønder. Historie: Overlærer B. Pe
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tersen, Løgumkloster. Geografi: Kommunelærer J. Chr. Hansen, Toftlund. 
Naturhistorie: Kommunelærerinde frk. K. Petersen, Rødding. Fransk: 
Lærerinde frk. Lindegaard, Skærbæk. Håndgerning: Kommunelærerinde 
fru Kronhøj, Skærbæk. Sløjd: Lærer Nygaard, Gasse.

Eksamensresultaterne.
Carl Andersson, Gasse, mg-r- (13,65). Svend Brammer, Roager, mg + 

(14,26). Harry Ehlers, Roager, mg (14,09). Ingwart Hørlyck, Skærbæk, 
mg-r- (13,44). Jens Jensen, Rejsby, mg-r (13,47). Kaj Svane Nielsen, 
Birkelev, mg (14,14). Elisabeth Schmidt, Skærbæk, g + (12,41). Niels 
Carstensen Skade, Døstrup, g+ (12,89). Knud Schack Steenberg, Vodder, 
mg+ (14,18).

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1948
Censorer.

Skriftlig dansk: Skoleinspektør O. Hansen, Løjt Kirkeby. Mundtlig 
dansk: Overlærer Back, Gram. Engelsk: Overlærer Winther, Rødding. 
Tysk: Skoleinspektør Schultz, Skærbæk. Historie: Førstelærer Thomsen, 
Brøns. Geografi: Kommunelærer Munksgaard, Skærbæk. Fysik og kemi: 
Lærer Kortsen, Skærbæk. Skriftlig regning og matematik: Inspektør Chri
stensen, Esbjerg. Tegning: Kommunelærer Kronhøj, Skærbæk. Skrivning: 
pens, lærer Haugaard, Skærbæk. Håndarbejde: Kommunelærerinde fru 
Kronhøj, Skærbæk. Sløjd: Lærer Nygaard, Gasse.

Eksamensresultaterne.
Inger Aabling, Skærbæk, g+ (12,71). Svend Aage Degn, Astrup, mg 4- 

(13,44). Niels Henry Detlef, Vinum, g+ (12,77). Ruth Hansen, Døstrup, 
mg (14,14). Svend Aage Kjær Hansen, Skærbæk, mg4- (13,49). Ole 
Bent Jensen, Skærbæk, mg (13,67). Rita Jensen, Skærbæk, g + (12,76). 
Hans El. Jørgensen, Skærbæk, mg+ (14,26). Andreas Lausten, Døstrup, 
g + (12,75). Gerda Merrild, Gesing, g (11,77). Anna Kathrine Mikkelsen, 
Vodder, mgJ- (14,40). Hans Bonde Møller, Gejlbjerg, g+ (12,78). Ivar 
Petersen, Skærbæk, mg4- (13,65). Jens Erik Petersen, Skærbæk, mg4- 
(13,02). Birte Rejkjær, Skærbæk, mg (13,97). Rita Richter, Skærbæk, 
g+ (12,41). Birte Skodborg, Skærbæk, mg+ (14,24). Else Merete Ulf- 
beck-Petersen, Skærbæk, mg 4- (13,52).

Flidspræmier.
I realklassen tildeltes flidspræmier til: Svend Brammer (Elevforenin

gens flidspræmie), Harry Ehlers, Kaj Svane Nielsen og Knud Schack 
Steenberg, og i 4. m. til Anna Cathrine Mikkelsen.
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LÆRERNE OG FAGFORDELINGEN
R. Jørgensen: Regning-matematik i r., geometri i 2. m., naturlære i 

1. m.—2- m. og 4. m.—r.
Fru O. Jørgensen: Dansk i 1. u. og engelsk i r.
Overlærer E. Grønlund: Religion i 3.m.—4. m., dansk i 3. m.—r., en

gelsk i 3. m.—4. m., fransk i r., naturhistorie i 4. m.—r., sang i 1. m.-3. m.
Frk. E. Lindegaard: Engelsk i 1. m.—2. m., tysk i 2. m.—r., historie i 

2. m.—3. m., gymnastik i 2. m.—r.
J. Chr. Kortsen: Historie i 4. m.—r., geografi i 4. m.—r., naturlære i 

3. m., regning-matematik i 3. m.—4. m., tegning i 4. m., sløjd i 4. u.—r., 
gymnastik i 4. m.—r.

Frk. Rubner-Peters en: Dansk i 3. u.—1. m., regning 1. m.—2. m., skriv
ning 3. m., håndgerning 1. u.—r., gymnastik 3. u.—1. m.

E. Bjørn: Dansk 2. m., geografi 3. u. og 1. m.—3. m., naturhistorie 
4. u.—3. m., tegning 3. u.—3. m., gymnastik 3. u.—3. m., sang 3. u.—4. u.

Fru Jensen: Religion 3. u.—2. m., historie 4. u.— 1. m., geografi 4. u., 
regning 2. u.—4. u., skrivning 4. u.—2. m.

Fru Sørensen: Religion 1. u.—2. u., dansk 2. u., historie 3. u., natur
historie 3. u., regning 1. u., skrivning 1. u.—3. u., småsløjd 1. u.—3. u., 
sang 1. u.—2. u.

SKOLENS BOGSAMLING
Lærerbogsaiiiling Børnebogsainling 

»Frem«........................................................ 32 bd.
Filosofi........................................................ 10 »
Religion....................................................... 43 »
Samfundskundskab..................................... 20 »
Opdragelse og undervisning....................... 67 »
Geografi og rejsebeskrivelser................... 42 » 39 bd.
Regn., matem., astron., fysik, kemi, geologi 96 » 15 »
Zoologi, botanik og biologi....................... 64 » 15 »
Praktiske fag.............................................. 24 » 16 »
Kunst........................................................... 10 »
Sang og musik............................................ 8 »
Litteraturhistorie og sprog........................ 78 »
Historie....................................................... 147 » 34 »
Biografier.................................................... 70 » 35 »
Skønlitteratur.............................................. 203 »
Børnebøger.................................................. 573 »
»Din Fremtid«............................................ 15 »

Ialt .... 914 bd. 742 bd.

Desuden ejer skolen en betydelig samling skolebøger, der udlånes gra
tis til børn fra ubemidlede hjem.

Brugte skolebøger og bøger til skolebiblioteket modtages altid med tak.
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SKOLEPENGENE
er 14 kr. om måneden i underskolen og 22 kr. i mellemskolen og realklas
sen. Søges skolen af flere børn fra samme hjem, betales kun halvt for det 
andet barn, og de følgende søskende går gratis.

1 brændselspenge betales 9 kr. om året. Er der flere søskende, betales 
kun for to.

I de klasser, i hvilke der undervises i sløjd, betaler drengene 6 kr. om 
året for materiale.

Elever, der indstilles til eksamen, betaler 12 kr. til mellemskoleeksamen 
og 20 kr. til realeksamen.

Ansøgning om friplads eller nedsættelse af skolepengebetalingen ind
sendes til skolens bestyrelse inden 15. juni. Ansøgningsskema fås på skolen.

Skolens elever er ulykkesforsikrede under deres ophold på skolen og 
under deres gang eller rejse til og fra skole. Desuden har skolen tegnet 
en ansvarsforsikring.

Den mundtlige del af mellemskole- og realeksamen afholdes i tiden 
fra 30. maj til 23. juni, og årsprøven fra 21. til 24. juni.

Lørdag den 25. juni
kl. 15,30 er der afsluttende møde, ved. hvilket eksamensresultaterne med
deles.

Til at overvære eksamen indbydes elevernes forældre og værger samt 
enhver anden, der interesserer sig for skolen.

Det ny skoleår begynder den 12. august kl. 9.
R. Jørgensen.
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ARSSKRIFT
UDGIVET AF

SKÆRBÆK REALSKOLES

ELEVFORENING

Husk, du er el barn af fortiden og skal selv være 
med til at skabe fremtiden.

H. Høffding.



ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Christian Beyer Clausen, sparekassefuldmægtig, Skærbæk, formand.
Math. Bendesen, købmand, Skærbæk, næstformand.
Frk. Anna Beck, kontorist ved ESAV, Skærbæk, kasserer.
Jens Chr. Kortsen, lærer ved realskolen.

X-

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1947-1948

Indtægter:

Legatet.................................................................... 30,50
Indtægt ved festen................................................ 131,00
Renter..................................................................... 3,73 584,73

Udgifter:
Legatet.................................................................... 30,50
Flidspræmie........................................................... 25,00
Underholdning ved festen...................................... 25,00
Musik til festen.......................................................... 134,00
Tryksager, porto, papir m. m....................................... 111,44 325,94

Overskud................................................................ 258,79

Beholdning 1. dec. 1947 .......................................................... 440,20
Overskud 1947-48 .................................................................... 258,79

Beholdning 1. dec. 1948 .......................................................... 698,99

Skærbæk, den 30. november 1948.

Anna Beck, 
Kasserer.
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Forma ridens års beretning
Vi ved, at medlemmerne savnede elevskriftet sidste år — men i år er vi 

her så igen.
Hermed en kort beretning fra generalforsamlingen og festen den 26. 

dec., afholdt på Landbohjemmet.
Tilslutningen var god, dog flest fra de yngre årgange. Det kunne være 

rart, om også en del medlemmer fra nogle af de ældre årgange mødte 
lidt mere talrigt.

Formanden bød velkommen og udtalte sin glæde over, at så mange 
havde efterkommet indbydelsen. Dette er jo et bevis for, at de gamle elever 
er glade for at komme, ikke alene for at more sig, men også for at drøfte 
et og andet med lærerne og kammeraterne fra skoletiden.

Aftenens program var følgende:
Fremvisning af lysbilleder: Aage Riibner Jørgensens rejser med de store 

finske skibe, derefter underholdning, generalforsamling og dans.
Lysbillederne, der blev fremvist af realskolebestyrer Jørgensen, bistået 

af frk. Riibner-Petersen, fulgtes med stor interesse. — For underholdnin
gen sørgede to af brødrene Bogh.

Som generalforsamlingens dirigent valgtes Hans Rode Leth Flansen. 
Denne gav ordet til formanden, der aflagde beretning:

Der er i år ikke sket store ting, så beretningen er nem at komme over. 
Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder, som i det væsentlige be
stod i udsendelse af girokort og indbydelser til vinterfesten. På sidste 
generalforsamling var der diskussion om, hvorvidt hele bestyrelsen skulle 
afgå hvert år. Det er nu konstateret, at der på generalforsamlingen den 
12. 4. 44 var fremsat følgende ændringsforslag til lovenes § 6: »For
manden og kassereren kan ikke afgå samtidig.« Dette forslag er enstem
migt vedtaget på generalforsamlingen den 2. septbr. 1945, og hermed 
skulle det være fastslået, at formanden og kassereren ikke kan afgå sam
tidigt. Bestyrelsens andre medlemmer vælges derimod alle hvert år.

Kasserersken Anna Beck aflagde regnskabet. Beretning og regnskab 
godkendtes enstemmigt.

Af bestyrelsen afgik Anna Beck, Math. Bendesen samt lærer Kortsen; 
alle genvalgtes.

Som suppleanter valgtes Rosa Hellenberg og Peder Degn Fromsejer. Til 
revisorer valgtes Else Hansen og Fritz Thomsen.
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Under »eventuelt« fremkom realskolebestyreren med en redegørelse ved
rørende legatet og opfordrede de gamle elever, som mente at kunne afse 
et beløb, stort eller lille, til at støtte legatet, og han takkede alle, som tid
ligere havde givet støtte. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, slut
tede generalforsamlingen med et leve for Skærbæk realskoles elevforening.

Så blev bordene ryddet til side, og dansen tog sin begyndelse.

Skærbæk, maj 1949.
C. B. Clausen.

NB. Der gøres opmærksom på, at det sidste år var 25 år siden, ældste 
årgang udgik fra skolen. Årgang nr. 2 har altså i år 25 års jubilæum og 
påtænker i den anledning at sammenkalde til en lille festlighed sammen 
med bestyrerparret og skolens lærere. Nærmere meddelelse herom vil 
fremkomme senere.

¥

LEGATETS REGNSKAB 1. 8. 1946—31. 7. 1947.

Bankbeholdning den 1. 8. 1946 ...........
Gaver til legatet i 1946-47 ..................

........... 897,11
.......... 100,00

Overskud fra skolefesterne................. ............ 100,00
Udbytte af »Skræderklinten« . . . . 25,00
Renter i banken pr. 31. 12. 46 . . . . 7,85
Renter af obligat, pr. 11. 12. 46 . . . 78,00
Renter i banken pr. 11. 6. 47 . . . . 2,10
Renter af obligat, pr. 11. 6. 47 . . . . 88,00
Modtaget fra skolen....................... 600,00 800,95
1 legatportion a 300,— kr............... 300,00
1 legatportion a 100,— kr...............
Købt 500 kr. 4% Sdj. Kreditf. obl. 
Bankbeholdn. d. 31. 7. 1947 . . . .

100,00 400,00
512,50
985,56

1 898,06 1 898,06

Ovenstående regnskab revideret og kassebeholdningen fundet i over
ensstemmelse med regnskabet.

C. B. Clausen.
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LEGATETS REGNSKAB 1. 8. 1947—31. 7. 1948.

Bankbeholdning den 1. 8. 1947 ............................ 985,56
Gaver til legatet i 1947-48 ................................... 271,50
Overskud fra skolefesterne.................................... 200,00
Udbytte af »Skræderklinten«............  30,00
Renter pr. 11. 12. 1947 ................... 3,95
Kupon pr. 11. 12. 1947 ................... 88,00
Renter pr. 11. 6. 1948 ....................... 0,00
Kupon pr. 11. 6. 1948 ....................... 100,00
Modtaget fra skolen.......................... 600,00 821,95
Udtrukne obligationer..................... 1 100,00
Købt 1 100 kr. 4% Sdj. Kreditf. obl. 1 098,46
Købt 600 kr. do. do. 599,60
1 legatportion.................................... 300,00
Bankbeholdn. d. 31. 7. 1948 ............. 1 380,95

3 379,01 3 379,01

Ovenstående regnskab er revideret. Kassebeholdningen er funden i over
ensstemmelse med bankbogen.

C. B. Clausen.

Legatets formue er nu — 23. 5. 49 —: 5 andele i »Skræderklinten«, 
værdi kr. 500,00, kr. 6.500,00 4 pCt. Sønderj. Kreditf. oblg. og en bank
beholdning på kr. 384,16.

Legatets formål er at yde hjælp til uddannelse, og det kan søges af ube
midlede, dygtige mænd og kvinder, der har taget realeksamen ved Skær
bæk realskole med mindst mg i gennemsnit.

Det kan søges to gange, dog senest i det 6. år efter bestået realeksa
men. Ansøgningsskemaer fås på skolen og skal være indsendt til skolen 
inden 1. dec.
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EN MODELBYGGER
Som bekendt har der her i Vestlesvig levet flere billedskærere, og Skær

bæk har også haft sin, nemlig afdøde bygmester Hansen. Han udførte 
store billedskærerarbejder, hvoraf de to, der stod i hans hjem, vel nok 
er bedst kendt her på egnen. De var skåret efter Carl Bloch’s kendte ma
lerier: »Kommer hid til mig alle, som lider møje og er besværede, og 
jeg vil give eder hvile« og »Jacob den VI. af Skotland besøger Tyge Brahe 
på Hven«.

Men også efter egne tegninger udførte bygmester Hansen billedskærer
arbejder som f. eks. »Løven«, der fik sin plads på Skærbæk apotek, og 
mindetavlen i kirken over de 56 fra Skærbæk sogn, der faldt i første ver
denskrig.

Vikingeborgen »Trælleborg«
En ringvold med voldgrav omgiver en plads med 16 store og 3 mindre huse. 

Uden for ringvolden en forgård med 15 huse omgivet af en ydre vold
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Parti af forgården

Denne evne til med sin kniv at forme træet i skønne billeder gik i arv 
til sønnen, Peter Willadsen Hansen; men han udnyttede den på en helt 
anden måde.

Peter Willadsen tog realeksamen her ved skolen 1929 og kom derefter 
i murerlære. Han uddannede sig videre og tog konstruktøreksamen og 
arbejdede derefter som arkitekt på en tegnestue i København.

Men da byggeriet ved krigsudbruddet næsten gik i stå, lukkede hans 
chef tegnestuen, og det var derefter ikke let for ham at få arbejde inden
for faget. Men nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og for 
Peter Willadsens vedkommende blev det til, at han tog kniven i hånden 
og snittede, og det, der hidtil havde været en fritidssyssel for ham, blev 
nu et erhverv — han blev modelbygger.

Et af de første større arbejder, han udførte, var »Ungdomsgården«, der 
blev udstillet på købestævnet i Fredericia 1940 og sikkert har gjort sit 
til, at han blev kendt, og bestillingerne strømmede da også ind.

I 1939 havde Nationalmuseet begyndt udgravningen af det ringfor
mede voldsted »Trelleborg« i Vestsjælland, og i de følgende år blev ste
det afdækket. Videnskabsmændene var nu i stand til ikke alene at angive 
grundplanen; men de kunne også bestemme beliggenheden og udseendet 
af de bygninger, der omkring år 1000 havde ligget indenfor voldene.
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Det blev nu overdraget Peter Willadsen så at sige at genskabe vikinge
borgen, idet han byggede en model af den til opstilling på Nationalmu
seet, I sig selv er modellen, som er 1,5 X 1,5 m, et mesterværk, udført med 
stor dygtighed. Alt er naturligvis udført i samme målestok, hvilket f. 
eks. fører med sig, at menneskene på modellen kun er 6 mm høje.

Senere udførtes en model til af samme størrelse til Frederiksborgmu- 
seet, og nu arbejdes der på en tredie model med 4,5X4,5 m grundflade 
bestemt til anbringelse i fri luft på selve voldstedet. Derfor bliver terrainet 
modeleret i cement, medens huse, mennesker og dyr bliver støbt i malm 
efter Willadsens træmodeller.

For Rudkøbing museum har Peter Willadsen fremstillet en model af 
en c. 5000 år gammel stenalderby, »Troldebjerg«, på Langeland.

Desuden har Peter Willadsen udført en del modeller for kommuner og 
større virksomheder. Her skal blot nævnes: St. Hans hospital til udstilling 
i Rådhushallen, skyskraberbebyggelse på Bellahøj, kulturcentrum på Bi
spebjerg, byplaner til København og omegnskommunerne samt til flere 
provinsbyer, bibliotek og et større skolekompleks i Odense, en kirke i 
Nakskov, Ålholm slot, ØKs nye hovedsæde i København og hotel d Angle- 
terre, København.

Som man ser, en rig virksomhed, der omfatter både gammelt og nyt.

R. Jørgensen.
&

På cyldetur med en klasse
For et par år siden kom der en ny lærer her til Skanderborg private 

realskole. Hvor han kom fra, var han vant til, at lærerne cyklede en tur 
hver med sin klasse i begyndelsen af sommerferien. Dette begyndte han 
også med her, og børnene var begejstrede for den første tur.

Efter jul spurgte III. mellem, om jeg ville med på en tur til Bornholm. 
Det, syntes jeg, blev for dyrt, men forslog en cykletur til Sønderjylland. 
Forslaget blev godkendt, og jeg tilrettelagde turen, mens eleverne sparede 
penge sammen. Vi ville bo og spise middagsmad om aftenen på vandre
hjem, men ellers selv sørge for tørkost.

Efter den for nogen strenge, for andre spændende eksamenstid, holdt 
vi en dag fri, og søndag den 27. juni kl. 12 samledes de fleste i realsko
lens gård. Resten sluttede sig til efterhånden.

Det havde regnet hele formiddagen, men da der var opklaring i vejret, 
satte vi os på stålhestene og stampede i højt humør ud af Skanderborg 
med Vejle som mål. Uden for byen kom Kirsten og hendes far, som 
havde en mægtig posefuld kirsebær til os, dejlige saftige bær.

Planen var, at de piger, som var mindst vant til at cykle, skulle danne 
fortrop. Det var ingen god idé, for ved at cykle bagefter kunne de få læ 



i den stærke modvind. Snart var flokken samlet, 10 piger, 5 drenge, min 
kone og jeg.

På halvvejen holdt vi hvil på en grøftekant, spiste vor medbragte mad 
og de dejlige kirsebær. Det hjalp på os, og efter 4% times stampen kom 
vi til Vejle vandrehjem, godt trætte. Der fik vi anvist vore køjer, og stål
hesten blev befriet for bagagen. Vi kom alle under brusen, for at und
gå forkølelse, og snart følte vi os friske og meget sultne. 1 spiselokalet 
kom de medbragte fødevarer frem. For at spare på rationeringsmærker 
havde hver medbragt et halvt rugbrød, smør, marmelade, sukker, pålæg 
og havregryn; desuden havde hver ske, kniv, teske og krus med. Vi købte 
mælk på vandrehjemmet.

Efter et styrkende måltid var al træthed forsvundet, og vi legede et 
par timer udenfor. Kl. 22 måtte vi til køjs. Vi drenge skulle bo sammen 
med andre vandrere, som var gået til ro, så vi måtte være stille. Pigerne, 
som havde eget værelse, havde det muntert. Kl. 24 vågnede min kone og 
så dem nyde det fine vejr siddende i vinduerne.

Friske og udvilede stod vi op mandag morgen. Under brusen, køjen 
ordnet, bagagen pakket og så til morgenmaden, som bestod af havregryn 
med mælk og brød med pålæg. Der medgik 8 1 mælk og 100 skiver brød.

Kl. 9 startede vi, nogle lidt ømme i bagen, i strålende solskin med Jel- 
linge runestene og kæmpehøje som første mål. I dag havde vi medvind 
og derfor tid til at synge, snakke og pjanke. Snart var vi i Jellinge, hvor 
de historiske mindesmærker blev grundigt efterset. Så gik kursen mod 
Kolding. Store skyer trak op, og vi frygtede torden, som også kom. Ved 
en gård stod vi i læ; men menneskene der var ikke særlig gæstfrie. Min 
kone bad om lov til at pakke soveposen om i vaskehuset, hvilket hun 
allernådigst fik lov til; men først da vi næsten var gennemblødte, kom 
manden og sagde: »I kan ellers godt gå ind i laden«. Vi tog imod hans 
tilbud, men snart stilnede regnen af, og vi fortsatte; men nu fik vi en 
ærgrelse; to km fremme var vejen knastør, og vi fandt let en skråning, 
hvor vi kunne nyde vor madpakke. Mejeriet blev berøvet 8 1 mælk. Ved 
Kolding fik vi den værste byge, og vandpytterne var så store, at de sendte 
kaskader af vand op i skoene, når forhjulet pløjede igennem dem. Allige
vel gav vi os tid til at se Koldinghus museum, før vi fortsatte til Ødis 
Bramdrup, hvor vi var indbudt til at bo hos Frandses onkel og tante. 
Det blev en dejlig oplevelse. Snart sad vi bænket ved et nydeligt dækket 
bord og måtte spise alle de frikadeller, vi kunne; bagefter æblekage, og 
det var ikke småting, som gled ned. Appetitten var god og maden smagte! 
Efter måltidet boltrede vi os på marken, og inden vi gik til køjs, fik vi 
rødgrød og tid til en lille svingom.

Pigerne sov på hestestaldloftet i noget hø, men det kneb for dem at 
holde varmen, og desuden puslede det så underligt i hovedpuden. Dren
gene lå i laden i høet, hvor vi sov fast hele natten. Tidlig om morgenen 
sagde en af pigerne: Mis, mis, mis, men hun blev hurtig stum, da hun 
så en stor rotte forsvinde.
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Lidt stive i lemmerne efter det uvante leje samledes vi til morgenbordet, 
til havregryn og bagefter cacao. Hver fik en madpakke, og efter et kraftigt 
leve for vore gæstfrie værtsfolk besteg vi vore stålheste.

Den første station om tirsdagen var Christiansfeld, hvor vi så brødre
menighedens kirkegård, kirkesalen og musæet, som indeholdt mærkelige 
ting sendt hjem fra Afrika af missionærerne.

Det var lidt køligt, men vinden var med, så vi kunne nok holde var
men. Lige før Haderslev kom to cykler for tæt på hinanden, og resultatet 
blev et krøllet forhjul og knækkede eger. Det gav så et hvil, mens cyklerne 
blev lavet. Snart kom næste uheld. Min kone punkterede; men det fik to 
raske drenge snart i orden.

Ved Knivsbjerg beså vi resterne af det tyske mindesmærke. Der var 
en pragtfuld udsigt derfra. Vi nåede Åbenrå så tidligt, at vi fik tid til at 
se det imponerende nellikegartneri. Vi havde næppe tænkt os, at der fand
tes så mange arter i så smukke farver. På vej til vandrehjemmet fik de 
modigste sig en dukkert i fjordens kølige vand.

Om aftenen fik vi besøg af mine to brødre, og også denne aften gik 
med boldspil og leg. Af hensyn til de andre vandrere måtte vi gå meget 
stille til ro.

Onsdag gik turen til Sønderborg med ophold i Gråsten, hvor vi så 
slotskirken og -parken. På Dybbøl Banke vandrede vi gennem skanserne.

I Sønderborg beså vi slottet med de forskellige seværdigheder, inden 
vi kom til vandrehjemmet. Her måtte vi blive inde på grund af regnen, 
men forslog tiden med forskellige spil, brevskrivning, samt tegning af 
Skanderborg våbenskjold i gæstebogen.

Torsdag lagde vi ruten ind over Broager, hvor vi beså kirken med de 
to tårne, og Egernsund med den morsomme færge med kædetræk. Turen 
den dag var den smukkeste, thi hvor finder man et kønnere stykke vej 
end strandvejen langs Flensborg fjord?

Fra Grænsehjemmet tog vi en tur til grænsen og fulgte gendarmstien 
et langt stykke ind i skoven; vi fik også lov til at gå om på den anden 
side af bommen, altså så nær Tyskland som vi kunne komme.

Fra Padborg sendte vi cyklerne hjem og fik billet til næste dag. Vi fik 
et hurtigt bad, men måtte tidligt til ro, for vi skulle op kl. 5 for at nå 
rutebilen. Ro blev der ikke, for vi skulle tage revanche for alle de andre 
aftener. Hvilke løjer der kan laves af løse bundbrædder, tæpper og en 
vandpistol, behøver jeg næppe at udmale her. De fleste nåede dog at få 
et par timers søvn. På hjemturen var vi lidt slappe efter de fem dages 
cykletur og godt tilfredse med at lade toget befordre os hjem.

En sådan tur med en klasse er en stor oplevelse. Man lærer eleverne at 
kende fra en helt ny side. Alle var nemme at have med at gøre, og aldrig 
sås et surt ansigt, selv om det ikke altid gik efter deres hoved.

Mens jeg har skrevet dette, har jeg oplevet turen engang til, og jeg 
glæder mig til den tur til Sønderjyllands vestkyst, som jeg skal ud på 
med II. mellem.

Jørgen Bogh.
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Det halve Europa rundt til fods 
og »pr. autostop«

Gråspurve og danskere findes overalt, siges der. Jeg tror, vi har arvet 
en hel del eventyrlyst og mod fra vore forfædre, vikingerne.

Under krigen blev der sat en stopper for alle rejser, og da de så endelig 
blev givet fri, var de første og største vanskeligheder vel nok pengene; 
men rejselysten vågnede i alle, og jeg higede, ligesom så mange andre, 
efter at komme ud at se, hvorledes andre levede, både åndeligt og materielt.

For at få mine sprogkundskaber udvidet, tog jeg et år på den inter
nationale højskole i Helsingør som økonoma. Det var et meget interes
sant år. Vi havde elever fra alle verdensdele, og ikke alene fik vi øvet 
os lidt på sprogene, men vi knyttede værdifulde venskabsbånd med kam
merater fra forskellige lande, som senere skulle komme os til hjælp.

10 . april tog vi 7 danskere afsted mod England. Målet var College 
Harlech i Wales, en træningsskole for studenter, der skal videre til et af 
de engelske universiteter. Det var en pragtfuld skole, indrettet i et roman
tisk gammelt herresæde, og med et bibliotek på 20.000 bind, musikhal 
med kinoorgel og flygel. Omgivelserne var vidunderlige; til den ene side 
havde vi havet, og til den anden de walisiske bjerge, bl. a. »Snowdan«, 
som er det højeste bjerg i Wales. Det var en herlig tid, og for os alle 2 
uforglemmelige måneder.

5 af de danske elever tog derefter hjem, hvorimod min veninde, Elle 
M. Bentzen fra Ålborg, og jeg fortsatte videre, da vi nu havde lagt en 
lang rejseplan. Vi ville gerne til Skotland, Holland, Belgien, Luxemburg, 
Frankrig, Nordafrika, Italien og Schweiz.

Pengeforholdene havde vi ordnet med skolen i Helsingør, da den fik 7 
engelske elever i det samme tidsrum, og på denne måde kunne vi lave lidt 
privat clearing.

Så startede vi den lange rejse med en god start den første dag, idet 
vi nåede ca. 300 km mod nord. Denne strækning kunne vi selvfølgelig 
ikke nå uden at benytte os af »Autostop«, hvilket er meget almindeligt i 
England, og vi havde som regel held med os.

Vi nåede ret hurtigt Skotland med dets storslåede natur, gæstede Glas- 
gow, Loch Lomond og kom til Englands højeste bjerg »Ben Nevis«, hvor 
vi forsøgte os som bjergbestigere. Derefter længere mod nord, forbi Loch 
Ness, hvor en skotte blev meget fornærmet på os, fordi vi tvivlede på 
hans påstand om, at han tre gange havde set det berømte sø-uhyre. Derpå 
over til Inverness på østkysten, videre over Perth, Edinburgh (Englands 
reneste og pæneste by), York, Leeds, Manchester, tilbage til Harlech. Her
fra gjorde vi en afstikker til Syd-Wales for at besøge en af College-kam
meraterne, en 60-årig minearbejder, der havde præsteret det kunststykke 
— mandens høje alder taget i betragtning — at tage studentereksamen 
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for at have et bedre fundament for sine sociale studier. Det var minear
bejdere af den rigtige type — med kulstøv i årerne og et par eksplosioner 
nede i minegangen bag sig. Vi var der i 8 dage og fik et lille kursus i 
minedrift.

Vi besøgte videre »Isle of Wight«, Oxford og Cambridge og begav os 
derefter mod London, dels for at tjene nogle penge til videre rejse, dels 
for at overvære Olympiaden. Vi arbejdede en måned på »Friendship- 
House« i London som stuepiger.

Englænderne er dejlige og hjælpsomme mennesker. På en af vore fri
dage var vi taget til Stratford-on-Avon (Shakespeares by). Vi nåede først 
dertil kl. 1,30 nat. Vandrehjemmet var lukket. Vi mødte imidlertid en 
betjent, der spurgte, om vi ikke havde natlogi, hvortil vi ærligt svarede: 
Nej. Politimanden tog os med til banegården, puttede os ind i en I. kl. 
vogn og forlod os med de ord: Sørg blot for at være ude igen inden kl. 6.

Da job’et i London var slut, tog vi via Harwich til Hok van Holland. 
Vi havde adskillige kammerater fra Helsingør-skolen i Holland, så her 
voldte det ingen vanskeligheder at klare sig frem. Vi kom til blomsterlan
det under de store kroningsfestligheder og fik indtryk af den store popu
laritet, dronning Juliane, prins Bernhard og børnene nyder i befolkningen.

Med stor interesse studerede vi de mange kunstmuseer med hollænder
nes pragtfulde malerier. — I Haag det berømte fredspalads, hvortil for
skellige lande har skænket kostbare og smukke gaver. Fra Danmark det 
store springvand i gården — isbjørne og søløver — fremstillet af køben
havnsk porcellæn.

De penge, vi havde tjent i London, var sluppet op, da vi nåede ind i 
Belgien. -— Jo, vi har prøvet lidt af hvert, sovet i høstakke og ventesale, 
men vi er sluppet uskadte over alle genvordigheder og strabadser. Vi ville 
nu søge beskæftigelse i Belgien, idet vi regnede med, at Belgier-franc 
ville være en god mønt at drage videre med. Omsider lykkedes det gennem 
KFUKs afdeling i Bruxelles at opnå pladser som tjenende ånder i privat
hjem, hvor vi blev i fire måneder. Men jeg må sige — det er ikke mor
somt at være ung pige i et belgisk hjem. Husassistenter regnes ikke for 
ret meget. Hun må arbejde fra 7 morgen til 8-9 aften. Julen tilbragte vi i 
Belgien. Den belgiske juleaften er nærmest som en nytårsaften her. Der 
spises og skåles. Stemningen mangler.

Den 5. januar drog vi videre, kom gennem Namur til Luxemburg og 
via Metz til Paris. Otte dage i den pragtfulde verdensby, så videre gen
nem Rhonedalen til Marseilles, hvor vi for 2400 francs pr. næse købte en 
4. klasses billet til Tunis.

Dermed var vi kommen uden for Europa, og vore øjne mødte en broget, 
farverig og en med alt muligt beskæftiget befolkning. Her var vi ca. 10 
dage, og hver dag bød på nye spændende oplevelser. Dejligt solskin, 
kæmpestore kaktus og viftende palmer. Vi så Beyens palads, og en dag 
var vi på tur til Fønikernes by: Karthago.
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På en flyvebillet, der var billigere end båd, nåede vi fra Tunis til Pa- 
lermo.

På Sicilien stødte vi på nye likviditets-vanskeligheder, idet man ikke 
var spor interesseret i vore gode belgiske francs — kun Schweizerfranc 
og dollar havde interesse. Vi måtte derfor sælge, hvad vi kunne, af ryg
sækkenes indhold. Lidt udenfor Palermo fik vi »Autostop« med en hyg
gelig siciliansk bondemand, der var vært for os i to dage. Hver aften ar
rangeredes bal til vor ære. Sicilianernes koner og børn sad i stuen, medens 
mændene dansede med hinanden eller med os. Det var en pudsig ople
velse. — Der fandtes store citron- og appelsinlunde, og vi nød at måtte 
plukke så mange, vi havde lyst til. Før vi rejste, kom naboerne med for
skellige fødevarer, vi skulle have med på turen; de var i det hele taget 
umådelig gæstfrie imod os. Endvidere hjalp de os, så vi kunne få vore 
penge vekslede, og vi tog derpå videre med toget til Neapel. Neapel ligger 
meget smukt, men er en snavset by. Den største oplevelse, syntes jeg, var 
besøget i Pompeji, byen, der for 2.000 år siden blev ødelagt af Vesuv. 
Man forbavses meget over den høje kultur- og levestandard, som herskede 
på det tidspunkt.

Næste mål var Rom, pavens by. Set. Peters kirken i Vatikanet er så 
flot og kostbart udsmykket, så man bliver helt stum af betagelse, når 
man træder ind i den mægtige kirke med marmorgulv og søjler, med det 
skønne, forgyldte loft og de rigt udsmykkede hvælvinger, med malerier 
og arkitektur, udført af Italiens berømteste og største mænd. Lige over
for residenspalæet det skønne Capitolium, videre ad Julius Cæsar’s vej 
til det store amphiteater »Colosseum« fra Romertiden. Desuden besøgte 
vi katakomberne, hvor vi bevægede os frem, i de smalle, kolde, fugtige 
gange med hver vort lille stearinlys. Engang imellem gav det et sæt i os, 
når vi oppe på en af hylderne (gravpladserne) fik øje på et kranium, og 
man syntes, det er ufatteligt, at mennesker har været i stand til at leve i 
sådanne omgivelser.

Nu var vi imidlertid nødt til at tage hjem for at få kontanterne til 
at række. Vi gjorde en dags ophold i Milano, hvor vi så den skønne kirke. 
Derefter videre mod Schweiz til Lugano-søen, hvor vi standsede nogle 
timer for at betragte den storslåede natur. Her var der varmt, med palmer 
og kaktus, men jo længere vi kom mod nord, des koldere blev det. Sneen 
lå i tykke lag, og lange istappe hang ned fra klippesiden. I Basel måtte 
vi vente natten over for at komme med Skandinavien-Expressen, der 
kommer fra Luzern og fortsætter op gennem Rhindalen, gennem det hær
gede og bomberamte Tyskland, til Danmark.

Vi havde set en masse; herlige minder, fyldte dagbøger og et væld af 
mindeting og film havde vi med hjem i randselen, men vi er blevet klare 
over, at Danmark står højt, socialt set. Den nød, man kan møde i Belgien, 
Frankrig, Italien, for ikke at sige Tunis, hvor ikke få bor i jordhuler, 
kender vi jo ikke herhjemme.

Inger Marie Pedersen, mejeriet, Skærbæk.
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Med »Olivebank« rundt Kap Horn
I begyndelsen af februar 1937 lå vi i brændende hede i Port Victoria, 

Syd-Australien, med den finske 4-mastede bark »Olivebank«.
Vi var færdige med at laste 4.400 t hvede eller ca. 6.200 sække. Vi 

skulle til »Falmouth for ordre«, som det hedder i sømandssproget; men 
endnu vidste vi ikke, om vi skulle gå rundt »Håbet« eller »Hornet«.

De fleste af os havde prøvet den sidste rejse en gang før, så vi vidste 
nok, at rundt Kap Horn var den hurtigste, men også den farligste tur.

Så kom ordren: Rundt Kap Horn. — Vi fik så alle travlt med at lette 
anker og sætte sejl, og med fulde sejl gik det mod det fjerne mål, en 
rejse på ca. 16.000 sømil.

Vi havde god vind; men i løbet af tre dage blæste det op til regulær 
storm, og vi tog sejlene ned et for et helt ned til stumperne, et arbejde, 
der ikke kan beskrives, men må prøves. Vinden var agter for tværs 
—- den bedste vind for et sejlskib.

Dag efter dag gik; fra morgen til aften og fra aften til morgen slog 
søerne ind over skibet. Gang på gang blev man slået om af vandet, når 
der blev arbejdet ved braserne. Gang på gang skulle vi op og sætte sej
lene, bedre fast, da den volsomme storm rev dem løse, selv om de var 
surret nok så godt.

Stormen varede i 32 døgn, og i den tid var vi ikke af olietøjet, da 
vi aldrig vidste, hvornår hver mand skulle på dækket, og der var sjæl
dent længe imellem. Men i disse 32 døgn var vi også kommen helt over 
»Stillehavet« og rundt om »Hornet«, en rejse, vi året før havde været 
69 døgn om.

Nu gik det hurtigt mod nord, og hvor var det herligt, da vi først hav
de fået alle sejl sat og alt gjort rent — os selv iberegnet. Vi gik alle og 
glædede os til, at vi kunne få en rekordrejse, da turen fra »Hornet« til 
England sjælden tager mere end 50-60 døgn.

For fulde sejl gik det gennem sydøstpassagen, over »Linien« og gennem 
nordøstpassaten. Vi havde nu kun brugt 65 døgn og regnede med 80-90 
døgn til hele rejsen. Men det skulle ikke blive tilfældet, for da kom det, 
vi frygtede mere end storm, nemlig vindstille. Dag efter dag lå vi på sam
me sted ikke mere end ca. 1000 sømil fra England. Da vi lå lige i 
Amerika—Europa dampskibslinien, havde vi besøg nok. Den ene turist
damper efter den anden kredsede om os, og folkene vinkede til os, og 
jo mere de morede sig, jo ærgerligere blev vi. Skibet rullede dovent fra 
side til side, og sejlene daskede mod ræerne. 110 døgn gik, og det er ikke 
til at undres på, at vi var noget mismodige.

Efter 118 døgns sejlads rundede vi endelig en morgen »lands end« 
og lod ankeret gå uden for Falmouth. Jeg blev om bord på »Olivebank«, 
først til Glasgow, hvor vi lossede, og siden til Finland.
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»Olivebank« er ikke mere. Den blev et af krigens første ofre. Igen er 
et af de få stolte sejlskibe gået ned og sammen med det en kaptajn, som 
alle, der har sejlet under ham, vil mindes.

Peter Christensen.
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Fredslund, Sigrid, f. Hansen, lærerinde, Tornerosevej 37, Herlev.
Fromsejer, Elsine, f. Juhler, Gesing pr. Skærbæk.

— Peder, landmand, Gesing pr. Skærbæk.
Gaeng, Carla, kontorist, Skærbæk bank, Skærbæk.
Gjerlev, Signe, f. Lorensen, Skovvejen 45, Silkeborg.
Gerts, Leo, mekaniker, Ballum.
Gram, Rigmor, telefonist, Suldrup pr. Støvring.
Grønlund, E., overlærer, realskolen, Skærbæk.
Hållof, Inger, f. Feilberg Jørgensen, lærerinde, Sdr. Boulevard 38, Odense.
Hansen, Else, bogholderske, Skærbæk.

— Elsie, Skærbæk.
— Hans R. L., cand. polyt., Bagsværdvej 221, Bagsværd.
— Gerda, f. Schmidt, Bagsværdvej 221, Bagsværd.
— Hans, bager, Ribevej, Skærbæk.
— Knud, købmand, Skærbæk.
— Hans Brorsen, gårdejer, Tevring pr. Døstrup S.
— Jens, montør, Dronningensgade 13. Odense.
— Jes, møllersvend, Døstrup.
— Knud Aage, cand. polyt., 0. Aabling, Frifelt.
— Kirstine, plejemoder, åndssvageanstalten, Ribe.
— Peter, bankassistent, Skærbæk Bank, Skærbæk.
— Lucie, f. Kjær, kontorist DSB, Skolegade, Skærbæk.
— Gunnar Bleicken, Torvegade 6, Skærbæk.
•— Anders, landmand, Døstrup S.
— Per, stud, theol., Set. Jacobsgade 3, Kbhv. 0.
— Maria Banke, f. Knudsen, lærerinde, Hert. Hans Vej 31, Sønderb.
— Nis Emil, radiotekniker, Parkvej 5, Haderslev.
— Anna Mathilde Lohmann, f. Helms, Magistervej 21, Kbhv. NV.
— Bothilde, Bunti, Ballum.
— Paul, sømand, Vesterende skole pr. Ballum.
— Tage, kontorist, Skærbæk.
— Peter Høy, Kong Georgs Vej 60, København F.
— Niels, kommis, Roager.
— Jørgen, gymnasieelev, Vinumgaard pr. Døstrup.
•— Marne, Kjepslund pr. Skærbæk.
— Tage, kontorist, eksportslagteriet, Skærbæk.
— Rud, lærer, Munkebo skole pr. Drej by.

Hellenberg, Rosa, broderiforretning, Storegade, Skærbæk.
Helms, Ingrid, lærerinde, Hesseløgade 4, København 0.

—- Christian, landmand, Mjolden pr. Døstrup S.
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— Birte, student, Mjolden pr. Døstrup S.
Henningsen, Elisa, f. Jessen, Gånsager pr. Frifelt.
Holdt, Signe, indendørsarkitekt, adr. Svendson, Nakskovvej 42, Valby.
Holdt, Grethe, syerske, KFUK, Bredgade, Kolding.
Holm, Jacob, dyrlæge, Skodborg J.
Husted, Johanne, f. Johannsen, Sdr. Bork.
Høeg, Ingeline, kontorist, bispekontoret, Ribe.
Højland, Astrid, f. Rasmussen, Havevej, Skærbæk.
Hørlyck, Ingwart, Gassevej, Skærbæk.
Ibsen, Vilh., klitassistent, Rømø.
Jacobsen, Jacob, forpagter, Nørby, Skærbæk.

— Marie, f. Kiilerich, Byvangen 4, Saxkøbing.
Janstrup, Hansine, f. Richter, Skolegade, Skærbæk.
Jensen, K. Chr., sognepræst, Starup pr. Haderslev.

— Thorvald, lokomotivfører, Wørrishøffersgade 29, Nyborg.
— Gerda Aagaard, Seem pr. Ribe.
— Anna, f. Freiberg, Aalekistevej 46, Vanløse.
— Peter, snedkerlærling, Bredebro.
— Helene, f. Nielsen, Tinglev.
— Knud, Husum pr. Ballum.
— Cathrina, tandtekniker, Rønne, Bornholm.
— Annelise, tandtekniker, Nissumgade, Skærbæk.
— Rita, damefrisørelev, Nissumgade, Skærbæk.
— Henning, konstruktør, Ullerupvej, Skærbæk.
— - Dagny, f. Obling, Gassevej, Skærbæk.
• — Søren Thim, mekaniker, Rejsby.
— Cathrine, f. Brink, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
— Jens, smedelærling, Rejsby.

Jeppesen, Tinne, f. Stamp, cand. pharm., Fortevej 26, Riisskov, Århus.
Jepsen, Diderik, kornhandler, Brede pr. Bredebro.
Jessen, Niels K., bankassistent, Toftum, Rømø.

— Erik, landmand, Vraaskov, Frifelt.
— Signe, f. Andersen, Vestergade 49, Tønder.
— Valborg, Vraaskov pr. Frifelt.

Johansen, Anna, f. Obling, Buddingevej 72 C, Lyngby.
— Gertrud, f. Schmidt, Havevej, Skærbæk.
— P. Godtfred, landmand, Ullerup pr. Skærbæk.

Johnsen, John, adjunkt. Bistrupvej 8, Birkerød.
•— Ellen, f. Riibner Jørgensen — —
— Dagmar, f. Stamp, Mesinge centralskole, Mesinge, Fyn.

Juhl, Svend Aage, boligmontering, Perlegade 37, Sønderborg.
Jørgensen, Aksel Riibner, adjunkt, Rødegaardsvej 104, Odense.

— Elisabeth Riibner, sygeplej., Fuglebakkens børnehospital Kbh. F.
— Anders Feilberg, lektor, Rygmarksvej 6, Hellerup.
— Niels Feilberg, cand. jur., Emdrup Banke 53, Kbhv. 0.
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— Johs Feilberg, politifuldmægtig, Nørregade 30, Tønder.
— Ester, centralen, Sdr. Nissum pr. Ulfsborg.
•— Laura, Jernbanegade, Skærbæk.

Karstens, Adser, landmand, Gånsager pr. Frifelt.
Kiilerich, Agnete, barneplejerske, Strandvej 119, Hellerup.

— Ebba, San Francisko, USA.
— Hans, disponent, Graasten.

Kjems, Aase, f. Dahl, »Klithytten« pr. Hviding.
Kjær, Anders, direktør, Roald Amundsensvej 16, Århus.
Kjærgaard, Inger, defektrice, Krone apoteket, Esbjerg.
Knudsen, Carl, lærer, Jagtvej 212, København 0.
Knudsen, Didde, f. Schmidt, telefonist, Gassevej, Skærbæk.

•— Henning O., civilingeniør, Østergaards Allé 7, Fruens Bøge.
— Else, sygeplejerske, Spandet skole, Spandet.

Kock, Gerda, centralen, Åbenrå.
Kof oed, Ingeborg Munk, f. Højer-Hansen, Thorsvej 2, Lyngby.
Kollbaum, Martha, f. Bonde, Christiansfeldtvej 15, Haderslev.
Kortsen, J. Chr., lærer, realskolen, Skærbæk.
Krog, Niels, gårdejer, Astrup pr. Brøns.

— Signe, f. Bastian, — —
— Hugo, gårdejer, Branderup.
■—■ Marie, f. Vodder, Branderup.
— Valdemar, gårdejer, Astrup pr. Brøns.
— Schack, dyrlæge, skolegade, Skærbæk.

Kromann, Thomas, postelev, Søndergade 18, Tønder.
Kruse, Karin, lærerinde, Ålykkegade 13, Kolding.
Kærn, Ole, civilingeniør,
Kudsk, B. P., intendant i marinen, Suensensgade 27, Kbhv. K.
Lassen, Niels P. G., gårdejer, Hjemsted pr. Skærbæk.

— Georg, smedemester, Jernbanegade, Skærbæk.
Lauritsen, Svend Aa., skibsreder, Havnegade 53, Kbhv. K.
Lehmann, Gustav, lærer, Lime skole pr. Mørke.
Lindegaard, Emma, lærerinde, realskolen, Skolegade, Skærbæk.
Lodbjerg, Tove, sygeplejerske, Gentofte.
Lorenzen, Helen, defektrice, apoteket, Bramminge.
Lund, Sophia, f. Dircksen, Rylen 2—3, Sønderborg.
Lundsager, Inger, f. Riibner Jørgensen, Hjort Lorenzensvej, Haderslev.
Løbner, Anton, handelslærling, Havnegade 114, Esbjerg.
Madsen, Astrid, f. Sørensen, lærerinde, Sofiedal 6, Sindal.

— Poul, dekoratør, Nyhegn, Esrum.
— Jørgen, landmand, Harres pr. Bredebro.

Malling, Grethe, sygeplejeelev, præstegården, Brøns.
— Kirsten, gymnasieelev, præstegården, Brøns.

Martinsen, Viggo, kommis, Nygade 28. Vamdrup.
Matthiesen, Anne, kontorist, Tønder Landmandsbank, Skærbæk.
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— Marie, Vollum pr. Bredebro.
Mikkelsen, Math., landmand, Lundsmark, Hviding.

— Maren, f. Lassen, Vodder pr. Frifelt.
Mortensen, Sophie, ekspeditrice, Burmeistergade 10, København K.
Møller, Svend Aage, bankassistent, Slotsbakken 26, Graasten.

— Magda, f. Thomsen, — —
— Anders, stud, polyt., Kærgaard pr. Brøns.

Nicolajsen, Laura, ekspeditrice, Lustrup pr. Ribe.
Nielsen, Chr. Winther, kommis, Sortedamsdoss. 81, Kbhv. 0.

— C. A., toldassistent, Drengsted, Døstrup.
— Kaj Svane, postelev, Skærbæk postkontor, Skærbæk.
— Kristian Svane, postbud, Vesterbrogade 107 A, Kbhv. V.
— Hans Carl, stud, med., Ribe.
— Hilli, f. Domack, Nymarksvej 20, Fredericia.
— Anders, politibetjent, Herles 4, Graasten.
— Elisabeth, f. Bogh, lærerinde, Herles 4, Graasten.
— Carl, snedker, Skærbæk.
— Gurli, Aablings hotel, Skærbæk.
— Marie, kontorassistent, Storegade, Skærbæk.

Nissen, H. P., prokurist, Kastanieallé 39, Sønderborg.
Nørgaard, Adser, forretningsbestyrer, Frederiksborggade 39, Kbhv. K.
Nygaard, Marie, bibliotekselev, Esbjerg centralbibliotek.
Olesen, Otto, murermester, Brøns.
Oksen, Jens, civilingeniør, Berlingsbakke 3, Charlottenlund.

— Erik, cand jur., Hyldegaardsvej 34 D, Charltl.
— Svend, stud, jur., Gassevej, Skærbæk.

Paulsen, Mads, politibetjent, Bagsværd.
■—• Svend, assistent, Klosterengen 2, Roskilde.

Petersen, Frede, skolebestyrer, Sdr. Næraa pr. Aarslev.
Pedersen, Maren Kjær, f. Handevidt, Mølholm pr. Vejle.

— Niels, købmand, Aalkær pr. Gabøl.
— Walter, landmand, Døstrup S.
— Kristian, landmand, Døstrup S.
— Inger Marie, husholdningskonsulent, Nr. Boulevard 45, Randers.
— Kirsten, f. Rubner Jørgensen, Storegade, Skærbæk.
— Christine, f. Bendesen, Storegade, Skærbæk.
— Lilian, Tøndervej, Skærbæk.
— Anton, kontorist, Havevej, Skærbæk.
— Ingeborg, Bredebro.
— Erika, Vinum pr. Døstrup S.
— Niels, tømrer, Bredebro.

Prinds, Margrethe, fotograf, Brøns.
— Andreas, mekaniker, Brøns.
— Louise, damefrisør, Skærbæk.

Pørksen, Marie, sygeplejerske, Mjolden pr. Døstrup S.
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— Niels, landmand, Mjolden pr. Døstrup S.
— Broder, landmand, Mj olden pr. Døstrup S.
— Johs., kontorist, Skærbæk.

Ravn, Jacob, bagermester, Storegade, Skærbæk.
— Bruno, bagermester, Storegade 149, Esbjerg.
— Kaj, Krogs farvehandel, Tønder.

Riber, Erling, bogholder, eksportslagteriet, Skærbæk.
Richter, Kaj, Vestergade 74, Tønder.
Rosenberg, Fedder, købmand, Tørring.

— Boy, stud, polyt., Randbølvej 6, København F.
— Hans Chr., gymnasieelev, Skærbæk.

Rosenbom, Anton, kommis, Skærbæk.
— Carl, radiotelegrafist, Skærbæk.

Rossen, Peter, tømrermester, Ullerupvej, Skærbæk.
— Ingvart, murer, Vollum pr. Døstrup S.
— Christian, købmand, Perlegade 29, Sønderborg.
— Anne Marie, f. Thyssen, Ørderup pr. Toftlund.

Roued, Jørgen, speciallæge, Jomfrusti 13, Haderslev.
— Mette, boghandlerelev, Skærbækgaard, Skærbæk.
— Inge, Skærbækgaard, Skærbæk.

Ryge, Anna Elisabeth, direktrice, Kastanieallé, Sønderborg.
— Johan Chr., styrmand, Sønderborg.
— Poul, postassistent, Ægirsvej, Fredericia.

Riibner-Petersen, Helga, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
Schmidt, V. Blume, uddeler, Gj esten.

— Hans Jørgen, slagtermester, Ribe.
— Kaj, dekoratør, Holmegaardsvej, Hillerød.
— Ella, tandtekniker, Vinum pr. Døstrup S.
— Vagn, kommis, Sportsvej 11, Ikast.
— Niels, cand. mere., Husumgade 12, København N.
— Sofie, bogholderske, Hjertingvej, Esbjerg.
— Edith, defektrice, København.
— Elisabeth, ekspeditrice, Skærbæk.
— Frode, urmagerlærling, Skærbæk.
— Egon, handelslærling, Hellevad.
— Rigmor, Skærbæk.

Schjøtt, Bothilde, chauffør, Brøns.
Schou, Olga, sygeplejerske, Skærbæk.

— Else, barneplejerske, Skærbæk.
Silberbauer, Ejner, snedker, Ribe.
Simonsen, Carl, købmand, Døstrup S.

— Olga, kontorist i undervisningsministeriet, Amagerbrogade 1452, 
København S.

Skade, Niels, handelslærling, Bredebro.
Skodborg, Niels, gymnasiast, Skærbæk.
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Snitgaard, Anders, kontorelev, Bredebro.
Sommerlund, Chr., gymnasieelev, statsskolen, Birkerød.
Stamp, Anders, stud, jur., Vandrevej 9, Hellerup.

— Johan, landmand, Ullerup pr. Skærbæk.
Steffensen, P., lærer, Danmarksgade 19, Lemvig.
Stenger, Albert, skrædersvend, Storegade, Skærbæk.

— Carl, kontorist, Andelsslagteriet, Randers.
Steenberg, Knud Schack, student, Formosevej 21, København S.
Studsgaard, Josef, stud, mere., Tinghøjvej 321 th, Søborg.
Svendsen, Else, lærerinde, Ballum.

— Tinne, lærerinde, Helgolandsgade 8, København V.
— Gerda, Hjemsted pr. Skærbæk.

Søndergaard, Jørgen, Ribevej 50, Skærbæk.
Sørensen, Wendela, f. Muller, Mellemforts Allé 2, København S

— Metha, f. Hansen, Gassevej, Skærbæk.
— Jesper, handelslærling, Kirkeby pr. Roager.
— Sonja, fru, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
— Knud, trafikmedhjælper, Ejby, st., Fyn.

Terkildsen, Ingvert, stud, jur., Ottersbøl pr. Skærbæk.
Thalwitzer, Norman, agenturforretning, Sundquistgade 3, Sønderborg.
Thomsen, Fritz, bankassistent, Folkebanken for Als og Sundeved, 

Sønderborg.
— Lorents, førstelærer, Brøns.
— Erling Wind, lærer, Trustrup.
— Maria Wind, kontorist, D. S. B., Bredebro.

Thorsen, Anne, f. Terkildsen, Randerup pr. Ballum.
Thyssen, Viggo, bankbestyrer, Bramminge.

— Doralise, kontorist, Skærbæk bank, Skærbæk.
Tofterup, Beate, f. Jensen, realskolen, Brande.
Tolderlund Hansen, Petrea, f. Petersen, Svendborg Avis kontor, Ringe.
Tryk, Brigitte, Storegade, Skærbæk.
Tygesen, Hans, lærer, Alsgade 2a, Sønderborg.
Urup, Frieda, f. Haase, Mjolden pr. Døstrup S.
Vodder, Broder, handelsmand, Skærbæk.

— Ditlev Lausen, landmand, Ottersbøl pr. Skærbæk.
— Edith, f. Lassen, Ottersbøl pr. Skærbæk.
•— Hans Jacob, handelslærling, Ottersbøl pr. Skærbæk.

Westergaard, Ole, trafikelev, Skærbæk.
Wiborg, Ellen, Roager.

— Svend, elektrikerlærling, Søndergade 5, Bramminge.
Willadsen, Peter, arkitekt, Vesterbrogade 96:!, København V.

Ved indsendelse af medlemsbidrag bedes medlemmerne opgive 
stilling og adresse.
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