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Skolens bestyrelse
Mellem- og realskolen for Skærbæk og omegn er en selvejende institution, hvis 
bestyrelse består af:

Sognefoged Peter Paulsen, Skærbæk, formand.
Købmand E. Bendesen, Skærbæk.
Gårdejer A. Degn, Astrup.
Fru Emma Hansen, Vinumgaard.
Fru dr. Ulfbeck-Petersen, Skærbæk.
Tømmerhandler H. Holm, Skærbæk.
Fru entreprenør H. C. Brink, Brøns.
Sognerådsformand Viggo Jensen, Skærbæk.
Sognerådsmedlem Chr. Tychsen, Skærbæk.

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



Realskolen for Skærbæk og omegn
1919 —1959

Den 2. september i år har skolen 40 års fødselsdag. Ved skolens 25 års jubilæum 
i 1944 bragte afdøde hr. skolebestyrer R. Jørgensen en udførlig beretning om for
holdene ved skolens oprettelse og om dens virksomhed i de dengang forløbne 
25 år.

Siden da er der altså gået 15 år. Vi skal ikke endnu — det må vente til 50 
års jubilæet — foretage nogen større statusopgørelse, men nøjes med at frem
hæve visse kendsgerninger angående skolen i den sidst forløbne periode.

Byggeriet, som har været på programmet siden omkring 1940, er der først nu 
med den nye tilskudslov skabt mulighed for, men grundige reparationer, en vis 
omend beskeden modernisering af skolens indre, delvis anskaffelse af nyt in
ventar, nye undervisningsmidler, herunder endda, med forældrenes hjælp, et 
tonefilmsapparat —• er der dog blevet råd til.

Afviklingen af de tre første underklasser ifølge aftale med kommunen er for 
længst gennemført. Sidste år tog vi grundet på pladsmangel og ny skolelov heller 
ikke nogen f. klasse, den sidste af underskoleklasserne. Trods nedlæggelsen af 
underskolen har elevtallet vist stadig stigende tendens m. h. t„ indmeldelser. En 
kommunal realskole i Skærbæk vil uden tvivl begrænse tilgangen af elever en del, 
men dette kan i pædagogisk henseende kun blive en fordel, da vi så takket være 
en mindre klassekvotient får mulighed for at give en bedre undervisning. For 
øvrigt skulle der absolut være basis for to realskoler i Skærbæk, når oplandet 
tages i betragtning.

I denne lærerfattige og vikarrige tid har det været en stor lykke for skolen, 
at den råder over og har rådet over en fast lærerstab, erfarne folk, der trofast 
har røgtet deres gerning. Lærerskifte ved skolen har været en sjælden begivenhed.

Et mindst lige så vigtigt og såre nødvendigt aktiv for en privat skole er en 
trofast forældrekreds. Vi ældre lærere ved skolen har for længst begyndt at under 
vise vore gamle elevers børn, et smukt træk af de gamle elever, at vi får lov 
til det. Vi har god grund til at sige tak til den store kreds af forældre, der har 
sluttet op om vor skole.

Også de kommunale råd for de sogne, der sender os børn, har vi grund til at 
takke. Jeg tænker her bl. a. på spørgsmålet om kommunale skolepenge, der har 
været aktuelt siden 1955. Selv om dette ikke direkte berører skolen, men for
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ældrene, tager vi det dog som udtryk for en positiv indstilling overfor os, når 
man i så vid udstrækning, som tilfældet er, er gået ind for kommunal betaling. 
Jeg tænker ikke mindst på det slående eksempel på positiv indstilling fra sogne
rådene og andre kommunale repræsentanters side da man i november ved et 
møde i Skærbæk drøftede skoleplaner for den nordlige del af amtet.

En lille stormflod fremkaldt af blæsten omkring den nye skolelov »haver så 
nyeligen« fejet hen over vor vesteregns flade vidder, men den var ikke i stand 
til at ødelægge vore diger, så selv om »det har stormet og pisket i vor lund«, er 
vi frejdige i hu og regner med en fast plads i det nye skolebillede her i »landet 
bag digerne«, det billede, der foreløbigt kun er skitseret, men som i den nær
meste fremtid skal trækkes op — en plads, som vi sikkert kan holde, hvis vi fort
sat viser os værdige til den.

En hjertelig tak til alle, som har undt og stadig under vor skole denne plads, 
og som altid har været parat til at støtte 40 års jubilaren. En særlig tak til skolens 
bestyrelse og formand, der enige, forstående og velvillige gennem årene altid har 
været dens bedste støtte.

J. Kortsen.

P.S. Vi regner med en festlig sammenkomst om aftenen på skolens fødselsdag 
for forældre, lærere og gamle elever. Nærmere enkeltheder angående denne fes: 
kan først offentliggøres senere.

Fra skoleåret 1958—59
Den 29. august var skolen på udflugt til Odense, hvor vi besøgte H. C. Ander

sens hus og tog andre seværdigheder i øjesyn. Derefter sejlede vi »op ad å« til 
Odense zoologiske have og tivoli. Man morede sig fortrinligt såvel i første som i 
sidste afdeling og havde til trods herfor åndsnærværelse nok til at stille ved 
planmæssig afgangstid, så alle nåede velbeholdne hjem fra den vellykkede tur.

Den 7. september deltog skolen i børnehjælpsdagens børneoptog. På og mellem 
blomstersmykkede vogne havde frk. Rübner-Petersen og fru K. Thomsen arran
geret forskellige smukke og fornøjelige optrin: Guldhornene, Hyrdinden og skor
stensfejeren, Kejserens nye klæder, Den uartige dreng, Tommelise og Ole Lukøje. 
Vi takker også de tre firmaer, der stillede vogne til rådighed.

I oktober besøgte en af de gamle elever skolen ■— en af de rigtig gamle fra 
skolens første hold, Niels Tranberg Beier, nu Frederikssund, tidligere Brøns. Til 
trods for de mellemliggende ca. 40 år traf han enkelte af sine gamle lærere i 
fuld aktivitet. Han overværede nogle timer, tog også selv en time med real
klassen og 4. m., som interesseret lyttede til hans fortælling om vikingespillene i 
Frederikssund. Beier kendte disse gennem selvoplevelse, hvad også hans kraftige 
skægvækst lod formode.

Han glædede os ved at udtrykke taknemmelighed overfor sin barndoms skole.
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Som et håndgribeligt bevis herpå udsatte han en flidspræmie til skolens dygtigste 
elev i tysk ved realeksamen. Denne præmie uddeles for første gang i år. Vi takker 
for gaven og den smukke tanke, der ligger bag.

Den 17. november havde »de små« — hertil hørte i år også 2. m. — skolefest. 
Frk. Rübner-Petersen havde med elever fra de to 1. m.’er indøvet eventyr
komedien: »Peter Spillemand og troldviolinen«. Et stort arbejde med indstude
ring af roller, sange og danse var gået forud, ikke mindst på grund af det store 
opbud af deltagere. De små klarede opgaven fint, og en genopførelse af stykket 
indbragte i overskud 250 kr., der anvendes til køb af børnebøger og musikinstru- 
menter.

Den 26. november afholdt skolen sin årlige generalforsamling. Skolens formand, 
sognefoged P. Paulsen, bød velkommen og aflagde følgende beretning:

»Skoleåret 1957—58 begyndte med et elevtal på 194. Ved optagelsesprøverne 
til f. klassen og 1. m. i juni i år var der til begge klasser tilmeldt langt flere ele
ver, end der kunne optages. På et bestyrelsesmøde afholdt i juni vedtog man 
derfor at optage to parallelklasser til 1. m. Derved opnåede man at alle de kva
lificerede børn til dette klassetrin kom i betragtning. Derimod blev det så grun
det på lokalemangel ikke muligt at optage nogen f. klasse. Denne klasses stilling 
var som følge af den nye skolelov også ret problematisk. Nogle forældre har nok 
været skuffet over, at deres børn ikke kunne optages i f. klassen, men vi håber, 
at de forstår vore vanskeligheder.

Bestyrelsen drøftede også ved denne lejlighed i samråd med arkitekt Skod
borg muligheden for udvidelse af skolen, men man enedes om at vente, til for
holdene var mere afklarede, og der forelå en ny tilskudslov for de private real
skoler.

På et bestyrelsesmøde afholdt i november redegjorde skolebestyreren for sko
lepengespørgsmålet. Han oplyste, at Skærbæk kommune nu betalte for alle bør
nene fra kommunen og ikke som tidligere kun for eleverne i den undervisnings
pligtige alder. For øvrigt var der kun ganske få elever, hvis forældre selv betalte. 
Man drøftede endvidere skolens fremtidsmuligheder, og man besluttede at gøre 
oplandskommunerne opmærksomme på, at de kunne træffe aftaler med skolen 
angående elever, der ønskede at søge en eksamensskole..

Skolen har i det forløbne år modtaget de lovbefalede statstilskud. Fra amtet 
har vi modtaget et fripladstilskud på 480 kr. Danmarks-Samfundet har ydet et 
tilskud på 300 kr. Elevforeningen har betalt 500 kr. til elevskriftet og desuden 
skænket to flidspræmier a 30 kr. til dygtige elever i realklassen. Rømø Andels
kasse, Cordt Traps legat, boghandler A. Møller, lærerne, tømmerhandler H. Holm 
og Skærbæk husmoderforening har ligeledes skænket flidspræmier. De to sidste 
til en dygtig dreng og en dygtig pige i henholdsvis sløjd og håndgerning i real
klassen.

Frk. Rübner-Petersen har i årets løb passet skolebiblioteket, hvor hun har sør
get for at læteivrige lånere fik deres ønsker opfyldt. Vi takker for dette store og 
ulønnede arbejde.

Erhvervsvejleder C. Eskildsen, Tønder, har som tidligere besøgt skolen og gi- 

5



vet 4. m. og realklassen erhvervsvejledning«.
Formanden sluttede beretningen med at udtale en tak til de bevilgende myn

digheder, amtsråd og sogneråd, til forældrene, lærerne og bestyrerparret, til alle, 
der havde skænket flidspræmier —■ kort sagt til alle, der havde støttet skolen. 
Han udtrykte tillige de bedste ønsker for skolens fremtid under den nye skolelov.

Jeg fremlagde derpå skolens regnskab, der balancerede med kr. 155.699,31 og 
udviste et overskud på kr. 438,58. Regnskabet var revideret af bogholder Andr. 
Hansen og sparekassedirektør C. B. Clausen. Beretning og regnskab godkendtes. 
Til bestyrelsen genvalgtes: sognefoged P. Paulsen, fru dr. Ulfbeck-Petersen og 
gdr. Andr. Degn. Som revisor genvalgtes sparekassedirektør C. B. Clausen.

I tilknytning til næste punkt på dagsordenen: Skolens fremtid under den nye 
skolelov, fremkom jeg med forskellige oplysninger. Under et møde mellem amts
skoledirektionen og Skærbæk sogneråd havde man fra amtets side foreslået, as 
der blev oprettet en kommunal realskole i Skærbæk, og at kommunen overtog 
den private realskole på visse nærmere fastsatte betingelser. Et sognerådsmedlem 
gjorde opmærksom på, at da realskolen var en selvejende institution, måtte det 
i sidste instans blive forældrene og garanterne, der skulle afgøre, hvorvidt det 
sidste forslag skulle realiseres. Med hensyn til spørgsmålet om en kommunal 
realskole, synes der i sognerådet at være flertal for en sådan.

Næste skridt for at fremme de nye skoleplaner var et møde afholdt i Skærbæk, 
hvor foruden amtsskoledirektionen også sognerådene og repræsentanter for skole
kommissioner og lærerråd fra byen og oplandet var til stede.

Hvis nogen på dette tidspunkt havde regnet med at den private realskole var 
død, måtte man uvilkårligt få indtryk af, at i så fald spøgede den rædsomt. Der 
var på dette møde overvejende stemning for, at den skulle bevares. Fra mange 
sider blev der givet udtryk for den tillid, man havde næret og fortsat nærede til 
den. Vi skylder alle, der her talte skolens sag, en hjertelig tak. Mødet resulterede 
i, at man fra amtets side trak følgende linier op, som syntes at have almindelig 
tilslutning i forsamlingen: Skærbæk skal for fremtiden have to realskoler, en 
kommunal og en privat. Kommunerne betaler skolepenge for eleverne uanset, hvil
ken af de to skoler, der er tale om.

Vor skole fik ved denne lejlighed et tillidsvotum, som varmede og lovede godt 
for fremtiden.

Vi regner nu med, at skolen efter den nye ordning i første omgang skal om
fatte 5 klasser: 6. og 7. kl. (børn i 12 og 13 årsalderen), samt 3 realklasser. Senere 
kommer eventuelt en 8. og en 9. klasse til. Med hensyn til 6. og 7. klasse har 
der været røster fremme om, at sådanne klasser ikke ville blive tålt ved private 
realskoler. Dette kan ikke være rigtigt af to grunde. For det første kan for
ældre ifølge grundloven selv bestemme, hvor de vil lade deres børn undervise. For 
det andet har undervisningsministeren gentagne gange udtalt, at den nye skole
lov er mere fri og rummelig end nogen tidligere skolelov. Under den gamle lov 
kunne den private skole klare sig. Under den ny må den så kunne blomstre, 
løvrigt behøver man jo blot at henvise til ministerens løfte om, at den private 
realskoles stilling ikke måtte forringes.
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Efter generalforsamlingen holdt erhvervsvejleder C. Eskildsen et interessant fo
redrag om det for forældre aktuelle problem: Unge menneskers valg af livsstilling.

Sidst i november overværede elever fra 4. m. og realklassen i Ribehallen skole
scenens opførelse af Drachmanns »Der var engang«.

Den 29. januar havde »de store«, 3. m., 4. m. og realklassen, skolefest. Trods 
sit svigtende helbred havde overlærer Grønlund givet realisterne en stor og van
skelig opgave som skolekomedie, Henrik Ibsens »Kongsemnerne«. For hr. Grøn
lund, der har søgt sin afsked fra august i år, blev denne forestilling en særdeles 
smuk afslutning på den lange række af skolekomedier, som han med aldrig svig
tende energi og utrættelig dygtighed har indøvet med de skiftende realklasser i 
årenes løb, og vi andre måtte endnu engang forbavses over, at også dette lyk
kedes, som vi har gjort det så ofte før, når hr. Grønlunds skuespillere talte til oj 
fra scenen.

Fru Roschow havde her som ved de smås komedie på sin vanlige talentfulde 
måde udført det meget krævende arbejde med at fremtrylle de rigtige kulisser. 
Vi er som så ofte før fru R. stor tak skyldig.

Den 23. maj var skolen inviteret til den store missionsudstilling, som var ar
rangeret i byen. Børnene beså med interesse de mange særprægede ting, og man
ge af dem benyttede senere lejligheden til et grundigere eftersyn.

I den sidste måneds tid har fru dr. Ulfbeck-Petersen på grund af hr. Grøn
lunds svigtende helbred vikarieret for ham i dansk og engelsk i 3. m. Vi er fru

»Peter Spillemand og troldviolinen«
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»Kongsemnerne«

U.-P. meget taknemmelig for den gode hjælp. Hr. G. er på denne måde blevet i 
stand til at koncentrere sig om 4. m. og realklassen og føre disse klasser igennem 
til eksamen.

Skolen har i år for første gang haft to seminarieelever fra Ribe, Petræus Lassen, 
Skærbæk, og Leo Math, Egebæk, samt en elev fra Tønder Seminarium, Lis Beyer 
Clausen, Skærbæk, til praktikandundervisning.

Sidst i maj blev de private realskolers nye tilskudslov vedtaget. De nærmere 
enkeltheder er på indeværende tidspunkt endnu ikke kendt, men efter alt at 
dømme synes loven at give vore skoler ret gode eksistensmuligheder. Gennem af
dragsfrie lån skulle der tillige være chancer for, at den udvidelse og moderni
sering af skolen, som vi i mange år har drømt om, nu i en nær fremtid vil kunne 
blive til virkelighed.

J. Kortsen.
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Skolens elever
Realklassen (23 elever).

Andreas Antonius (gdr. A., 0. Åbølling), Else Figen (kirketjener F., Brøns), 
Signe Jacobsen (gdr. J., Drengsted), Kirsten Jensen (slagterm. J., Skærbæk), Sten 
Jensen (arb. J., Skærbæk), Kirsten Jessen (Imd. J., Gånsager), Poul M. Knudsen 
(liniem. K., Skærbæk), Hans Asger Larsen (Imd. L., Volium), Kirsten Lauridsen 
(gdr. L., Vinum), Per R. Lauritzen (repræsentant L., Skærbæk), Birgit Lydiksen 
(uddeler L., Gånsager), Inger M. Mathiesen (gdr. M., Lunde), Bent Nielsen 
(disponent N., Skærbæk), Henning Olesen (murerm. O., Brøns), Christian L. Pe
tersen (Imd. P., Rømø), Ove Rahlf (kornh. R., Frifelt), Birthe Ravn (bagerm. R., 
Skærbæk), Thorvald Schmidt (Imd. S., Rømø), Helga Thomsen (førstelærer T„ 
Brøns), Frede Thuesen (uddeler T., Rømø), Rita Thyssen (gdr. T., Birkelev), 
Ebbe Truelsen (gdr. T., Birkelev), Andrea Tønder (kbm. T., Birkelev).

4. m. (29 elever).
Anne Bendesen (kbm. B., Skærbæk), Birthe Bollerslev (arb. B., Gasse), Solveig 

Brink (entreprenør B., Brøns), Inge Brockdorff (falckredder B., Skærbæk), Svend 
Ä. Clausen (vognm. C., Skærbæk), Laura Damgaard (forp. D., Ullerup), Mary 
Jacobsen (fhv. Imd. J., Bredebro), Hanne Jensen (arb. J., Skærbæk), Jens J. Jen
sen (statsskovfoged J., Arrild), Christian Johansen (hønseriejer J., Gasse), Bent 
Jørgensen (arb. J., Døstrup), Helene Karstoft (handelsm. K., Skærbæk), Børge 
Kjær (kommunekass. K., Skærbæk), Henry Madsen (mekaniker M., Rømø), 
Maren Matthiesen (Imd. M., Vinum), Hans Midtgaard (kbm. M., Roager), Margo 
Mølgaard (gdr. M-, Abterp), Karin Møller (skorstensfm. M., Skærbæk), Else M. 
Nielsen (tømmerh. P., Skærbæk), Ole Bj. Nielsen (hotelejer N., Lakolk), Poul 
Nielsen (overbetj. N., Renbæk), Gunda Obeling (gdr. O., Astrup), Bent Olsen 
(ingeniør O., Skærbæk), Kjeld Ottsen (mejeribest. O., Vodder), Grethe Petersen 
(arb. P., Skærbæk), Aenna Rasmussen (vognm. R., Skærbæk), Kirsten Stokbæk 
(gdr. S., Roager), Marie Sørensen (Imd. S., Skærbæk), Anni Tæstensen (karetm. 
T., Skærbæk).

3. m. (33 elever).
Christiane Autzen (Imd. A., Ullerup), Tove Bennedsen (pens, postb. B., Rejsby), 

Erik Brandt (vognm. B., Skærbæk), Johannes Brandt (fru B., Skærbæk), Eva M. 
Brodersen (automobilh. B., Skærbæk), Karin Gram (fru G., Mjolden), Godske 
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Hansen (gdr. H., Kjepslund), Svend Â. Hansen (kirketjener H., Rømø), Vagn 
Hansen (arb. H., Skærbæk), Hans A. Holm (gdr. H., Skærbæk), Nanna Holm 
(forp. H., Frifelt), Svend K. Jacobsen (bogtrykker J., Skærbæk), Finn Janstrup 
(arkitekt J., Skærbæk), Gurli Jensen (murerm. J., Rømø), Ingemarie Jensen (fru 
J., Gasse), Kelvin Jessen (arb. J., Skærbæk), Jørn Jørgensen (arb. J., Skærbæk), 
Martin Krog (gdr. K., Astrup), Edel Larsen (arb. L., Gånsager), Carla Leu (fri
sør L., Skærbæk), Eva Lützen (maskinh. L., Skærbæk), Christian Matthiesen 
(gdr. M., Lunde), Flemming Obling (slagterm. O., Skærbæk), Kurt Olesen 
(fængselsbetj. O., Renbæk), Elly Schjøtt (gravem. S., Skærbæk), Rose Skov (arb. 
S., Ottersbøl), Hanne Sprecher (frisørm. S., Skærbæk), Poul Stokbæk (gdr. S., 
Roager), Ane M. Sondergaard (Imd. S., Arrild), Bente Sørensen (ledningsarb S., 
Skærbæk), Birthe Thyssen (gdr. T., Birkelev), Else M. Thyssen (gdr. T., Gåns
ager), Asger Østrup-Rasmussen (dyrlæge Ø.-R., Skærbæk).

2. m. (37 elever).
Bente S. Andersen (kbm. A., Skærbæk), Bodil Beck (Imd. B., Birkelev), Hardy 

Bech (bagerm. B., Brøns), Ib Clausen (møller C., Roager), Solveig Clemmensen (arb. 
C., Skærbæk), John Gadeberg (depotbest. G., Skærbæk), Kirsten Grundahl (slag
term. G., Skærbæk), Anna M. R. Hansen( cementst. H., Gasse), Anne M. Hansen 
(fængselsbetj. H., Renbæk), Ebba Hansen (bogholder H., Skærbæk), Emma Hansen 
(fru H., Skærbæk), Henning Hansen (Imd. H., Lunde), Mona Hansen (kirketj. H., 
Skærbæk), Karl G. Heukendorff (fru H., Esbjerg) Svend E. Holst (fængselbetj H., 
Renbæk), Lis Janstrup (arkitekt J., Skærbæk), Karin Jepsen (install. J., Bredebro), 
Kirsten Jæger (pastor J., Mjolden), Wolfgang Jørgensen (kørel. J., Skærbæk), Elisa
beth Leding (provisor L., Skærbæk), Kirsten Møller (mekaniker M., Skærbæk), 
Børge R. Nielsen (værkm. N., Renbæk), Morten Nielsen (dyrlæge N., Roager), 
Preben Nielsen (disponent N., Skærbæk), Sonja Nielsen (malerm. N., Skærbæk), 
Hanne Olsen (ingeniør O., Skærbæk), Marie Rahlf (kornh. R., Frifelt), Egon 
Schmidt (arb. S., Rømø), Elin Steffensen (kbm. S., Skærbæk), Christa Stenger 
(postbud S., Skærbæk), Flemming Stenger (slagteriarb. S., Skærbæk), Kjestine 
Stokbæk (gdr. S., Roager), Kirsten Sørensen (ledningsarb. S., Skærbæk), Christa 
Trip (vognm. T., Skærbæk), Bo Ulfbeck-Petersen (læge U.-P., Skærbæk), Gurli 
Winter (købm. W., Skærbæk), Peter Wolfberg (skotøjsh. W., Skærbæk).

1. m. A. (33 elever).
Werner Andersen (postbud A., Skærbæk), Walther Andersen (fru A., Arrild), 

Knud Bennetsen (gdr. B., Høm), Hans J. Bollerslev (arb. B., Gasse), Peter Brandt 
(vognm. B., Skærbæk), Anders B. Christensen (læge Hjorth, Skærbæk), Signe 
Degn (gdr. D., Astrup), Dorthe Dinesen (install. D., Skærbæk), Laura Ebsen 
(vognm. E., Skærbæk), Aase Ferslev (malerm. F., Skærbæk), Jesper Jensen 
(kbm. Hansen, Roager), Laurits Jessen (mekaniker J., Skærbæk), Christian Jo
hansen (vognm. J., Skærbæk), Niels Lauritzen (repr., L. Skærbæk), Thorvald Mad
sen (bagerm. M., Roager), Inge M. Møller (Imd. M., Skærbæk), Sonni Møller (Imd. 
M., Skærbæk), Leif Nielsen (overbetj. N., Renbæk), Lise Lotte Nielsen (hotelejer 
N., Lakolk), Bent Poulsen (Imd. P., Gasse), Kirsten Petersen (arb. P., Frifelt), Lu- 
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dolí Petersen (gdr. P., Vinum), Agnes Rossen (Imd. R., Gasse), Bente Schmidt 
(bygm. S., Skærbæk), Flanne Schmidt (Imd. S., Frifelt), Lissy Schøler (Imd. S., 
Fjersted), Sonja Severin (Imd. S., Roager), Annegrethe Sørensen (kbm. S., Døstrup), 
Frede Terkelsen (Imd. T., Gasse), Ole Thomsen (sognepræst T., Skærbæk), Strange 
Thomsen (bagerm. T., Skærbæk), Ivar Thysen (gdr. T., Åvcd), Jenny Toft (fru 
T., Vodder).

1. m. B. (34 elever).
Kjeld Andersen (kbm. A., Arrild), Arne Christensen (kirketjener C., Døstrup), 

Tove Christiansen (slagterm. C., Hviding), Johannes Feddersen (tømrer F., Fri
felt), Karin Frederiksen (chauffør F., Skærbæk), Erling Freudendahl (mekaniker 
F., Brøns), Jenny Frisk (arb. F., Skærbæk), Anne G. Hansen (fru H., Døstrup), 
Bodil Hansen (chauffør H., Skærbæk), Signe Hansen (gdr. H., Lourup), Flem
ming Jensen (lærer J., Brøns), Ingemann Jensen (arb. J., Skærbæk), Bent Jepsen 
(chauffør J., Mjolden), Anne Jæger (pastor J., Mjolden), Bent Karstensen (arb. 
K., Brøns), Niels Karstoft (handelsm. K., Skærbæk), Stig Kortsen (skolebest. K., 
Skærbæk), Jens E. Krog (gdr. K., Astrup), Kurt Kromann (arb. K., Skærbæk), 
Jonna Larsen (arb. L., Gånsager), Betty Lorentzen (mekaniker L., Bredebro), 
Andreas Lund (bagerm. L., Frifelt), Carl E. Madsen (skomagerm. M., Bredebro), 
Mads Madsen (kbm. M., Rejsby), Georg Munksgaard (overlærer M., Skærbæk), 
Martha Ockens (Imd. O., Arrild), Lis Olesen (postb. O., Døstrup), Jenny Olsen 
(overbetj. O., Renbæk), Kirsten Pedersen (Imd. P., Ottersbøl), Marie Schmidt 
(grosserer S., Bredebro), John Steffensen (kbm. S., Skærbæk), Ulla Steffensen 
(kbm. S., Skærbæk), Flemming Terkildsen (gdr. T., Ottersbøl), Karin Thøstesen 
(malerm. T., Bredebro).

REALEKSAMEN 1958.
Censorer:

Dansk, skriftlig: Rektor A. Amdahl, Tarm, og skolebestyrer M. Furbo, Balle
rup. Dansk, mundtlig: Overlærer H. Askløv, Hellerup. Engelsk, skriftlig: Over
lærer A. Bruun, Rudkøbing, og lektor Otto Nielsen, Fruens Bøge. Engelsk, mundt
lig: Skolebestyrer A. Munk, Aarup. Tysk, mundtlig: Overlærer, frk. H. Husted, 
Ribe. Fransk: Adjunkt H. Heilesen, Ribe. Historie: Viceskoleinspektør T. Brandt, 
Ribe. Geografi: Overlærer J. Bjerregaard, Nykøbing F. Naturhistorie: Lektor 
W. Buch, Haderslev. Naturlære: Inspektør V. Nielsen, Bogø. Regning og mate
matik, skriftlig: Lektor A. Prior, Kgs. Lyngby, og skolebestyrer A. Filtenborg, 
Tåstrup. Regning og matematik, mundtlig: Viceskoleinspektør V. Christiansen, 
Tønder. Håndarbejde: Lærerinde S. Kronhøj, Skærbæk. Sløjd: Lærer M. Ny-, 
gaard, Gasse pr. Skærbæk.

Eksamensresultater :
Tage Brockdorff, Skærbæk mg (13,86). Aase Buch, Rømø, mgX (14,22). 

Birgit Christensen, Rømø, gX (12,71). Aase Ebsen, Frifelt, mgX (14,42). Anne 
Birgitte Gregersen, Rejsby, g (12,29). Birta Marie Hansen, Renbæk, gX (12,80). 
Gunner Kjær Hansen, Skærbæk, mg-^ (13,51). Margrethe I. Hansen, Gasse, mg 
(14,11). Oda F. Jacobsen, Skærbæk, mg^- (13,27). Anders B. Jensen, Vollum, 
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mgX (14,45). Leni Leu, Skærbæk, mg-í~ (13,03). Svend Lorenzen, Bredebro, 
mg-^ (13,51). Grethe J. Munksgaard, Skærbæk, mg (13,83). Inge Nørgaard, 
Skærbæk, mg (13,90). Christa A. Petersen, Skærbæk, mg-^ (13,24). Leif H. 
Rasmussen, Skærbæk, mg (13,73). Erik Rode, Skærbæk, gX (12,76). Vera Schon, 
Skærbæk, mg"^ (13,35). Leif J. Thomsen, Skærbæk, mg-^ (13,08). Inge Wiborg, 
Frifelt, mg-i- (13,29).

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1958.
Censorer:

Dansk, skriftlig: Skoleinspektør Aksel J. Knudsen, Brande. Engelsk, mundtlig: 
Skoleinspektør frk. M. Ravn, Løgumkloster. Tysk, mundtlig: Lærer N. Hack, 
Løgumkloster. Fransk: Adjunkt H. Heilesen, Ribe. Historie: Inspektør A. Hart
vig, Risskov. Geografi: Lærer H. Jensen, Brøns. Naturhistorie: Lærerinde T. H. 
Jørgensen, Haderslev. Naturlære: Overlærer S. Lehmann, Tønder. Regning og 
matematik, skriftlig: Kommunelærer O. Hansen, Holbæk. Skrivning: Pens, lærer 
A. Hougaard, Skærbæk. Tegning: Lærer G. Kronhøj, Skærbæk. Håndarbejde: 
Lærerinde S. Kronhøj, Skærbæk. Sløjd: Lærer M. Nygaard, Gasse pr. Skærbæk.

Eksamensresultater:
Andreas C. Antonius, 0. Abølling, mgX (14,36). Erhardt H. Christiansen, 

Mjolden, mg<- (13,00). Dora M. Ebsen, Skærbæk, mg-^ (13,13). Else M. D. 
Figen, Brøns, mg^* (13,39). Finn Block Hansen, Skærbæk, gX (12,78). Signe H. 
Jacobsen, Drengsted, gX (12,97). Aage K. Jensen, Rømø, mg (13,89). Kirsten 
Jensen, Skærbæk, mg-i- (13,64). Sten H. Jensen, Skærbæk, mg (13,80). Kirsten K. 
Jessen, Gånsager, mgX (14,37). Poul M. Knudsen, Skærbæk, mg (13,73). Hans 
Asger J. Larsen, Vollum, mg (14,12). Kirsten M. Lauridsen, Vinum, mg^ (13,51). 
Per R. Lauritzen, Skærbæk, mg-5- (13,36). Birgit Lydiksen, Gånsager, mg (13,98). 
Inger M. Matthiesen, Lunde, mg (13,75). Andreas M. Nielsen, Ballum, gX (12,98). 
Bent Nielsen, Skærbæk, mg-^ (13,32). Henning D. Olesen, Brøns, mgX (14,42). 
Birthe St. Petersen, Rømø, mg + (13,08). Christian L. Petersen, Rømø, mg (13,84). 
Knud P. Pincowsky, Skærbæk, mg~=~ (13,27). Ove J. Rahlf, Frifelt, mg (13,93). 
Birthe C. Ravn, Skærbæk, mg-^ (13,31). Thorvald Schmidt, Rømø, mg (13,67). 
Helga Thomsen, Brøns, mg-i- (13,21). Frede Thuesen, Rømø, mg (13,98). Rita 
Thyssen, Birkelev, mgX (44,44). Ebbe Truelsen, Birkelev, mg (13,74). Andrea S. 
Tønder, Birkelev, mg (13,98).

FLIDSPRÆMIER
Realklassen: Aase Ebsen (Elevforeningens flidspræmie), Anders Jensen (Elev

foreningens flidspræmie). Aase Buch (Rømø Andelskasse — 25 kr.). Inge Nør
gaard (Rømø Andelskasse — 25 kr.). Margrethe Hansen (Boghandler A. Møllers 
boggave). Grethe Munksgaard (Bogpræmie). Vera Schou (Lærernes flidspræmie). 
Inge Wiborg (Skærbæk husmoderforenings flidspræmie til en dygtig elev i hånd
arbejde). Erik Rode (Tømmerhandler H. Holms flidspræmie til en dygtig elev 
i sløjd).
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4. m.: Henning D. Olesen (Bogpræmie). Rita Thyssen (Bogpræmie). Kirsten 
Jessen (Bogpræmie). Andreas Antonius (Bogpræmie).

3. m.: Kirsten Stokbæk (Bogpræmie).
Præmier til flittige lånere i skolebiblioteket: Hans Midtgaard, Inge Brock- 

dorff (3. m.).

LÆRERNE OG FAGFORDELINGEN
/. Kortsen: Regning-matematik 3.m.-r., fysik r., historie r., sløjd 3.m.-r.
Overlærer E. Grønlund: Dansk 3.m.-r., latin 4.m. og r., engelsk 3.m.
Frk. E. Lindegaard: Tysk 2.m.-r., engelsk 2.m. og r., engelsk 2.m. og r. gymna

stik 4.m. og r.
Frk. El. Riibner-P eler sen: Regning l.m. og 2.m., dansk l.m., skrivning 3.m., 

håndarbejde l.m.-r., gymnastik l.m.-3.m.
Fru K. Jensen: Religion l.m. og 2.m., historie l.m., dansk 2.m., engelsk l.m.A., 

geografi l.m., naturhistorie l.m.-3.m., skrivning l.m.A., tegning l.m.A.
N. Knudsen: Geografi 2.m.-r., naturhistorie 4.m. og r., fysik l.m.-4.m., geometri 

2.m., sløjd l.m. og 2.m., gymnastik l.m.-r.
Fru K. Thomsen: Dansk l.m.B., historie 2.m.-4.m., tegning l.m.B.-4.m., skrivning 

l.m.B. og 2.m.
L. Thomsen: Engelsk l.m.B. og 4.m., sang l.m.-4.m.
Pastor A. Malling: Religion 3.m. og 4.m.

I henhold til den nye lønningslov er frk. E. Lindegaard, frk. H. Rübner-Pe
tersen og hr. L. Thomsen udnævnt til overlærere fra 1. august 1958 at regne.

Lørdag den 27. juni
kl. 15,30 er der afsluttende møde, ved hvilket eksamensresultaterne meddeles. 
Til at overvære eksamen indbydes elevernes forældre og værger samt enhver 
anden, der interesserer sig for skolen.

Det nye skoleår begynder den 18. august kl. 9.



ÅRSSKRIFT
UDGIVET AF

SKÆRBÆK REALSKOLES

ELEVFORENING



ELEVFORENINGENS BESTYRELSE
Christian Beyer Clausen, sparekassedirektør, Skærbæk, formand.
Math. Bendesen, købmand, Skærbæk, næstformand.
Fru Anna Petersen, Skærbæk.
Fru Lilli Hansen, Nygade, Skærbæk, kasserer.
Jens Chr. Kortsen, skolebestyrer ved mellem- og realskolen.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 
REGNSKABSÅRET 

fra 1. december 1957 til 30. november 1958.
Indtægter:

Kontingenter: Kasse 138,00, giro 659,00 ..................................................... 797,00
Kontingenter: Livsvarige medlemmer ......................................................... 190,00
Renter ............................................................................................................... 59,53
Indtægter ved festen ................................................................................... 294,00
Indtægter til legatet ................................................................................... 60,00

L400,53
Udgifter:

Overført livsvarige medlemmer .................................................................. 190,00
Elevhæfter ................................................................................................... 500,00
Udgifter til festen ..................................................................................... 183,45
Flidspræmie....................................................................................................... 60,00
Tryksager, frimærker m. m........................................................................... 221,34
Overskud 1957—58 ..................................................................................... 185,74

1.400,53

Beholdning 1. december 1957 ....................................................................... 755,86
Overskud 1957—58 ....................................................................................... 185,74

941,60

Kassebeholdning ............................................................................................... 208,10
Bankbeholdning ............................................................................................... 655,80
Girobeholdning ............................................................................................... 77,7 0

~ 941,60

Desuden henstår der kr. 1210,00 på Skærbæk Bank for livsvarige medlemmer, 
nr. 1861.

Skærbæk, den 30. november 1958.
Anna Beck Petersen.
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Elevforeningens årsberetning
Vor årlige fest og generalforsamling fandt sted 2. juledag på Aablings hotel. 

Som sædvanlig var der god tilslutning. Festen indledtes med dans, som ved ca. 
21,30 tiden blev afbrudt af hensyn til afholdelse af generalforsamling.

Her bød formanden velkommen til hver især. Han udtalte en tak til Lillian 
Christensen og Inga Wolfsberg, der sidste år havde været så flinke at fremkomme 
med indlæg til elevskriftet, ligesom han rettede en tak til skolens bestyrer for det 
arbejde, han havde med at redigere dette. Efter en kort omtale af elevskriftets 
betydning bad han medlemmerne om at være behjælpelige med at sørge for yder
ligere medlemsfremgang.

Foreningen tæller nu i alt 505 medlemmer, hvoraf 38 har tegnet sig som livs
varige (kontingentet er her 35 kr. — een gang for alle). Hertil kommer så yder
ligere de i årets løb udgåede realister, som beklageligvis ikke var medtaget i for
tegnelsen sidste år, grundet på pladsmangel.

Kasserersken fru Anna Petersen frcmlagde derpå regnskabet. Dette og beret
ningen godkendtes uden kommentarer.

Bestyrelsesmedlemmerne, Math. Bendesen og fru Anna Petersen genvalgtes. 
Fru Petersen havde dog bedt sig fritaget for kassererposten, og her nyvalgtes fru 
Lilli Hansen. Formanden takkede fru Petersen for mange års dygtigt og ener
gisk arbejde med at holde kassen i bedste orden og ligeledes for det veludførte 
arbejde med ajourføring af medlemskartoteket. Han bød derpå fru Lilli Hansen 
velkommen til arbejdet.

Bestyrelsessuppleanterne Hans Andersen og Jes Hansen samt revisorerne Frits 
Thomsen og Johan Stamp genvalgtes ligeledes.

Under eventuelt havde bestyrer Kortsen ordet. Han takkede ligesom forman
den fru Anna Petersen for den meget dygtige måde, hun havde røgtet kasserer
hvervet på, og understregede, at hun havde sin del af æren for det store med
lemstal. Han sluttede med at udtale de bedste ønsker til hver især for det nye år.

Formanden fremførte til slut følgende: De fleste af medlemmerne er sikkert gen
nem pressen bekendt med diskussionen om Skærbæk realskoles fremtid i anled
ning af den nye skoleordning. Jeg skal ikke her fremkomme med nogen længere 
redegørelse, men mener dog ikke, at vi ved denne lejlighed kan lade dette spørgs
mål urørt.

Vi ældre, der har gået på skolen lige efter dens oprettelse, ved, hvilken betyd
ning den har haft for vor landsdel såvel nationalt som skolemæssigt. De fleste af 
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os sidder nu i udmærkede og ansvarsfulde stillinger. Dette kan vi for en stor 
del takke vor skole, dens dygtige lærere og ledere, først afdøde bestyrer R. Jør
gensen og nu bestyrer Kortsen, for. Vi vil ligesom de omkringliggende sogne 
give udtryk for tillid til vor gamle skole og tilsige den støtte. Vi vil håbe, at der i 
tiden fremover fortsat må udgå mange dygtige mænd og kvinder fra skolen. — 
Skærbæk private realskole længe leve!

Da ikke flere ønskede ordet, sluttede dirigenten Per El Jørgensen general
forsamlingen.

Den 2. september i år kan Skærbæk realskole, der nu er en selvejende insti
tution, fejre sit 40 års jubilæum. I denne forbindelse vil jeg gerne citere en ud
talelse, som skolens daværende formand, N. K. Obling, fremkom med ved skolens 
25 års jubilæum i 1944: »Det er et ikke helt lille antal af unge mænd og kvin
der, der i årenes løb er gået ud fra skolen, som nu er i gode stillinger eller godt 
på vej til at komme det. De kan takke Skærbæk realskole for grundlaget, som 
blev lagt der, og som der kunne bygges videre på«.

Med skolens 40 års jubilæum kan elevforeningen fejre sit 30 års jubilæum. I 
1944 blev realskolens legat oprettet. I de 15 år, der siden er forløbet, er legatets 
formue vokset støt til trods for, at der er uddelt mange stipendier til dygtige 
elever, der var udgået fra skolen og på vej til videre uddannelse og dygtig
gørelse. Jeg ville gerne ønske, at mange af vore medlemmer nu i anledning af 
skolens 40 års, elevforeningens 30 års, og legatets 15 års jubilæum, når de ind
betaler deres kontingent, ville tænke over, om der ikke også kunne blive plads til 
en lille gave til legatet på girokortet.

Venlig hilsen
C. B. Clausen.
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LEGATETS REGNSKAB
1. januar 1958 til 31. december 1958. 

Indtægter:
1. 1. Bankbeholdning ............................................................... 2.394,46

Gaver fra gamle elever ............................................... 60,00
2. 7. Renter af obligationer ................................................... 356,00

11. 12. Udbytte fra »Skræderklinten« ................................... 20,00
31. 12. Bankrenter ....................................................................... 5,30

Renter af obligationer ................................................... 356,00
Renter fra skolen ........................................................... 600,00

Udgifter:
25. 1. Købt obligationer ........................................................... 1.682,30

Udbetalt 4 legatportioner .......................................... 700,00
Bankbeholdning pr. 7. januar 1959 .......................... 1.409,46

3.791,76 3.791,76

Legatets formue pr. 1. januar 1959. 
5 andele i »Skræderklinten« ............................ 500,00
Obligationer i sønderjydske kreditforeninger .......... 17.800,00
Bankbeholdning ............................................................... 1.409,46

19.707,46
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.

Skærbæk, den 15. januar 1959.
C. B. Clausen. P. Paulsen.

Legatet stiftedes den 2. september 1944 med en begyndelseskapital på kr. 
3017,00, og der er siden stiftelsen udbetalt understøttelse til 19 gamle elever 
med ialt kr. 6150,00

Legatets formål er at yde hjælp til uddannelse, og det kan søges af ubemid
lede, dygtige unge mænd og kvinder, der har taget realeksamen ved Skærbæk 
realskole med mindst mg i gennemsnit.

Det kan tildeles en ansøger to gange, dog senest det 6. år efter bestået real
eksamen.

Ansøgningsskemaer fås hos og afleveres til skolebestyrer J. Kortsen, Skær
bæk, inden 31. december.

18



Overlærer E. Grønlund
tager sin afsked

Overlærer E. Grønlund har søgt sin afsked og fået den bevilget fra 1. august 
i år. Når hr. Grønlund forholdsvis tidligt, han er kun 65 år, har truffet denne 
beslutning, skyldes det svigtende helbred. Han har følt, at det var bedst at 
holde op, mens legen var god.

Hr. Grønlund har virket ved skolen her omtrent lige så længe, som den har 
eksisteret, idet han blev ansat i august 1921, to år efter skolens oprettelse.

Gennem ca. 40 års dygtige og særdeles energiske virke har han i høj grad væ
ret med til at skabe respekt om skolen og dens arbejde. Han har sin del af æren 
for, at vore elever, når de senere søgte ind ved højere skoler, som oftest har 
været meget velanskrevne.

Som hovedfag har han undervist i dansk, engelsk, fransk og latin samt, for få 
år tilbage, tillige naturhistorie. Da han i sin tid overtog undervisningen i sidst
nævnte fag, syntes han ikke, at skolens zoologisamling var fyldestgørende. Han 
anskaffede så for egen regning en meget fin og indholdsrig samling til flere 
tusinde kroner. Dette var blot et enkelt, men til gengæld et meget talende træk 
om den offervilje, den store grundighed og den aldrig svigtende ildhu, han stedse 
har udvist under udøvelsen af sin gerning. »Det, som du er, vær fuldt og helt, og 
ikke stykkevis og delt!« har for ham ikke blot været et citat, men også et krav, 
han stillede sig selv og prøvede at leve op til som lærer.

Hr. Grønlunds faglige dygtighed i dansk skaffede ham i 1939 undervisnings
inspektionens udnævnelse til censor i skriftlig dansk ved realeksamen, et hverv, 
som han med stor interesse har røgtet siden.

Han har altid stillet store krav til sine elever og i høj grad appelleret til deres 
selvstændighed, for store syntes de vel ofte. Senere forstod de, at det netop var 
noget, som de havde grund til at sige ham tak for, og at han altid gik foran 
med et godt eksempel ved at stille de største krav til sig selv.

Gamle elever vil takke ham for de udmærkede kundskaber han gav dem, men 
hvad mere er, de vil sikkert også takke ham, fordi de f. eks. i litteraturtimerne 
eller under indøvelsen af skolekomedie — et felt, hvor han i sjælden grad har 
formået at komme i kontakt med sine elever og få dem til at yde det bedste —• 
fik øje for mennesket bag læreren og opdagede, at han gav dem noget af sig selv, 
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noget som ikke kunne måles i karakterer, men som var med til at give dem ka
rakter og sans for de ting, der cr af blivende værdi, en lære for livet.

Skolen vil takke hr. Grønlund for hans trofaste og dygtige arbejde gennem en 
menneskealder, og jeg vil gerne personligt takke ham for den tid, vi har ar
bejdet sammen her. Trods forskel i alder og på anden vis har vi altid, når pro
blemer brændte på, kunnet tale os til rette og finde frem til forståelse, takket 
være hans fra første færd noble indstilling overfor en yngre kollega.

Hr. Grønlund har i den sidste tid på grund af sin sygdom i nogen grad følt 
kræfterne svigte. Vi ønsker for ham og for fru Grønlund, at hans helbred igen 
må komme i orden, og at kræfterne må vende tilbage, så han efter den lange ar
bejdsdag må få en god aften sammen med sin hustru. Det fortjener de begge.

J. Kort sen.

Overlærer E. Grønlund
I anledning af, at hr. overlærer E. Grønlund ved afslutningen af indeværende 

skoleår grundet på sygdom tager sin afsked som lærer ved Skærbæk realskole, 
vil jeg gerne som en af dem, der har haft den lykke at følge hr. Grønlunds un
dervisning rette en tak til ham for alt det, han i sin gerning som lærer, har givet 
os elever samt fremdrage nogle af de træk ved hans undervisning, som jeg per
sonligt finder værdifulde og karakteristiske.

Lad mig begynde med at minde om den helt imponerende viden, hr. Grønlund 
sidder inde med og i forbindelse hermed understrege den alsidige orientering, 
han besidder, hvilket klart fremgår deraf, at han har bestridt undervisningen i så 
mange og forskelligartede fag som latin, fransk, engelsk, dansk, naturhistorie, 
sang og religion.

Men hvad der måske endnu stærkere bør fremhæves blandt hr. Grønlunds 
egenskaber som lærer er hans enestående evne til at lære fra sig og delagtiggøre 
sine elever i sin viden, og det på en så levende måde, at det simpelthen er umu
ligt ikke at blive interesseret. Hr. Grønlund forstod at få os elever til at lytte, 
når han gennemgik noget for os; og det hang vel sammen med, at det, vi fik at 
høre, ikke var ligegyldige ting, men noget, der var præget af en dyb og tilbunds
gående tænkning. Jeg mindes her især dansktimerne i realklassen, som endnu den 
dag i dag står for mig som nogle af de rigeste timer i mit liv, timer, jeg ville give 
meget for at opleve igen. Men hvad var det da, der gjorde disse timer så ufor
glemmelige?

Ja, først og fremmest var det den litteratur, der blev gennemgået. Det var 
ingenlunde lette værker, tværtimod, vanskeligt tilgængelige og sprængfyldte med 
problemer, men det var noget, som kom os ved, og takket være hr. Grønlunds 
evne og vilje til at sætte os ind i problemerne og drøfte dem med os, fik vi åbnet 
blikket for den ægte litteratur og fik lært at værdsætte den.
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Gennemgangen af et værk begyndte med, at hr. Grønlund læste det højt og det 
på en sådan måde, at vi blev revet med af det, som var vi selv med i det, der 
blev skildret.

Denne evne til at læse et værk højt står for mig som noget af det mest ufor
glemmelige.

Nu må man imidlertid ikke forestille sig disse timer som lutter forelæsninger, 
hvor eleverne kun var passive tilhørere. Tværtimod formede de sig som et sam
arbejde mellem lærer og elever, hvor eleverne fik lov at yde deres bidrag til un
dervisningen i form af små foredrag, hvor man f. eks. gennemgik en person i det 
værk, man arbejdede med; og det er min overbevisning, at netop dette, at vi 
selv fik lejlighed til at arbejde med stoffet under en kyndig lærers vejledning, 
har været af uvurderlig betydning for os.

Endelig er det værd at bemærke, at hr. Grønlunds arbejde for os ikke ind
skrænkede sig til de på timeplanen fastlagte timer på skolen, men at en stor del 
af hans virke har bestået i ekstratimer, og ingen har vel som han været parat til 
at yde hjælp og give ekstraundervisning, hvor og så ofte der var brug for en 
sådan. Ja selv det at ofre sin hårdt tiltrængte sommerferie for at undervise en 
elev i latin, som havde forsømt at følge skolens undervisning i dette fag, undlod 
hr. Grønlund ikke; han var altid rede til at hjælpe, hvilket viser hans store in
teresse for os elever, en interesse, som ikke hørte op, når vi forlod skolen.

Men nu har sygdommen tvunget hr. Grønlund til at opgive sin lærergerning. 
Et stort og selvopofrende arbejde er til ende, og den tak, som fra skolens side 
skal lyde til ham, vil vi gamle elever gerne bifalde. Vi indser, at vi står i så stor 
gæld til ham for det, han ved sin undervisning har betydet for os, at vi må give 
afkald på at betale tilbage. Kun ét kan vi gøre: sige ham tak som er dybtfølt, samt 
udtrykke ønsket om, at hr. Grønlund må genvinde sit helbred og endnu opleve 
mange dage med mulighed for frugtbare studier.

Århus, den 10. juni 1959.
Hans Peter Simonsen.
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UNESCO’s tekniske bistand til Thailand
Efterhånden findes der forskellige organisationer, der giver hjælp til såkaldte 

»under-udviklede« lande. En af disse er UNESCO: FN’s særorganisation for un
dervisning, videnskab og kultur.

Den hjælp, der ydes af UNESCO, er meget forskelligartet, og jeg skal her 
kun omtale det område, som jeg kender bedst til, hvilket er den undervisnings
form, som på engelsk er blevet betegnet »Fundamentel Education«, og som be
fatter sig med de mest elementære og nødvendige kundskaber, såsom læse- og 
skriveundervisning, samfundslære og oplæring i praktiske fag, således som land
brug, hjemmeindustri, og for kvindernes vedkommende håndgerning, barnepleje, 
sundhedspleje, madlavning og en grundig orientering om hygiejnens betydning 
for hjemmet.

UNESCO har 3 centre, som alle er lagt an efter samme undervisningsform. Disse 
ligger i Mexico, Ægypten og Thailand. Thailand, hvilket betyder det frie land, 
blev tidligere kaldt Siam. Det er ca. 11 gange så stort som Danmark og har ca. 
5 gange så mange indbyggere. Det er altså ikke ret tæt befolket. Mod syd og nord 
er landet frugtbart, hvorimod den nordøstlige del er den tørreste, mest ufrugt- 
bare og fattigste del af landet. Det vigtigste erhverv for hele landet er risavl. 
Desuden spiller produktionen af teaktræ, gummi og tin en væsentlig rolle. Også 
fiskeri har en vis betydning.

Så at sige alle siameserne er buddhister, og religionen betyder meget for alle, 
ikke mindst for landbefolkningen.

Siameserne er meget pæne, flinke, meget gæstfri og gavmilde, høflige, og de 
har tiltalende manerer. De er intelligente, men ikke så energiske som for eksempel 
kineserne. Til undervisningen er der 1—2 Thai-lærere til hver gruppe, og disse 
lærere arbejder sammen med en fremmed ekspert. Al undervisning er lagt til 
rette ved fælles arbejde mellem de stedlige og udenlandske lærere, for at den 
ikke skal blive for fremmedartet og vanskelig at overføre til de lokale forhold. 
I begyndelsen blev størstedelen af undervisningen givet af udlændingene på en
gelsk og derefter oversat til Thai. Dette er imidlertid en meget tidskrævende me
tode, og efterhånden som de stedlige lærere bliver oplært overtager de selv en del 
af undervisningen.

De første år af undervisningen er hovedsagelig teoretisk med tilsvarende prak
tiske øvelser. Andet år sendes elever til landsbyer, som ligger i en afstand af 
10—35 km fra skolen. De bliver sendt ud i 10 hold med 6 elever på hvert hold, 
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således som de senere vil blive sendt tilbage til deres hjemegn.
Undervisningen bliver lagt til rette således, at alle elever uanset deres speciale 

får et vist kendskab til de største opgaver indenfor opbygnings- og oplysnings
arbejdet. For mit vedkommende giver jeg alle eleverne undervisning i ernærings
lære, simpel boliglære, familiekundskab og hygiejne.

Eleverne, der har valgt husholdning som speciale, får desuden en grundig ud
dannelse i alle de husholdningsfag, som man har erfaret er mest betydningsfulde 
i det praktiske arbejde. Det må her tilføjes, at alle disse elever i forvejen har 
gået 3—4 år på husholdningsskole og virket som lærerinder i børneskolen, men 
meget ofte består deres lærdom i at lave kunstfærdig mad, syning af kunstbroderi 
og fremstilling af kulørte papirblomster.

Denne viden, som de allerede sidder inde med, er absolut værdifuld, da alt 
dette har stor betydning for deres traditioner og i deres religion. Imidlertid er 
det ikke tilstrækkeligt, når man skal arbejde som husholdningskonsulent mellem 
en landbefolkning, hvor der er så mange andre problemer, som først og fremmest 
trænger sig på.

Der lægges megen vægt på, at de får en grundig forståelse af betydningen af 
hygiejne, hvor og når man laver mad. Dette er ofte meget svært at få dem til 
at forstå og tro på. Mulighederne for rigtig og samtidig billig kostsammensætning 
er også uhyre vigtigt, da landbefolkningens kost hovedsagelig består af ris med 
alt for lidt frugt, grøntsager og protein. Ikke mindst er dette et problem for gra
vide og diegivende modre, da det er tradition, at man lige før og efter fødselen 
kun må spise ris og salt eller saltet fisk. Disse traditioner er ofte meget vanskelige 
at få bugt med. Det tager tid og tålmodighed at overvinde dem.

Ligeledes får eleverne undervisning i diætmadlavning, da de må vide, hvor
ledes man tilbereder passende mad, når talen er om almindelige sygdomme. Un
dervisning i barnepleje og i, hvorledes man laver en lille barnevugge af bambus, 
sker ved samarbejde med vor sygeplejerske.

Eleverne får undervisning i tekstilkundskab, så de er velorienterede om, hvil
ket materiale der egner sig bedst til forskellige formål, og hvorledes det bedst be
handles. De får kendskab til forskellige vaskemidler, der kan købes på markedet. 
Men da de ikke alle har råd til at købe disse, må de vide, hvorledes man kan opnå 
en vis vaskevirkning ved at anvende lokale blade, rødder og aske. I syning læg
ges der særlig vægt på reparation, omsyning af gammelt til nyt og syning af 
hverdagstøj.

Alle husholdningseleverne får særskilt undervisning i havebrug og hønseavl, da 
dyrkning af grøntsager og opdræt af flere høns og grise er grundlæggende for en 
bedre ernæring, dermed bedre sundhed og bedre økonomi.

Husholdningseleverne har deres eget lille hus, lavet af træ med bambus og 
græstag. I dette hus, som er bygget på pæle — en hustype, som er velkendt for 
landbefolkningen — bor tre af eleverne en uge af gangen. De får et vist beløb til 
rådighed, af hvilket de må dække udgifterne til mad, rengøringsartikler m. m. 
Møblerne i huset er lavet af bambus eller gamle kasser, som er blevet skilt ad, 
slebet af og poleret. Tingene ser pæne og ordentlige ud og er billige at kopiere 
for landbefolkningen. Til huset hører et ganske dejligt køkken, der selvfølgelig 
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ikke har indlagt vand, da det ville være umuligt at opnå noget tilsvarende i en 
landsby.

Når eleverne i andet skoleår bor ude i landsbyerne, er de der 10 dage ad 
gangen og kommer derefter tilbage til skolen i 4 dage for at få råd og vejledning 
af lærerne. Ligeledes tager lærerne ud til landsbyerne for at give vejledning på 
stedet. Et af vore store problemer er her transporten, da vejene er meget dår
lige, hvilket forårsager, at bilerne ikke holder ret længe.

Når eleverne ankommer til en landsby forsøger de først og fremmest at opnå 
samarbejde med de mest betydningsfulde mænd på stedet, såsom landsbyens 
overhoved, valgt af beboerne — lærerne ved skolen, og ikke mindst landsbyens 
præster, som ofte har meget stor indflydelse og i forvejen er interesseret i genop
bygningsarbejde.

I samråd med disse mænd planlægges genopbygningsarbejdet, der meget ofte 
begynder med forbedring af vejen, bygning af en ny brønd, forbedring af skolen 
eller af en helt ny skole. Alt dette arbejde må beboerne foretage i deres fritid, og 
de får ikke nogen løn eller vederlag derfor.

Efterhånden som der sker fremskridt i en landsby, vækkes interessen for sagen 
i andre landsbyer, selv om der ikke er tale om nogen øjeblikkelig økonomisk 
fremgang, forstår man lidt efter lidt, at det vil komme børnene til gode.

Alle eleverne aflægger jævnligt besøg i hjemmene for at finde ud af, hvor
ledes de bedst kan hjælpe familien. Deres hjemmebesøg beskæftiger sig især med 
husmoderen og de unge piger. De hjælper med tilrettelægningen af arbejdet, giver 
råd med hensyn til ernæring, barnepleje og først og fremmest rengøringen. Der
efter kan der måske skabes interesse for nogle simple møbler, f. eks. til en be
gyndelse nogle hylder af bambus til tøjet. Også interessen for bedre køkkener 
kommer efterhånden, mange har intet køken, men et åbent ildsted. Her begynder 
man ofte med at skabe afløb til vand, et afdækket hul i jorden til affald, et 
bambusstativ til at tørre tallerkener på i solen efter afvask. Da opvaskevandet 
som regel er under al kritik, kan solens bakteriedræbende virkning i høj grad 
være af betydning.

Husene, som eleverne bor i, mens de er i landsbyen, tjener som et eksempel 
for beboerne, idet de selv har lavet senge, borde og stole og et efter forholdene 
velindrettet køkken. Demonstrationer i simpel og sund mad afholdes regelmæs
sigt. Det foregår i skolen, på tempelgrunden og i private hjem. Kursus i syning 
afholdes som regel i huset, hvor eleverne bor, da vi der har en symaskine.

Så at sige hvert år afholdes der konkurrencer i landsbyen. Disse omfatter den 
bedste have, det reneste hus, det bedste køkken, den pænest vævede silke, den 
pæneste hjemmesyede kjole, det sundeste barn o.s.v.

Ofte kan man synes, at arbejdet går for langsomt, og det kræver megen tål
modighed, men det er interessant, og det er en oplevelse, når man ser, hvorledes 
nogle hjem lidt efter lidt forandres fra rodede hytter til velordnede rene hjem 
med pæne haver udenom, hvor man dyrker såvel grøntsager som blomster.

Inger-Marie Petersen.
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Fredslund, Sigrid, f. Flansen, lærerinde, Huholt skole, Vollerup.
Freudendahl, Rigmor, bankelev, Skærbæk bank, Skærbæk.
Fromsejer, Elsine, f. Juhler, Gesing, Skærbæk.
— Vita, kontorist, Gesing, Skærbæk.
— Ingrid, kontorist, Gesing, Skærbæk.
Füchsel, Georg, bankfuldmægtig, Spikergade 9, Tønder.
— Carl Otto, c/o Giersing, Hollænderdybet 34 4. s. tv., København S.
Gad, Aase, Vodder, Frifelt.
Gerts, Leo, mekaniker, Ballum.
Graven Nielsen, Birte, f. Skodborg, Reykjaviksgade 6, Århus.
Grønlund, E., overlærer, realskolen, Skærbæk.
Hansen, Tage Asmussen, Vinumgård, Døstrup.
— Hans R. L., arkitekt, Hojgårdsallé 31, Bagsværd.
—■ Gerda, f. Schmidt, Højgårdsallé 31, Bagsværd.
— Hans, bagermester, Blichersallé 40, Esbjerg.
— Jens, installatør, Rollosvej 14, Odense.
— Elsie, receptionschef, Ordrupvej 35 A, Charlottenlund.
— Knud Â., civilingeniør, Hovedgaden 142, Herlev.
— Peter Lausten, bankassistent, Smedekærvej 14, Tårnby pr. Kastrup.
— Gunnar Bleicken, Danfossarbejder, Mågevej 86, Langesø, Nordborg.
— Anders, landmand, Vinum, Døstrup.
— Per kontorass., Valbygårdsvej 86, 1. s. th., Valby.
— Marie Banke, f. Knudsen, lærerinde, Skovvej 14, Kerteminde.
— Tage, radiotekniker, Åbenråvej, Skærbæk.
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— Botilde, Bunti, Ballum.
— Påul, styrmand, Kongstedskole, Fredericia.
— Thomas, kontorassistent, Lavensby, Nordborg.
— Peter Høy, lærer, Skjoldvej 32, Sorø.
— Tage, kasserer, Åbenrå Andelssvineslagteri, Åbenrå.
— Ruth, Døstrup Kro, Døstrup S.
— Christa, Missionshotellet, Sønderborg.
— Lilli, f. Jensen, Nygade, Skærbæk.
— Karen, Ballum skole, Ballum.
— Chr. Frederik, elektrikerlærling, Birkeallé, Skærbæk.
— Birgit, Døstrup.
— Truels, landmand, Mosbøl, Skærbæk.
— Catrine, f. Freudendahl, Jernbanegade 6, Gråsten.
— Else, f. Degn, „Solbakken“, Brøns.
— Finn B., Åbenråvej, Skærbæk.
— Cæcilie, Melbyvej, Skærbæk.
— Lilly, Brøns.
Flellenberg, Rosa, broderiforretning, Storegadc, Skærbæk.
Helms, Birte, lærerinde, Mjolden, Døstrup S.
Henningsen, Elise, f. Jessen, Gånsager pr. Frifelt.
Hesel, Gerda, f. Evald, Frederiksminde skole, Holse, Fyn.
Holm, Jacob, dyrlæge, Skodborg J.
— Kurt, kontorist, Skolegade 10, Skærbæk.
— Ingerlise, laboratorieassistent, Ribevej 10, Skærbæk.
Højland, Astrid, f. Rasmussen, Rådmandsløkken 1, st. tv., Sonderborg.
Horlyck, Ingwardt, lærer, Åbenråvej, Skærbæk.
— Luise, kontorass., Fredcriksværksgade 7 a, st. th., Frederiksborg, Hillerød.
— Christian, Danfossarbejder, Parkgade 26, Sønderborg.
Hållof, Inger, lærerinde, f. Fcilberg Jørgensen, Rytsebækvej 10, Virum.
Ibsen, Vilh., klitassistent, Rømø.
Jacobsen, Marie, f. Kiilerich, Nørskovlund pr. Hinge.
— Ingeborg, sygeplejeelev, S/S Vedsted, Hviding.
— Svend Ullerup, typografelev, Skærbæk.
— Erling, Frifelt.
•— Annelise, f. Andersen, Skibbroen 3, Åbenrå.
—• Hans Peter, Drengsted pr. Døstrup.
— Ruth, Fasanstien 19, Korsør.
— Marie, 0. Gasse pr. Skærbæk.
— Aase, Astrup, Brøns.
— Lis, f. Steffensen, Øster Gasse, Skærbæk.
Janstrup, Hansine, f. Richter, Skolegade, Skærbæk.
Jensen, K. Chr., sognepræst, Starup, Haderslev.
— Torv., lokomotivfører, Anlægsvej 36, Struer.
— Carla, f. Gaeng, Bredgade 47, Ikast.
— Catharine, f. Brink, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
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— Anni, f. Andersen, Østergade, Skærbæk.
— Peter, møbelsnedker, Bredebro.
— Knud, gårdejer, Ballum.
— Iris, f. Petersen, Borgmesterløkke 32, Sønderborg.
— Søren Thim, mekaniker, Rejsby.
— Jens, smedesvend, Rejsby.
— Gudrun, Arrild.
— Otto, bagersvend, Hundvåg, Stavanger, Norge.
— Marie, f. Wind-Thomsen, Glentevej 26, 1. s., Svendborg.
— Anne Grethe, kontorist, Egelund, Fredensborg.
— Laust, redaktionschef, Politiken, København.
— Hans Axel, Tøndervej, Skærbæk.
— Jytte Margrethe, Arrild.
— Detlef, maskinsmed, Toftevej 58, Nr. Sundby.
— Aage K., Juvre, Rømø.
Jeppesen, Tinne, f. Stamp, cand. pharm., Fortevej 26, Riisskov, Århus.
Jepsen, Anna, kontorist, D.A.Æ., Skærbæk.
— Didrik, kornhandler, Bredebro.
— Niels, Bredebro.
— Ingrid, bankelev, Skærbæk Bank.
Jessen, Erik, Vraaskov, Frifelt.
— Signe, f. Andersen, Vestergade 49, Tønder.
Johansen, Anna, f. Obling, Chr. d. X Allé 29, 2. s., Kgs. Lyngby.
— Ester, kontorist, Høgsmindevej 13, Gentofte.
— Gertrud, f. Schmidt, Havevej, Skærbæk.
— Anton, slagtersvend, Højdevangsallé 15, Køebnhavn S.
— Birthe, kontorist, N. A. Jorgensens møbelfabrik, Bramminge.
— P. Gotfred, gårdbestyrer, Ullerup pr. Skærbæk.
Johnsen, John, adjunkt, H. Thomsensvej 9, Birkerød.
— Ellen, f. Rübner Jørgensen, H. Thomsensvej 9, Birkerød.
— Dagmar, f. Stamp, Mesinge Centralskole, Fyn.
— Marie, f. Mathiesen, Døstrup S.
Juhl, Svend Aage, Perlcgade 37, Sønderborg.
— Anne Grethe, f. Andresen, Skolegade, Skærbæk.
Jørgensen, Aksel Rübner, adjunkt, Skårup Seminarium, Skårup.
— Anders Feilberg, rektor, Statsskolen, Tønder.
— Niels J. Feilberg, byretsdommer, Spejderbakken 7, Rungsted.
— Johannes Feilberg, politimester, Thorshavn, Færøerne.
— Hans El, kontorist, Vigerslewej 338, København Valby.
— Per El, Vesterbrogade 36, 3. s., København V.
— Ulla, Jernbanegade, Skærbæk.
Karlsen, Ellen, f. Wiborg, Restaurant „Grillen“, Kvævllinge, Skåne, Sverige.
Karstens, Adser, gårdejer, Gånsager, Frifelt.
Karstoft Flenry, stud, med., Tingvej 35, Hasle pr. Århus.
Kessing, Else Merete, f. Ulfbeck-Petersen, Rektorparken 20, 1. s., København SV.
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Kiilerich, Hans, „Jydsk Trikotage“, Søndergade 18, Vejen.
— Poul, pastor, Feme præstegård, Femø.
— Vagn, repræsentant, Sjællandsgade n, Skive.
— Aage, lærer Kongelyset 20, Slagelse.
— Niels, isenkræmmer, Skanderborgvej 20, Ry.
Kilsgård, Sofie, f. Mortensen, Valdemarsgade 28, 4. s. tv., København V.
Kjeldsen, Preben, Smedegade 18, Ringkøbing.
Kjær, Anders, direktør, Roald Amundsensvej 16, Århus.
— Vagn, kontorelev, Storegade, Skærbæk.
Kjærgård, Hans, Storegade 31, Skærbæk.
Knudsen, Karl, lærer, Jagtvej 212, 1. s., København 0.
— Didde, f. Schmidt, Kværs pr. Tørsbøl.
— Gerda, journalist, Aarhus Amtstidende, Skanderborg.
— Børge, handelslærling, Skærbæk.
— Inge, stud, odont., Aldersrovej g, Århus.
Kock, Gerda, 18142 Pacific Coast Highway, West Mahlen, California.
Kohl, Ervind, kontorist, Skærbæk.
Kortsen, Holger, Skærbæk.
Kofoed, Ingeborg Munk, f. Højer-Hansen, Ordrupvej 74, Charlottenlund.
Kollbaum, Martha, f. Bonde, Rolighedsvej 29, Haderslev.
Kristensen, Ingrid, f. Helms, lærerinde, Rønneholmsvej 24, Vanløse.
— Bodil, Hviding.
Kristiansen, Kirsten, f. Malling, Th. Brorsonsvej 62, Nordborg.
Krog, Niels, gårdejer, Astrup pr. Brøns.
— Signe, f. Bastian, Astrup, Brøns.
— Hugo, „Landsig“, Branderup J.
— Marie, f. Vodder, „Landsig“, Branderup J.
— Valdemar, gårdejer, Astrup, Brøns.
— Schack, dyrlæge, Skolegade, Skærbæk.
■— Ulla, Skolegade, Skærbæk.
— Louise, f. Prinds, damefrisør, Kongensgade 53, Esbjerg.
Kromann, Peter Hansen, Skærbæk.
Kudsk, B. P., materielmester, Suensonsgade 34, København K.
Kærn, Ole, civilingeniør, Vestervang 7, Kraghave, Nykøbing F.
Lagoni, Hans, murerlærling, Døstrup S.
Larsen, Gunhild, Oksevej, Padborg.
— Helen, f. Lorentsen, Thrigesvej 20, Haderslev.
— Lis Plambeck, f. Kiilerich, Havdrupvej 37, I. s., Brønshøj.
— Birthe, f. Rejkjær, Ullerupvej, Skærbæk.
Lassen, Georg, smedemester, Gesing, Skærbæk.
— Søren, Hjemsted, Skærbæk.
Lauridsen, Grethe, „Standard“, Ribe.
Lauritsen, Gerda, f. Bogh, Sundby, Mors.
— Rita, f. Jensen, Ribevej, Skærbæk.
Lauritzen, Tinne, f. Svendsen, lærerinde, Tråsbøl skole pr. Bovrup.
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Lausten, Andr., snedker. Nygade 7, Odder.
Lorenzen, Tove, f. Thomsen, Bylderup Bov.
Luff, Jenny, f. Freudendahl, Ottersbøl, Skærbæk.
Lund, Sophia, f. Dirksen, Rylen 2—3, Sønderborg.
— Margrethe, f. Frinds, Viddingherredsgade 12, Tonder.
— Asta, f. Hansen, Dostrup.
Lundsager, Inger, f. Rübner Jørgensen, Holsted by.
Lydicksen, Martin, mekaniker, Birkeallé 20, Sædding, Esbjerg.
— Jytte, Parkvej 1, Ribe.
Lobner, Anton, kobmand, Østergade 8, Løgumkloster.
Madsen, Bjarke, Bredebro.
— Astrid, f. Sorensen, Gåseholmvej 13, Herlev.
— Charles, amtsrevisorass., Amtskontoret, Tønder.
— Jorgen, kobmand, Harres pr. Bredebro.
— Poul, dekoratør, Vangedevej 224 A, 1. s. tv., Søborg.
— Christian, Bredebro.
Markussen, Sine, Løjtved, Løgumkloster.
Martinsen, Viggo, politibetjent, Sognegårds allé 9—3 tv., Hvidovre.
Matthiesen, Adolf, forpagter, Kjepslund, Skærbæk.
Mathiesen, Else, f. Svendsen, lærerinde, Ballum.
— Christian S., trafikelev, Søndergade 31, Horsens.
Mathiasen, Inge, damefrisørelev, Skærbæk.
Mikkelsen, Math., Arnum Søndermark, Arnum.
— Maren, f. Lassen, Vodder pr. Frifelt.
— Maren, Vodder pr. Frifelt.
— Anna Kathrine, lærerinde, Arrild.
Mogensen, Ane Marie, f. Hansen, „Pilehave“, Sandager, Rinkenæs.
Mortensen, Svend, Egebæk, Hviding.
Moller, Svend Aage, bankfuldmægtig, Nygade 19, Gråsten.
— Magda, f. Thomsen, Nygade 19, Gråsten.

— Anders Kærgård, ingeniør, Høgkarvagen 33, Hagersten, Stockholm.
— Ulla, kontorist, Jordlovsudvalget, Skibbroen 13, Tønder.
Nielsen, Chr. Winter, repræsentant, Vigerslevvcj 320, København, Valby.
— C. A., overtoldassistent, Kærparken 47, Klampenborg.
— Hanni, f. Bennedsen, Ny Kongevej 6, 1. s., Odense.
— Kaj Svane, postassistent, Stengårdsvænge 89, Lyngby.
— Marie, bankassistent, Sirgræsvej 7, st. th., Kastrup.
— Kristian Svane, postassistent, Gammel Kongevej 101 A, Kobenhavn V.
— Andr. M., Ballum.
Nissen, H. P., prokurist, Perlegade 83 A, Sønderborg.
Nørby, Henry, murer, Skærbæk.
Norgård, Inge, f. Toft, Birkelev, Frifelt.
— Annelise, Ny Mølle, Ballum.
— Kirsten, bankelev, Tønder Landmandsbank, Skærbæk.
Nygård, Marie, Bornholms Amts Bibliotek, Rønne.
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Obling, C. F., Padborglejren, Fårhus.
— Kamma, ekspeditrice, Storegade, Skærbæk.
Ockens, Niels Verner, Dr. Abildgårds Allé 4, 4. s., København V.
Oksen, Erik, landsretssagfører, Voldmestergade 9, København 0.
— Svend, cand. jur., Nissumsgade, Skærbæk.
— Dinnes, kontorist, Præstegårdsvej 28, Vojens.
— Kirsten Øgård, ekspeditrice, Slotsgade 25, 4. s. th., København N.
— Erik, Astrup, Brøns.
Olesen, Otto, murermester, Brøns.
— Henry, Døstrup.
— Helga, Brøns.
Olsen, Kirsten, f. Wind, Lintrup S.
Paulsen, Marna, f. Hansen, lærerinde, Nordstrand, Sydslesvig.
— Mads, kriminalbetjent, Poppelkrogen 11, Bagsværd.
— Svend, overassistent, Helligkorsvej 96, Roskilde.
Pedersen, Inger Marie, husholdningsekspert, UNESCO, Fundamental Education, 

Centre, Ubol, Thailand.
— Maren Kjær, f. Handevidt, Fredericiavej 39, Mølholm, Vejle.
Petersen, Anna, f. Beck, kassererske, E.A.S.V., Skærbæk.
— Anne Christa, ekspeditrice, Kildemarksvej 45, Næstved.
— Birgit, tandtekniker, Skærbæk.
— Frieda, bankassistent, Tønder Landmandsbank, Vestergade 87, Tønder.
— Frede, skolebestyrer, Sdr. Nærå, Årslev.
— Walter, landmand, Døstrup S.
— Kristian, husmand, Døstrup S.
-— Christine, f. Bendesen, Skærbæk.
— Anton, Falckvej, Skærbæk.
— Markus, gårdejer, Døstrup S.
— Valborg, f. Jessen, „Mejlgård“, Fårup, Ribe.
— Ingeborg, væverske, Bredebro.
— Erika, Vinum, Døstrup.
— Niels, ingeniør, Bredebro.
— Jens Erik, urmager, Storegade 35, Lillehammer, Norge.
— Hans, styrmandselev, Skærbæk.
— Misse, ekspeditrice, Skærbæk.
■— Metha, f. Andersen, Solvangs Allé 53, Skive.
— Else, bankassistent, Gråsten.
— Ellen, klinikdame, Skærbæk.
— Werner, postmedhjælper, Melbyvej, Skærbæk.
— Margit, boghandlermedhjælper, Åbenråvej, Skærbæk.
— Truels, Døstrup.
— Christian, Lagervej, Bredebro.
— Inge, f. Roued, Tønder Mejeri, Tønder.
—• Birthe Storm, Sønderby, Rømø.
Pinkowsky, Mona, ekspeditrice, Skærbæk.
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— Knud, lærling, Storegade, Skærbæk.
Prinds, Andreas, mekaniker, Brøns.
Pørksen, Broder, landmand, Siltoft, Højer.
— Niels, gårdejer, Mjolden pr. Døstrup S.
— Johs., disponent, Grønnegården, Sønderborg.
Rahlf, Johs, kontorist, Frifelt.
Rasmussen, Aenna, Havevej, Skærbæk.
Ravn, Jacob, bagermester, Storegade, Skærbæk.
Rejkjær, Marianne, bankassistent, Kirsteinsgadc 3, 5. s., København 0.
— Kirsten, Kystsanatoriet, Augustenborg.
Reschefski, Ane Marie, f. Wesenberg, Gånsager, Frifelt.
Riber, Erland, slagteridirektør, Set. Jørgensgade 10, Slagelse.
Richter, Kaj, assistent, Haderslev Bank, Haderslev.
Rosenbom, Carl C., stud, odont., Haslehøj vej 14, Hasle pr. Århus.
Rossen, Peter, tømrer, Rinkenæs.
— Chr., repræsentant, Ringgade 196, Sønderborg.
— Anne Marie, f. Thyssen, Ørderup, Toftlund.
Roued, Jorgen, speciallæge, Bispegade 17, Haderslev.
— Jørgen, landmand, Skærbækgård, Skærbæk.
Ryge, Johan Chr., kaptajn, Karrebækvej 54, Næstved.
Sandbjerg, Mettelise, f. Jacobsen, Øster Gasse pr. Skærbæk.
Schmahr, Lillian, f. Petersen, Floiger Danskesvej 60, 1. s. th., København F.
Schmidt, V. Blume, uddeler, Gesten.
— Kaj, dekoratør, Bag-Haver, Hillerød.
— Niels Chr., murer, Skærbæk.
— Vagn, Brejning materialhandel, Borgergade, Brejning.
— Frode, urmager, Møllehusvej 29, Roskilde.
— Egon, Danmarksgade 4, Holstebro.
— Rigmor, håndgerningslærerinde, Havevej, Skærbæk.
— Thelse, kontorist, Odense Ægforretning, Sønderborg.
— Alfred, assistent, Jernbaneallé 97, 1. s., Vanløse.
— Asmus, stud, scient., Egmont H. Petersens koli. 330, Nørre Allé 75, Kbh. 0.
— Søren Peter, murer, Skærbæk.
— Karen, Tøndervej, Skærbæk.
— Bent, Gånsager brugsforening, Frifelt.
— Inger, f. Clausen, Lillekær 9, 2. s. tv., Valby.
— Svend, boghandlerlærling, Skærbæk.
Scholtz, Knud Andersen, Vinum, Døstrup.
Schramm, Meta, husassistent, Ballum.
Simonsen, Carl, købmand, Døstrup.
— Hans Peter, stud, theol., Nygade 11, Skærbæk.
— Dagny, S. Vollum, Bredebro.
Skade, Niels, Døstrup.
Skodborg, Niels, arkitektstuderende, C. F. Richsvej 122, København F.
— Anne Marie, sygeplejerske, Kongevej 45, Tønder.
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Snitgård, Anders, rutebilchauffør, Højer.
Sommerlund, Chr., prokurist, Juelsmindevej 28, Odense.
Stamp, Anders, lærer, Gurre skole, Helsingør.
Steffensen, P., overlærer, Th. Larsensvej 20, Lemvig.
Stenger, Albert, skræder, Ribevej Skærbæk.
— Carl, kasserer, Præstegade 13, København 0.
Stigsen, Peter, 0. Gasse, Arrild.
Studsgård, Josef, overassistent, Fortevej 47, Vanløse.
Sund-Nielsen, Inger, f. Aabling, Skottegården 16, 3. s., Kastrup.
Svendsen, Gerda, Hjemsted, Skærbæk.
— Hans M., Skolegade 29, Skærbæk.
Svensen, Ingemarie, Mosbøl, Skærbæk.
Søndergård, Jørgen, Kirkevej, Skærbæk.
— Sigrid, f. Brodersen, civilingeniør, Stentoftevej 3, Hvidovre.
Sørensen, Rigmor, bankassistent, Hejmdalsvej 11, Fredericia.
— Jesper, bogholder, Møgeltønder.
— Birte, f. Beck, Skovfennen 8, Åbenrå.
— Inger, f. Kjærgaard, Møllegården, Nordby, Fanø.
Terp, Birthe, f. Jepsen, Rindsholm St.
Thalwitzer, Normann, Ringgade 115, Sønderborg.
Therkildsen, Ingvert, Thripesvej 20, Sønderborg.
Thomsen, Fritz, bankfuldmægtig, Skærbæk.
— Margrethe, Brøns.
— Hans Helge Beck, Brøns.
— Erling Wind, lærer, Trustrup realskole, Trustrup.
Thorsen, Anna, f. Terkildsen, Randerup pr. Ballum.
Tipsmark, Johanne, f. Bertelsen, Arnold Nielsens Boulevard 58, Hvidovre.
Thyssen, Viggo, bankbestyrer, Bramminge.
Toft, Terkel, Storegade, Skærbæk.
Tolderlund Hansen, Petra, f. Petersen, lærerinde, Brenderup, Fyn.
Toxsverd, Elna, kontorist, Lintrup.
Truelsen, Niels, Birkelev, Brøns.
— Truels, Birkelev, Brøns.
Tryk, Birgitte, f. Schreiber, Storegade, Skærbæk.
— Bent Storegade, Skærbæk.
Tygesen, Amalie, f. Christensen, Storegade 2, Tønder.
Tygesen, Hans, lærer, Møllegade 33, Sønderborg.
Tæstesen, Jes, Tøndervej 8, Skærbæk.
Tønder, Finn, adr. : Johan Hansen, Roagervej, Ribe.
— Hans F., Ullerupvej, Skærbæk.
Uhr, Olga, f. Schou, Franksville, Wiscounsin, U.S.A.
Ulfbeck-Petersen, Hanne, Gjørdingsvej 14, Hellerup.
■— Ole, Gjørdingsvej 14, Hellerup.
Urup, Frieda, f. Hase, Højer brugsforening.
vodder, Broder, Danfoss, Nordborg, Als.
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— Lausen, „Vestergård“, Ottersbøl, Skærbæk.
Von Bolten Jagd, Tove, f. Lodbjerg, Akacievej 29, Virum. 
Vestergård, Ruth, f. Pedersen, Bogense sygehus, Bogense. 
Westergård, Ole trafikassistent, Ribevej 25, Skærbæk.
Wiborg, Svend, el-installatør, Horsensvej 3, Viby J.
— Lis, sygeplejerske, Centralsygehuset, Esbjerg. 
Wilhclmsen, Bothilde, f. Schjøtt, Sdr. Hygum.
Vinum, Jørgen, tandlæge, Løgumkloster.
Winther, Ulla, Dragonvej 22, Tønder.
Wolfsberg, A., varmemester, A/S „Hindsgaul“, Måløv. 
— Inga, stud, mag., Skærbæk.
— Jytte, ekspeditrice, Skærbæk.

REALKLASSEN 1958
Brockdorff, Tage, bankelev, Skærbæk.
Buch, Åse H., Wråby, Romo.
Christensen, Birgit, Sønderby, Rømø.
Gregersen, Anna Birgitte, Skærbæk.
Ebsen, Åse, Skrydstrup pr. Vojens.
Hansen, Birta M., Renbæk, Arrild.
Hansen, Gunnar K., Skolegade, Skærbæk.
— Margrethe, Øster Gasse, Skærbæk.
Jacobsen, Oda, GI. Ullerupvej, Skærbæk.
Jensen, Andreas B., Vollum, Bredebro.
Leu, Leni, Storegade, Skærbæk.
Lorenzen, Svend, Bredebro.
Munksgård, Grethe, Falckvej, Skærbæk.
Nørgård, Inge, GI. Ullerupvej, Skærbæk.
Petersen, Christa, Storegade, Skærbæk.
Rasmussen, Leif H., Tøndervej, Skærbæk.
Rode, Erik, Skolegade, Skærbæk.
Schou, Vera, Storegade, Skærbæk.
Thomsen, Leif, J., Skolegade, Skærbæk.
Wiborg, Inge, Frifelt.
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