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Et tilbageblik 

gennem medlemsbladet

»Del vilde være Synd al sige, at nærværende Blad udkommer for ofte.« 
Således skriver Medlemsblad for Mulernes Legatskoles Elevforeninger; 
men vor skarpsindige læser lader den gamle retskrivning afsløre, at 
citatet ikke stammer fra sidste nummer. Det redaktionelle suk indledle 
såmænd blad nr. 13 den !). juni 1923.

Der var da forløbet 5 år, siden forste nummer så dagens lys den 15. 
juni 1918. Som grund til den spredte udsendelse af bladet angaves med
lemmernes passivitet, og der appelleredes til dem om al sende bidrag, 
så bladel kunne gøres til et månedsblad. Nok hjalp opfordringen, men 
stof til et månedsblad blev der nu aldrig.

Senere i samme nummer opgives foreningens medlemstal til 450, 
hvoraf »kun« 10 % møder op til sammenkomsterne. Kunne vi i dag 
mønstre 10 %, ville vi være stolte.

Det var jo andre tider. I anledning af skolens 50 års jubilæum indbyder 
elevforeningen i juni 1924 til festmiddag: 4 retter plus kaffe for 6,50 kr. 
— skat iberegnet.

Et særpræg for de første års virke var adskillige medlemmers bidrag 
til fornøjelig underholdning ved sang, musik og oplæsning. Tidligt op
stod »klubaftenerne« med kortspil, og senere kom foredragsaftenerne 
til.

1 juni 1925 svigtede tilslutningen. Da indbød foreningen til en udflugt 
— for først gang med damer. Det må ikke være faldet i de gamle muler- 
drenges smag. Der tilmeldte sig mindre end 10, og turen målte aflyses.

Så var der til gengæld stort fremmøde den 19. nov. 1925, da foreningen 
fejrede sin 10 års fødselsdag. Ved denne lejlighed gav formanden el 
rids af foreningens udvikling siden siarten og oplyste bl.a., at selve 
tanken om at danne en elevforening var opstået ved en fest, som gamle 
mulere afholdt den 11. november 1915 til ære for deres afgåede gymna
stiklærer Nielsen.
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Allerede 8 dage senere var foreningen en realitet. Til den første besty
relse valgtes:

Sagfører JuuLPedersen ( formand) 
snedkermester Henrik Stærmose (næstformand) 
prokurist Niels Jensen (kasserer) 
bogholder Gustav Sørensen (sekretær) 
skoleinspektør W. 1). Rasmussen 
overlærer Axel I. Rasmussen og 
overlærer J. P. Jensen.

Kontingentet var oprindelig 2 kr. årligt, men ved medlemsbladets starl 
hævedes det til 3 kr.

I 1925 stilledes »M.E.K.O.« (Mulernes Elevforening for København og 
Omegn), oprindelig tænkt som en afdeling af M.L.E. — Imidlertid fore
trak københavnerne deres egen forening, men har dog næsten fra starten 
haft medlemsblad fælles med Odenseforeningen. Hvert år har »M.E.K.O.« 
ved skolens årsafslutning været repræsenteret — i 25 år af »Onkel 
Marius« — snedkermester Marius Pedersen — og de dygtigste elever i 4. 
mellem — 2. real fik smukke sølvbægre.

1 1929 diskuteredes ivrigt for og imod et forslag om medlemsemblem. 
På generalforsamlingen den 22. maj vedtoges forslaget, og samme efter
år bar så godt som alle medlemmer del smukke emblem. Senere er em
blemet også fremstillet med »egeløv«, og dette emblem tildeles elev
foreningens medlemmer ved foreningens stiftelslesfesl i deres 25. med
lemsår.

På samme generalforsamling anerkendtes den selskabelige forening 
»Mulerklubben«. Den var opslået el par år tidligere og bestod hoved
sagelig af unge mulere, der mente, at M.L.E. var noget antikveret, hvad 
det selskabelige angik. Efter 1929 kom et samarbejde i stand, medlems
bladet blev fælles, og »Mulerklubben«, der havde stor tilslutning til sine 
baller, revyer, karneval og udflugter, indbød gæstfrit medlemmer af 
M.L.E. til disse arrangementer.

1 1933 var der en afgjort stemning for at samle de lo foreninger i én, 
hvilket på en ekstraordinær generalforsamling den 24. november beslut
tedes med 68 stemmer mod 1.

I årene fremover synes foreningen al være inde i en hamonisk udvik
ling med nær kontakt lil skolens liv. ITerc medlemmer belænker skolen 
med gaver, foreningen yder gavmildt hjælp lil trængende elever og til
skud til skolerejser og lejrskoler. Foruden at den naturligvis fortsætter 
sin uddeling af flidsspræmier. Omtale af skolens hverdag og fester får 
øget spalteplads i bladet.

I slutningen af 1937 svirrer rygterne i byen: Teknisk skole mangler 
plads og nærer ønske om al erhverve Mulernes Legalskoles bygninger, 
skolen vil miste sin delvise uafhængighed af det øvrige skolevæsen, 
sin ret lil at optage elever fra hele Odense og sin stilling som ren drenge
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skole. Bladet udsender i december foreningens forste S.O.S. og under
streger retteligt, at der ikke går røg af en brand, uden at der er ild. Elev
foreningen appellerer til medlemmerne at stå sammen om at bevare 
skolen, som den er og bakkes i januar 1938 og af M.E.K.O.

Ved en stor fest fejredes 25 års dagen for foreningens stiftelse. Gen
nem referaterne af de mange taler føles den skygge, som den lyske besæt
telse samme år havde kastel ind over landet.

Besættelsestiden ændrede mentaliteten. Der opstod en stærkere trang 
til at være sammen, foreningslivet styrkedes, og de af M.L.E. arrangerede 
teateraftener med efterfølgende bal på Odense Folketeater (Rosenhaven) 
fik stort besøg.

Fra slutningen af 1944 og lil midten af 1945 var det skolens kunst
neriske udsmykning, der dominerede bladets spalter. Skoleinspektør 
Samuelsen var ideens ophavsmand. M.L.E. og M.E.K.O. var med i kunst
komiteen, og begge foreninger skænkede beløb til indkøb af kunst
værker.

At skolen indenfor samme tidsrum mistede de sidste rester af sin 
selvstændighed og blev underlagt det kommunale skolevæsen, medførte 
kun få kommentarer. Måske skyldtes det glæden over landets befrielse; 
måske indså de gamle mulere, der før krigen stod stærkt sammen om 
at værne skolens særpræg, at slaget var tabt. På generalforsamlingen 
den 14. juni 1945 udtrykte formanden, Peder Mortensen, dog forenin
gens beklagelse over den politiske afgørelse.

Den 17. august 1949 fejrede skolen sit 75 års jubilæum. Elevforenin
gens gave var et legat på 2000 kr., hvis renter hvert år lilfalder »en rig
tig mulerdreng«. Senere forhøjedes legatet lil godt 3000 kr.

Foreningens økonomi var hidtil klaret gennem et stadig større med
lemstal; men i 1951 var liden inde lil at bringe kontingentet i overens
stemmelse med de stærkt stigende udgifter, bl.a. til bladet. På en ekstra
ordinær generalforsamling vedtoges en kontingentforhøjelse fra 3 til 5 kr. 
årligt. Den første forhøjelse siden 1918!

De seneste års gennemgribende strukturændringer på Mulernes Le- 
gatskole har i høj grad sat sindene i bevægelse. Den gamle M.L. ophører, 
og i stedet rejser sig siden 1962 det nye kommunale »Mulernes Legat
skoles Gymnasium«, som også optager piger. Dette gymnasium skal 
videreføre den udvikling, der begyndte med Erik, Rasmus og Anna 
Mules stiftelse af »de tiende kateketiske skoler« i 1720. I juni 1966 
dimitteres det sidste hold fra M.L., hvorefter skolen er et rent gymna
sium. — Der er fra elevforeningens side åbnet mulighed for, at gymna
siets elever efter deres dimission kan blive medlemmer i M.L.E.

Her ved jubilæet har vi lov lil at mene, at M.L.E. har opfyldt sin 50 
år gamle formålsparagraf: Al støtte skolen efter samråd med denne og 
al styrke båndet mellem forhenværende elever.
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SReblenublad for

byuleni^egaW
47. årgang 5. november 1965 Nr. 246

50 års 
jubilæumsfest 

på Odd Fellow Logen 

Fredag den 19. november 1965 kl. 19 

rsrsfsrsfsrssrsrsrsjssrssfsrsrsrsrsfs
Der serveres: Klar suppe med boller

Helstegt svinekam 
Is m. frugter 
Mokka 

Pris pr. kuvert kr. 14,00 
rsfSErsfsrsrsfSEfSEiSfSfSfsrsrssfsis

I kuvertprisen er incl. 1 glas sherry. Øvrige drikkevarer betales sam
men med kuverten. Den billige pris er muliggjort ved et tilskud fra 
foreningen, og vi håber, at denne foranstaltning må bidrage til, at mange 
af vore medlemmer møder op for at være med til at gøre dagen festlig. 

Vi venter især mange jubilarer.
Vedlagte kort bedes benyttet ved tilmeldingen. 

Tegningen slutter tirsdag den 16. november. 1965. 
Tvangfri påklædning



50 års jubilarer
Nr. 4. Kontorist Poul Becker, Set. Jørgensgade 23, Odense.
Nr. 5. Arkitekt Johs. Carlsen, Vigerslevsalle 68, Valby.
Nr. 7. Direktør Lauritz Hansen, Lindealle 22, Horsens.
Nr. 8. Fhv. prokurist Erik Emil Jørgensen, Bøggildsvej 9, Odense.
Nr. 9. Stiftsfuldmægtig Axel Larsen, Ingemannsvej 24, Odense.
Nr. 10. Direktør, konsul Peder Mortensen, Biskopstorp, Ullerslev.
Nr. 12. Snedkermester Henrik Stærmose, Klaregade 36, Odense.
Nr. 14. Grosserer Georg Andersen »Godthåb«, Skalbjerg.
Nr. 15. Fhv. amtsbogholder Harald Andersen, Rismarksvej 107, Odense.
Nr. 17. Tobakshandler Karl Holger Mikkelsen, Overgade 63, Odense.
Nr. 18. Prokurist R. P. Rasmussen, Kastanievej 16, Odense.

25 års jubilarer
Nr. 297. Bankassistent Robert Ejvind Hansen, Fælledvej 4, Odense.
Nr. 298. Fuldmægtig Jacob Knoth, Johannevej 41, Odense.
Nr. 299. Fotograf Børge Grill-Henriksen, Annemonevej 18, Hjørring.
Nr. 300. Overlærer Henry Grossmann, Stochflethsvej 12, Odense.
Nr. 301. Karl Hubert Krogh, Kirkegårdsalle 1, Odense.
Nr. 302. Kontorist Poul Lorentzen. Frodesvej 9, Odense V.
Nr. 303. Lærer Egon Rasmussen, Engvej 26, Odense.
Nr. 304. Kontorchef Tom Kristensen, Høsten, Haslev.
Nr. 305. Prokurist Mogens Jubl, Lembckesvej 12, Odense.
Nr. 306. Afdelingschef Arne Johansen, Mågevej 3, Augustenborg.
Nr. 307. Lokomotivfører Bent Rasmussen, Devanliersvej 11, Fredericia.
Nr. 308. Arkitekt Orla Spiermann Petersson, Dyrehavevej 150, Kolding.
Nr. 309. Ingeniør Hans Aage Friborg, J. L. Heibergsvej 113, Odense.
Nr. 310. Overlærer Alfred Nielsen, Hannerupgårdsvej 15 B, Odense.
Nr. 311. Ekspeditionssekretær Christian Svendsen, Ulriksholmsvej 14, 

Odense.
Nr. 312. Lærer Mogens Neetz Smith, Motalavej 35, Korsør.
Nr. 313. Kontorchef Aage Andersen, Klostervej 29, Odense.
Nr. 314. Kontorchef Lauritz Nielsen, Klingenberg 3—5, Odense.

Ordinær generalforsamling
Formanden prokurist Carl Dimsen kunne med glæde byde velkommen 

til et større deltagerantal end hidtil ved generalforsamlingen på skolen 
onsdag den 19. maj. — Disponent Carl Henry Larsen blev valgt til diri
gent og gav ordet til formanden, der aflagde følgende beretning:

»Vi startede året med 1126 medlemmer og slutter med 1064, altså des
værre den forventede tilbagegang.

Der har heller ikke i år været afholdt egentlige fester, men til gen-
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gæld håber vi på stort fremmøde den 19. nov., når foreningen fejrer sit 
50-års jubilæum.

Dimittendgilde afholdtes som sædvanligt umiddelbart efter skolens af
slutningsfest den 24. juni. På stiftelsesdagen den 19. nov. valgte vi denne 
gang at afholde andespil, så var vi da nogenlunde sikre på, at der kom 
mange medlemmer. Det skete også. Spillet foregik på den sædvanlige 
fornøjelige måde, og aftenen sluttede med fælles kaffebord.

Medlemsbladet er udkommet med to numre. Der har beklageligvis 
ikke været stof til udsendelse af flere blade. Vi har været i forbindelse 
med skolen angående dette spørgsmål. Sagen ligger lidt tungt, da man 
ikke mener, der sker noget på skolen, der har interesse for tidligere 
elever.

Vi har som tidligere uddelt bogpræmier, sendt kranse, blomster, gaver 
og telegrammer ved givne lejligheder.

Som det fremgår af medlemsbladet, har bestyrelsen arbejdet med 
spørgsmålet — Mulernes Legatskoles Gymnasium’s udgåede elevers op
tagelse i foreningen. Vi har holdt forskellige møder, der er resulteret i 
bestyrelsens forslag på dagsordenen i aften.

Jeg takker skolens ledelse for godt samarbejde og velvilje med til
deling af lokaler etc. til vore sammenkomster. Jeg finder også anledning 
til at takke fru Ellinge, fordi hun så venligt har villet overtage fru Han- 
sen’s job med servering af kaffe ved sammenkomsterne på skolen. Til 
slut vil jeg gerne takke festudvalget og mine kolleger i bestyrelsen for 
godt samarbejde og ikke mindst medlemmerne, fordi de stadig trofast 
slutter op om vor forening.«

Formandens beretning og kassererens regnskab blev enstemmigt god
kendt. Det havde været et ret billigt år, og kassebeholdningen var steget 
med 1500 kroner.

Man var derefter kommet til det vigtige punkt på dagsordenen om op
tagelse af udgåede elever fra Gymnasiet.

Formanden omtalte de udbytterige møder, bestyrelsen har haft med 
rektor Mortensen og skoleforeningen »Concordia«’s bestyrelse angående 
dette spørgsmål. Vort forslag, som anbefales af den samlede bestyrelse, 
går ud på i henhold til foreningens love’s § 3 at optage — alle — elever, 
der udgår fra Mulernes Legatskole og fortolke loven således, at dette 
gælder såvel for piger som drenge, der udgår af gymnasiet fremover.

Der er ikke stillet betingelser fra »Concordia«, hvis bestyrelse er enig 
med os i, at indvalg i bestyrelsen for M.L.E. må finde sted på den natur
lige måde fremover. Vi mener dog, at de unge gymnasieelever bør have 
et bestyrelsesmandat tildelt på næste års generalforsamling.

Da der ikke blev stillet modforslag fra medlemmerne, blev bestyrelsens 
forslag sat under afstemning og vedtaget.
D’herrer Rich. Larsen, Sigurd Ramdal og Knud Schwaner blev genvalgt 
til bestyrelsen, ligesom de øvrige valg også var genvalg.
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Under »eventuelt« takkede Jørgen Vinding for generalforsamlingens 
beslutning om optagelse af elever fra gymnasiet. Der er blandt skolens 
elever stor interesse for foreningen og dens virke, og de er indstillet på at 
få et godt samarbejde fremover til gavn for såvel »nye« som »gamle« 
medlemmer.

Formanden takkede på foreningens vegne sekretæren, kontorchef K. 
Lindskog for det gode og samvittighedsfulde arbejde, han har udført 
gennem 25 år som bestyrelsesmedlem, og som et synligt minde om 
dagen overrakte han jubilaren en fin mappe. På bestyrelsens vegne over
rakte næstformanden et smukt askebæger til jubilaren, idet han takkede 
for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem de 25 år og for godt 
kammeratskab.

Jubilaren takkede medlemmerne, formanden og bestyrelseskollegerne. 
Dirigenten udbragte et leve for foreningen, hvorefter foreningen var 
vært ved et efterfølgende kaffebord.

Man var i jubilæumsstemning, og medens overlærer Alfred Thierlein 
viste farvefilm, trakterede bestyrelsen med den for tiden så sjældne vare 
— øl — til alle deltagerne.

Mulernes Legatskole
Legater 1965:

Oluf og Bertha Larsens Malerlegat:
Lars Bøgholm Hansen 3.r.a.
Jørgen Boe Hansen 3.r.a.
Lars Bertil Wiebe 3.r.b.
Søren Cleveland Søndergaard 3.r.b.
Franz Alex Nielsen 9. kl.

Forældreforeningens Jubilæumslegat:
Kurt Helge Adamsen 3.r.a.
Per Hedegaard Larsen 3.r.b.
Knud Riisom 9. kl.

Overlærer Th. Herteis Legat:
John Alf Søgaard 3.r.a.

Biskop Steins Legat:
Ebbe Svane Madsen 3.r.b.

Ths. B. Thriges Legat:
Erling Jervelund 2.r.a.
Arne Schmidt 2.r.b.

Forhenværende Elevers Legat:
Ulrik Nielsen 9. kl.

Overlærerne Knud Christensen og Prebensen:
Stig Andersen 3.r.a.
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Elevforeningens Jubilæumslegat:
Svend Erik Jensen 3.r.b.

Forældreforeningens boggaver:
Glans Halle 3.r.a.
Thorleif Pedersen 3.r.b.
Thomas Melbye 9. kl.

Skolenævnets boggaver:
Jan Børgen 3.r.a.
Jens Christensen 3.r.b.
Jan Ejnar Nielsen 9. kl.

R. N. Romoses Boglegat:
Carl Lange 2.r.b.
Steen Vejleborg l.r.a.
Sven-Jørn Petersen l.r.b.
Kai Nielsen 8. kl.

Mulernes Legatskoles Gymnasium
Legater og præmier:

Oluf og Bertha Lrsens Mulerlegat:
Erling Hansen III ma Erik Simonsen III mb
Ivan Kopp III ma Hans Otto Carlsen III mb
Frithia Bruun Mogensen III ma Lone Lyhr 3.r.c.
Frank Bentzen III mb Janus Mortensen 3.r.c.
Forældreforeningens Jubilæumslegat.

Hans Christian Nielsen III ma
Jørgen Vinding III mb
Poul Dines Hansen 

Skolenævnet:
3.r.e.

Bjørn Nake III mb
Dan Ole Rysgaard II ml)
Bente Møller I sa
Ole Busch I m
Hans Moth

Forældreforeningens boggaver:
Im

Søren Kuskner
Elevforeningens jubilæumslegat:

3,r.c.

Finn Christensen
Elevforeningens Boglegater:

III ma

Erling Hansen III ma
Det katechetiske Kollegium:

Hans Otto Carlsen III mb

Lis Larsen II s Niels Peter Frederiksen II mb
Klaus Guldager II ma Ingelise Hansen II mb
Legater og præmier fortsættes side 8



Foreningens ledelse gennem 50 år

Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Revisorer

1915 Juul-Pedersen H. Stærmose Niels Jensen G. F. Sørensen J. P. Jensen A.J. Rasmussen W. D. Rasmussen Erik Andersen E. Ferniss
16 — —• — — — — — — —
17 — — — — — — — — —
18 — — — — — — 0. V. Jensen — C. 0. Bruun
19 — — — 0. V. Jensen — — 0. Christiansen — —

1920 — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — —
23 — — — — H. Engberg — — — —
24 — 0. Christiansen — — — — N. Bøgelund — H. Stærmose
25 0. Christiansen Niels Jensen C.0. Bruun A. Madsen — — — — Chr. Mikkelsen
26 — — — — — — — Erwin Andersen -
27 — — — — — — — — Fred. Madsen
28 — — — — — — J. Mortensen —

29 — — — — — — - — -
1930 — — — — — — — — —

31 — — — — — — — —
32 — — — — — — — — —
33 — — — — — — — — —
34 — J. Mortensen — — — M. Mortensen Carl Dinsen — —
35 — — — — — — — — —
36 — — — — — — — — —
37 — — M. Mortensen C. 0. Bruun — P. Mortensen — —
38 — — — — — — — — —
39 — — — — — — — — —

1940 P. Mortensen C. 0. Bruun — G. Balsløv — K. Lindskog — — —



1341 — — — Carl Dinsen G. Balsløv — Richard Larsen — —

42 — — — — - — — — —
43 — — — — — — — — —

44 — __ — — — — — — —

45 Carl Dinsen G. Balsløv — K. Lindskog K. Schwaner Leo Clasen — — —
46 — — — — — — — — —

47 — — — — - • — — — G. F. Schmidt
48 — — — — — — — — —

49 — — — — — — — —

1950 — — — — — — — — —
51 — — — — — — — — —

52 — — — — — — — — —

53 — __ — — — Sig. Ramdal — — —

54 — — — — — —. — — —

55 — — — — — — — — —
56 — — — — __ — — — —

57 — — — — — — — — —
58 — — — — — — — — —
59 — — — — — — — — —

1960 — — — — — — — — Knud Larsen
61 — — — — — — C. H. Larsen

62 — M. Mortensen B. 0. Eriksen — — — — — —

63 — — — — — — — — —
64 — —. — — — — — — —

65 Carl Dinsen M. Mortensen B. 0. Eriksen K. Lindskog K. Schwaner Sig. Ramdal Richard Larsen Erwin Andersen C. H. Larsen



Munksgaards Forlag:
Jytte Poulsen III ma Karen Andersen II ma
Bo Hakon Jørgensen III ma John Fjord Hansen II ma
Gerda Hjorlh Hansen III mb Inger Strøm Rasmussen II s

Gyldendal: Georg Thorsell III ma
Anne Bryderup II mb
Else-Marie Frandsen I sb
Finn Leschly Sørensen 2.r.c.
Arne Gjerum l.r.c.

Vilh. Larsen: Annegrethe Enghoff II s
Fyns Boghandel: Birthe Lund I sa
Amerikanske Ambassade: Anne Elbøl I sa

Flemming Kyed Kristiansen I sb
Vesttyske Ambassade: Grethe Daurup 2.r.c.
Foreningen Norden: Anne Marie Aagaard 2.r.c.

Claus Christensen l.r.c.
Teknisk Forlag: Knud Larsen III ma

Jørgen Vinding III mb
Grosserer J. Denman: Torsten Schmidt l.r.c.

Til M.L.E. i anledning af 50 års jubilæet:
Ser vi tilbage, er femti år Et samlingspunkt har dog M.L.E.
så kort i beskedenhed: nu været i femti år:
men ser vi fremad, de for os star men frem i tiden, hvad skal der ske?

De bedste ønsker da her modtag, 
vi ønsker en fremtid god, 
vi virker begge for samme sag, 
vær hilset! M.E.K.O.

J. G. Olesen

Den 19. oktober samles vi som så ofte før lil stiftelsesfest i M.L.E. 
Denne gang til 50 års fest. Kom til fest Gamle Mulere og lad os hylde 
jubilaren.

Engberg skrev i »Mulerdrengens Sang«: »Jeg bringer dig min tak du 
kære gamle skole«, og i elevforeningen tog vi os den sang lil h jerte.

Den 19. vil jeg vende takken og lade den gå til M.L.E.
Altid var I tro. Altid redebon. Hjertelig tillykke,

K. P. Samnelsen.
Rettelse:

Den 13. september fyldte distriktschef Otto Tausen Nielsen 75 år og 
ikke 70 som nævnt i sidste nummer af bladet.
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