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'Emundska6 er d/ZagS
Mel.: På det jævne.Kom, I unge, skolen kalder, gæstfrit åbnes døren nu.Ind i disse lyse haller kan I træde glad i hu. Her for eder skal fremmales fortids færd og fremtids flugt, her skal synges, her skal tales uden tvang, men under tugt.Her skal værn og våben smedes, som du bruge skal som mand. Her du skal til kilden ledes: nådens dyb af livets vand.Her skal ryg og vilje rankes i et herligt væddeløb.Her befries skal din tankes sommerfugl for trange svøb.Her du skal for livet lære — ej en kundskab død og tung, men en skat, som du kan bære som en lykkemønt i pung.Her du lære skal af livet, som det er, og som det var. Her skal meget blive givet den, som selv blot troskab har.Kom, I unge, — skolen kalder på den glade børneflok — Her i disse lyse haller er af lys til alle nok.Mens du skolebænken slider, skal det i dit indre gro, at, når det mod sommer lider, du står modnet, stærk og tro.I anledning af skolens indvielse søndag den 8. september 1907 havde skolens første leder, Oluf L. Arndal, skrevet ovenstående lille digt.



Til alle gamle elever!Det ser måske ubeskedent ud, at bestyrelsen for elevforeningen indleder dette jubilæumsskrift; men vi bar også meget på hjerte, og man begynder da at læse forfra.Vi har inden for festudvalget gjort, hvad der står i vor magt for at markere de 50 år, som skolen har eksisteret i, bl. a. ved at få dette skrift i så god en form, at det vil vække alle gode minder, og hvad for os er det vigtigste, fremkalde en længsel efter at se den gamle skole og gamle kammerater.Vi vil gerne her igennem takke hver enkelt, der har skrevet en artikel eller på anden måde bidraget. Det har været os en stor glæde at føle den velvillighed, vi har mødt fra alle sider, og vi er glade for at kunne lade bogtrykkeren gå i gang med sit arbejde.Vi vil også herved takke samtlige bidragydere, der har gjort det muligt for os at kunne overrække skolen en jubilæumsgave, der svarer til dens ønsker. En enkelt gammel elev har bemærket, at uret helst skulle tabe uden for skoletiden og vinde nogle minutter i skoletimerne, hvilket uden tvivl ville glæde de fremtidige elever. Bestyrelsen bar taget bemærkningen til efterretning, men det rent tekniske har vi ingen forstand på, så vi lover intet.Skolen har vel altid været fattig, hvad angår penge til fester, og vi må derfor holde os indenfor visse rammer, der kan kaldes økonomisk forsvarlige. Vi ligger dog i toppen af, hvad vi tør arrangere; og med 40-jubi- læet i tankerne har vi lov at operere med et deltagerantal på mindst 300, og så er det økonomiske i orden. Derfor giver vi dette opråb til alle gamle elever, og hvem, som ellers har tilknytning til skolen: Hvis I har mulighed, så afsæt søndag den 14. juli til en lur til Ullerslev.4



Skolen byder jer alle velkommen, vi er klar til at tage imod jer.Alle I, der nu modtager jubilæumsskriftet, kan gøre jert til et stort fremmøde. Skriv eller tag telefonen og sæt jer i forbindelse med klassekammeraterne, så vil der komme en dejlig dag ud af det. Vi foretager gerne præsentationen, hvis I ikke kan finde og genkende hinanden. Her tænkes naturligvis mest på de rigtig »gamle« elever, der sikkert har forandret udseende fra skoleårene, så det grænser til ukendelighed.Alle I yngre vil også have glæde af at komme på skolen; arrangementet kan I læse jer til, og mon ikke det virker tillokkende. Tænk, alene det at komme i skole og ikke skal risikere en overhøring! med eventuel eftersidning! Vi håber, at festen kan få den sædvanlige ånd over sig, så vi kan fortsætte til de små timer.Dei’ går også invitation til alle lærerkræfter, der har været knyttet til skolen, og som vi kender adresser på, dog må vi erkende, at vi har alt for få adresser; så hvis nogen vil hjælpe os, vil vi gerne underrettes, så resultatet bliver bedre.50 års jubilæum, over 1000 elever. Du kære gamle skole. Vi hylder dig og ønsker til lykke med dagen, fortsat fremgang i mange år med dygtige lærerkræfter og ledelsen i gode hænder.På gensyn! På bestyrelsens vegne:
A. Viggo Sørensen, elevforeningens formand.
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I anledning af Ullerslev Mellem- og Realskoles forestående jubilæum har elevforeningens formand venligt opfordret mig til i festskriftet at skrive »en hilsen til gamle elever og andre venner«. Det vil jeg meget gerne gøre.Ja, så går mine tanker da, sådan som de så tit har gjort, tilbage i tiden, langt tilbage. Nu er skolen en ærværdig 50-års jubilar, der står støt og fast. Dengang jeg i 1910 tiltrådte som dens bestyrer (det blev til 15 år), var den ny og ung, kun 3 år gammel, og skulle lære at stå på benene. Det var ikke altid lige let; men i det store og hele var det glædelige og lykkelige år for min kone og mig, i godt samarbejde med interesserede og dygtige unge lærerinder og lærere og med flinke og villige elever, også i nær kontakt med forældrekredsen. Her kunne det være nærliggende for mig at nævne nogle af skolens pionerer; men det ville føre for vidt, så jeg skal nøjes med at nævne en enkelt: forpagter Th. J. Lindekilde, Hindemae, skolens første varme forkæmper. — Det er vemodigt at gøre sig klart, at af skolens første forældrekreds er nu de fleste gået bort; og særlig vemodigt er det, at også nogle af de gamle elever er døde, så alt for tidlig, synes man.Ellers er det mest lyse og glædelige minder, der dukker frem, også morsomme. Et eksempel på de sidste, der også fortæller lidt om skolen i dens første tid og om en gæv gammel elev: En af realisterne fra skolens 2. eksamenshold kommer nu i sin egenskab af en fin fotograf tit ud at fotografere store realeksamenshold. Så kan det falde ham ind at sige til dem: »Jeg har også taget realeksamen, og I kan tro, jeg var dygtig, jeg var nr. 3 i min klasse«. Og så føjei’ han med sit gammelkendte, lune smil til: »Vi var nemlig kun 3!«
6



Nu har det jo iøvrigt kun mindre at sige, om man ei' nr. 1 eller sidst eller mellemst. Hovedsagen er, at man er en god kammerat, og at man passer sit arbejde ærligt og redeligt og er lydhør, så man udvikler sine evner, får solide kundskaber og, bevidst og ubevidst, begynder at tilegne sig også andre livsværdier, der har endnu mere at betyde.Det er desværre ikke alle mine gamle elever, jeg har kunnet følge på deres livsbane; men det er mit bestemte indtryk, at både de ældre og de yngre elever fra Ullerslev Realskole har sat sig efterfølgelsesværdige spor, dels på deres hjemegn og dels på forskellige virkepladser rundt om i landet — til ære for deres gamle skole og til gavn for vort folk.Med de bedste ønsker om en lys og lykkelig fremtid for skolen og dens elever sender jeg en hjertelig hilsen til gamle elever og andre venner.Højbjerg ved Århus, 27. april 1957.
M. N. Bech.
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I anledning af at Ullerslev Realskole har 50-års jubilæum i år, er jeg blevet opfordret til at give et kort rids af skolens historie.På et møde i Ullerslev forsamlingshus 7. februar 1907, hvor ca. 70 af de senere aktionærer var til stede, vedtog man at oprette A/S Ullerslev og Omegns Mellem- og Realskole. Aktieselskabets første formand blev forpagter Lindekilde, Hindemae, der lagde et meget stort arbejde for dagen for at skaffe den nødvendige kapital til jordkøb samt rejsning af de fornødne bygninger. Forpagter Lindekilde var formand fra 1907—15, hvorefter gdr. N. P. Nielsen, Højbogård, var formand til 1923. Skolens første bestyrer blev lærer Arndal fra Årup, der ledede skolen til 1910, hvorpå han afløstes af cand, theol. M. N. Bech, der ledede skolen som bestyrer til 1923 og som ejer til 1925. Bech ledede skolen med stor dygtighed og var en afholdt mand på egnen. Men nedadgående konjunkturer skabte for skolen store vanskeligheder, som dog blev overvundet ved, at en kreds af egnens befolkning med fabrikant Larsen i spidsen trådte sammen og dannede et nyt aktieselskab med en aktiekapital på 12.000 kr. og købte skolen tilbage af forstander Bech. Formand for det nye aktieselskab blev trafikassistent N. K. Pedersen, der dog kun var formand en kort tid, da han blev udnævnt til stationsforstander andet sted. Mejeribestyrer R. G. Andersen, Ullerslev, afløste N. K. Pedersen som formand fra oktober 1925 til oktober 1928. Skolen fortsatte nu støt sit arbejde, også under den følgende formand, fabrikant L. K. Larsen, formand 1928—32. Larsen afløstes i 1932 af gdr. Chr. Hansen, Lillevang, som dog allerede året efter afløstes af proprietær A. Buch, Rabenslyst, der var formand til oktober 1935, hvor jeg overtog formandsposten. Under de skiftende formænd fra 1925 til 1934 blev skolen le- 
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(let af skolebestyrer Himmelstrup, der i 1934 afløstes af skolebestyrer A. Frandsen, der var skolens leder til 1946, da han afløstes af den nuværende leder, skolebestyrer E. Abildgren.Mit ønske for skolen til 40-års jubilæet var, at skolen nu ved 50-års jubilæet kunne få sine lokaler udvidet og gjort tidssvarende. Dette ønske er imidlertid ikke gået i opfyldelse, men årsagen er at søge i, at der endnu ikke foreligger en skolelov, som fastsætter de fremtidige rammer for skoler som denne. Der har dog fundet en lille udvidelse sted inden for de bestående rammer, idet der er indrettet to klasselokaler på første sal, men på grund af den stærkt øgede tilgang er dette dog langt fra tilstrækkeligt. Ved 40-års jubilæet havde skolen således ca. 100 elever, med underskolen, i dag har den ca. 160 elever uden underskolen, idet denne blev nedlagt i 1952. Fra min formandstid vil jeg nævne, at bestyrelsen i 1947 vedtog at opkøbe et stykke jord øst for skolen og her indrette en sportsplads. Indvielsen af denne fandt sted i maj 1949. Endvidere kan jeg nævne, at det nye repræsentantskab i dette forår har vedtaget at bygge en lærerbolig, som nu er under opførelse.Den største begivenhed i skolens historie i min formandstid er dog, at skolen i januar 1957 overgik til selvejende institution, efter at bestyrelsen havde arbejdet på dette i ca. fire år. Når dette skridt er blevet taget, skyldes det, at mulighederne for at få offentlige pengemidler til udvidelse er både billigere og lettere, når skolen er en selvejende institution. — Da denne begivenhed indledede en ny epoke i skolens historie, fandt jeg det på grund af min alder passende at trække mig tilbage fra formandsposten, som derefter blev overdraget den daværende næstformand, gdr. Gunnar Ottosen, Ravnsbjerggård. Jeg havde ved den lejlighed den store glæde, at generalforsamlingen enstemmigt udnævnte mig til æresmedlem af det nye repræsentantskab, hvorved jeg altså stadig har lejlighed til at følge skolen i dens arbejde.



Jeg føler trang til ved denne lejlighed at sige tak til enhver i bestyrelsen eller forældrekreds samt skolens personale, som har været mig behjælpelig i mit arbejde for skolen i 24 år — hvoraf de 2 som bestyrelsesmedlem og de 22 som formand. Jeg håber, at samtid og eftertid vil kunne sige, at skolen igennem disse mange år har indfriet de forhåbninger, man har sat til den.Store opgaver ligger foran deres løsning, og det skal være mit jubilæumsønske, at befolkning og myndigheder på egnen må kunne finde hinanden i en løsning af disse opgaver til glæde og gavn for den opvoksende ungdom.
Poul Madsen, Såderup.
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Ullerslev realskole ved overgang til 
selvejende institution i jubilæumsåret.Af skolens formand, gdr. N. Gunnar Ottosen. Realist fra 1921 fra Ullerslev Realskole.Mange har spurgt mig om begrundelsen for at ændre besiddelsesformen for vor gamle skole, da de syntes, at den jo gik upåklageligt, og at de ingen forskel i det hele taget kunne se. Jeg vil i det følgende prøve at fremføre mit syn på disse spørgsmål.For mig og for den gamle bestyrelse i sin helhed var det først og fremmest det, at de oprindelige aktionærer fra rekonstruktionen i midten af tyverne ikke mere var en sammenholdende kreds her på egnen, idet en del af disse er døde, og andre er fraflyttet, så kun meget få af aktiebrevene nu var i hånden på folk, der havde kontakt med skolen eller folkelivet her på egnen.For det andet har skoler, der er selvejende institutioner, betydelig lettere ved at blive financieret i tilfælde af, at omfattende udvidelser og moderniseringer bliver nødvendige. For det tredie må det forventes, at skolen under den form bedre kan komme i samarbejde med den offentlige skole i såvel omegnskommunerne som i hj emmekommunen.Om hvilken form et sådant eventuelt samarbejde kan få i fremtiden, er del jo ikke til at have nogen mening om i dag, da det vel fuldstændig må afhænge af den endelige udformning af den nye skolelov, hvis den nogensinde bliver vedtaget.Et vist samarbejde med kommunerne i skolens opland finder allerede sted, jeg tror til gavn for alle parter, og fra Ullerslev Realskole siger vi tak for dette samarbejde såvel som for tilskud gennem årene.
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I øvrigt mener jeg, det med rette kan siges, at Ullerslev Realskole er et skoleeksempel på, hvordan et fremragende skolearbejde kan udføres med forholdsvis små økonomiske midler til rådighed. Denne skole har haft den lykke at være underlagt den samme lov gennem hele sin hidtidige eksistens, nemlig loven af 1903, og det sammen med, at de skiftende bestyrelser alle har været valgt af skolekredsens midte, og i deres egenskab af bestyrelsesmedlem udelukkende har haft hensynet til skolens ve og vel for øje uden skelen til skolepolitiske eller andre politiske synspunkter. Skolen har da også altid været på et højt niveau, og afgørelser har altid været truffet kun under hensyn til dette og bundet af det økonomisk mulige.Ved 50-års jubilæet er det nu snart en stor flok mennesker i alle aldre, der ser tilbage på en god og udviklende skoletid i Ullerslev Realskole, og skolen kan notere, at den blandt denne flok har startet adskillige personligheder, der er nået langt inden for videnskab eller praktisk erhverv til gavn for sig selv, men måske mest for det fælles samfund, ligesom mange af de gamle elever sidder som velagtede og afholdte embedsmænd og -kvinder rundt i vort land.Såvidt jeg kan se, ei’ det kun ganske enkelte elever herfra, der har fået deres virke uden for Danmarks grænser, måske det har forbindelse med, at ånden i Ul- levslev Realskole altid har været sådan, så den også har talt til sine elever, så disse har forstået, at »sit fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette«.Jeg vil nu slutte disse par bemærkninger med at udtale de varmeste ønsker for skolens fremtid gennem mange år, men først og fremmest håbe, at det må lykkes os i det nuværende og de fremtidige repræsentantskaber at føre den selvejende institution frem, så den kan bevare sit eget ansigt, så kan den nemlig bedst tjene sit formål og løse de opgaver, den hidtil har løst så godt.
J2



»De skønue dage I Aranjuez«.En lidt mærkelig overskrift — ikke sandt; men forklaring følger — i to afdelinger.Først denne: Foran mig ligger en lille bog med ovennævnte titel, udkommet i Århus i året 1921. På titelbladet er skrevet med en fast hånd: »Til min gi. Elev Ejnar Bang fra Forf.«. Det gibber lidt i mig, når jeg ser på denne skrift; thi forfatteren er Oluf L. Arndal, Ullerslev Realskoles første forstander, — sådan hed det dengang —, for hvem jeg nærede en ubegrænset respekt og hengivenhed. Bogen indeholder en samling fornøjelige erindringer fra forfatterens egen skoletid i en københavnsk latinskole og slutter med et smukt digt, af hvilket jeg tillader mig at citere de to første vers, fordi de passer så ualmindelig godt til lejligheden:
De skønne dage i Aranjuez.

De svandt, de svandt de skønne skoledage 
med sol og regn som vejret i april, 
et liv i leg trods pligt og megen plage, 
et liv i lys af glade barnesmil!

De svandt, de svandt de skønne skoledage, 
da le og leve var os lige let;
held den, der har et ekko blot tilbage 
af »ug«s jubel og af gråd for »slet«.Her må jeg hellere indskyde anden del af forklaringen på overskriften. I konversationsleksikonnets lapidarstil lyder den sådan: Aranjuez (udt. arankuæth), by beliggende syd for Madrid på venstre bred af Tajo. De spanske kongers forårsresidens. Navnet kendt fra den ofte citerede indledningsreplik i Schillers »Don Karlos«: »Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende«.Som Aranjuez er blevet til et begreb, rummende noget 
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usigeligt, på en gang skønt og vemodigt, sødt og smerteligt, sådan er »Ullerslev Realskole« blevet det for mange, mange gamle elever. Den var på en vis måde vort livs »forårsresidens« og dannede rammen om mange af vor tidligste ungdoms oplevelser. »Ullerslev Realskole« er ikke alene de smukke røde bygninger, der venligt smilende åbner favnen ud mod vejen og byder børn og voksne, elever og forældre velkommen på sine enemærker. Navnet er samtidig for gamle elever blevet et slags trylleord, der kalder ustandselig skiftende billeder frem i erindringen, billeder af lærere og kammerater, af situationer i arbejde og leg, af festlige og spændende og højtidelige øjeblikke — bitre og søde minder imellem hinanden, uløselig knyttet til dette navn.Når jeg efter opfordring, i anledning af skolens 50- års jubilæum, skal forsøge at fremdrage gamle minder fra min skoletid, vil jeg så vidt muligt begrænse mig til det første år og gruppere mine erindringer omkring skolens første lærere.I løbet af foråret og sommeren 1907 var skolens bygninger blevet opført, og den stod færdig til indvielse den 8. september. Min fader, som nylig var blevet forflyttet fra Vestjylland til Skellerup-Ellinge præstekald, havde indmeldt mig i realskolens I mellemklasse. Den med spænding imødesete første skoledag oprandt den 10. sept. Da så jeg mine nye lærere for første gang, men kun forstanderen gjorde så dybt et indtryk på mig, at jeg endnu har en klar erindring fra denne dag. Hr. Arn- 
dal skulle have os i regning og matematik. Han samlede os i den ene ende af klasseværelset, der lå i skolebygningens nordøstlige hjørne, stillede os op på stribe og prøvede så vore regnekundskaber med korte, knappe, klare spørgsmål, der opfordrede os til hurtig besvarelse.Forstander Arndal indgød respekt fra første øjeblik. Det var en lille, tæt skikkelse, vel lidt under middelhøjde. Han havde stort, mørkt overskæg og mørkt hår. Øjnene kunne lyne, men de kunne også se så venligt på én gennem lorgnetterne, og så var der smil i øjenkro74



gene og om munden. I sådanne øjeblikke elskede vi ham. Det hændte enkelte gange, at vi vovede at bede om at få fri i sidste time, f. eks. når der var soldater fra Nyborg på øvelse i omegnen. Så blev en lille deputation i frikvarteret sendt over til forstanderboligen og fremførte andragendet. Hvis det kunne bevilges, kom forstanderen smilende frem på trappen: »Stik så af med jer!« lød de forløsende ord, og så var der solskin både på hans ansigt og i vore sind.Men — han kunne også se ud som en tordensky, og så var stemningen gerne lidt trykket i klassen. Det hang naturligvis ofte sammen med vore mere eller mindre strålende kundskabspræstationer. Men det kunne også skyldes en dundrende hovedpine, som han jævnlig led af.Vi vidste imidlertid, hvor vi havde ham. Der var ingen underfundighed ved ham. Morgenandagten, som han personlig ledede, var der alvor og højtid over. Så vidt jeg husker, havde han selv skrevet enkelte af sangene i den lille sangbog, vi brugte.Kun een eneste pinlig oplevelse havde jeg med forstanderen, — den var til gengæld også meget pinlig, men den hører egentlig hjemme i en af de andre læreres interessesfære. Frk. Dagmar Overgaard, fru Arndals søster, meget ung — vist kun 18-19 år —, meget nærsynet og meget rar, lærte os begyndelsesgrundene i engelsk. »I can hop, I can run« o. s. v. Det var så sandt, som det var sagt. Vi kunne hoppe og løbe og tumle os, og det ville vi hellere end læse engelsk. Frk. O. holdt sig som regel på sit katheder og kunne vist ikke altid se, hvad vi foretog os. Så var det engang i foråret 1908, mens »trille kugler«-galskaben rasede. Johannes og jeg havde fået vore kugler frem i engelsktimen. Måske begyndte det bare med, at vi sammenlignede dem i al stilfærdighed, men det endte i hvert fald med, at vi lå på gulvet og sloges om dem ind mod væggen til et andet klasseværelse. Og det gik ikke helt stille af. 15



Del skulle vi ikke have gjort. Jeg ved ikke, om frk. 0. forsøgte en spagfærdig, men frugtesløs protest; men jeg ved, at Nemesis kom over os som et lyn. I klasseværelset ved siden af underviste nemlig forstanderen, og han havde hørt spektaklet. Pludselig stod han i døren, og vi kom på plads hurtigere, end det kan siges. Men han var ganske klar over situationen. Og så brød tordenen løs. Du store kineser! Aldrig før eller siden har jeg oplevet sådan et tordenvejr. Lynet slog ganske vist ikke ned, — jeg mener i form af en lussing, —■ men hen mod slutningen faldt en bemærkning, som sved og bed og aldrig blev glemt: »Det havde jeg ikke ventet af pæne folks børn«.I de næste timer var jeg ikke mange sure sild værd, men jeg husker, at i det påfølgende frikvarter ydede min gode ven Jens fra Hindemae mig sin støtte, blot ved at holde sig ved min side og vise en tavs medfølelse. Det mindes jeg med taknemlighed. »I nøden skal man kende sine venner«.Trykket lettede først, da jeg om eftermiddagen havde fået fortalt mine forældre om episoden og især den famøse slutningsbemærkning. I mit hjerte gør jeg frk. 0. afbigt, fordi jeg havde været med til også at bringe hende i en pinlig situation. Da jeg inden næste skoleårs begyndelse fik at vide, at min søster — da 20 år — skulle afløse frk. O., blev jeg stærkt bekymret på hendes vegne. Hvad kunne ikke ske, selv om jeg holdt mig i skindet. Min bekymring viste sig dog at være ganske ubegrundet.I historie og geografi havde vi førstelærer L. Larsen. Hos hr. Larsen vaktes min interesse for verdenshistorien, en interesse, der holdt sig mellemskolen ud, så jeg ved mellemskoleeksamen som den eneste i klassen hentede mig et 8-tal og tilmed fik ros af censor. Det hører til de stolte øjeblikke i en skoledrengs liv. Men det var spændende hos hr. Larsen at høre om fønikerne og assyrerne og de gode gamle ægyptere. Hr. Larsen holdt af børn. Han var en stilfærdig, fredselskende natur, en rettænkende og nobel personlighed. Hr. Larsen lever 
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endnu og bor her i København. Af og til får jeg en passiar med ham om gamle dage, som han husker forbavsende godt, skønt han har nået den høje alder af 88 år.Andenlærer Graversen havde gymnastik, fysik, naturhistorie og sang med os, i mine øjne allesammen morsomme fag. Jeg deler altså ikke musæumsinspektør N. Breitensteins i et tidligere elevskrift fremsatte anskuelser med hensyn til gymnastik og idræt. Hvad enten vi befandt os i gymnastiksalen og drev på med alle de Ling-ske øvelser, eller vi om vinteren, når sneen indbød dertil, henlagde øvelserne til landevejen udenfor og sloges af hjertens lyst med snebolde, eller vi om sommeren spillede fodbold og gik i vandet i Hindemae åen — altid var der fart over feltet under hr. G.’s myndige ledelse. Forøvrigt var vi meget fine, når vi optrådte i galla i gymnastiksalen. Vi bar de nationale farver: røde trøjer med hvide tværstriber og lange ærmer (!), samt korte, hvide benklæder. Desværre løb den røde farve ud i vask, så glansen efterhånden gik af os.Naturhistorietimerne var noget for sig. Vi lærte nemlig ikke bare om klove og hove og støvdragere og støvvej, men hr. G. indførte et lille privat bifag. Han var meget ivrig afholdsmand og havde indset, at skulle man udrette noget for den sag, måtte man tidlig indgive ungdommen afsky for alkoholmisbrug. Ergo bibragte han os megen viden om de frygtelige følger af al for megen spiritusnydelse og viste os billeder af et hjerte, der var dobbelt så stort, som det burde være, og en lever, der lignede en svamp, hvilket skyldtes den modbydelige drik. Vi syntes jo, det var skrækkeligt, og kedede os i hvert fald ikke hos hr. G.Han var høj og lys — med en rank holdning; ung og idealistisk på en lidt tør, pedantisk måde, og med asketisk levevis. Jeg havde en forestilling om, at han levede omtrent som Johannes Døberen: af mælk og honning, plus æg — masser af æg. Vi så i al hemmelighed ikke så lidt op til hr. G.
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Endelig må jeg nævne den sidste af vore lærere, religionslæreren, pastor C. A. Brøndum til Flødstrup-Ul- lerslev. Vi havde kun to timer om ugen med ham, og jeg tror nok, at han forlangte en del af os; men han var venlig og munter og afholdt. Ved skoleårets slutning blev der en anledning til at vise ham vor påskønnelse, idet han og hans hustru den 5. juli 1908 kunne fejre deres sølvbryllup. Der blev samlet ind blandt eleverne til en gave og udtaget 3 af drengene til at foretage indkøbet; jeg var en af de heldige. Det var midt i eksamenstiden, men dagen før sølvbrylluppet drog vi sammen med forstanderen og hans frue til Nyborg, og sikken en eftermiddag vi fik ud af det. Først var vi inde i tre forskellige guldsmedeforretninger, inden vi tilsidst bestemte os for nogle sølvskeer, hvis pris svarede til det indsamlede beløb. Så gav forstanderen os en biograftur, hvad vi børn fra landet ikke var forvænt med. Derpå foreslog han, at vi skulle gå ned til havnen. Her dukkede til vor overraskelse hr. Graversen op i en robåd. Det var naturligvis aftalt spil. Vi blev taget om bord og fik en sejltur og tilmed en dukkert i Nyborg fjord, idet vi fik lov til at bade fra båden.Næste morgen kl. 8 kørte vi tre drenge med forstanderen ind i Flødstrup præstegård, afleverede vor gave på tilbørlig vis og fik megen tak for den. Selv havde vi, uden at tænke over det, fået en gave, som kunne gemmes i erindringens skatkammer.Og nu tænker jeg på jer, mine gamle klassekammerater fra I mellem. Vi var tolv, fire piger og otte drenge. Tænk, om vi endnu en gang kunne indtage vore pladser ved de gamle skoleborde som for 50 år siden! Vi kunne nok ikke klemme os ind på sæderne. Og ville vi kunne kende hinanden igen? Nogle er måske blevet korpulente og skaldede, andre hvidhårede og rynkede. Tidens tand har gnavet på os alle, og vi har gjort vore livserfaringer hver på sit sted. Men de fælles minder om gamle skoledage kunne dog måske endnu binde os sammen og give os stof til samtale. En og anden af de tolv ville forøv
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rigt savnes, fordi deres skoletid er udløbet. Vi vil også tænke på, at vor skolegang snart kan være endt og den sidste store årsprøve være for hånden. Om vi så måtte bestå! Den store mester kigger jo ikke blot i karakterbøger, men han ser helst ind i hjerterne.Og har i hjertedybet sit billed klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket.Så først er skolegangen lykkelig afsluttet.Linnesgade 39, K., i maj 1957. Ej. Bang.
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25 års jubilæum.I sommeren 1932, medens hr. Himmelstrup var skolebestyrer på realskolen, samledes eleverne fra samtlige årgange på skolen. Formålet var at starte en elevforening, og vi fik den opgave at finde vore gamle klassekammerater. Det viste sig at være en god idé, og ved de følgende årlige sammenkomster, der dengang altid var omkring fastelavn, var der mægtig interesse for disse vinterfester. Årene 1939—45 satte en stopper for, at det kunne fortsætte hvert år, men nu er der atter god gang i foreningen, og vi holder som bekendt 2 sammenkomster hvert år: 1. søndag i juli og 1. lørdag i december.De første fester var arrangeret meget fint; der var nogle lyse hoveder med megen opfindsomhed, når det gjaldt underholdning. Måske er kravene større i vore dage; i hvert fald står de første fester for mig, som noget af det bedste, der har været budt. Hvem husker ikke skyggebillederne, hvor vi overværede en stor operation? Bedøvelsen!! Tarmene!! Hjertet!!Der springer så meget frem i erindringen, men foreningens opgave er at kalde gamle klasse- og skolekammerater sammen, så de kan mindes deres glade tid på skolen. En anden opgave er også at støtte skolen med udsmykning, fripladser, flidspræmier m. m. Så langt er vi nu ikke nået endnu, da vor kassebund altid er skrabet ren. Det er svært at oparbejde en formue, men det ligger altså altid bestyrelsen på sinde.Medlemstallet er for så vidt godt, men det er vore fester, der ikke kan gå rundt. Måske er entrebeløbet for lille, men hvis der bare mødte nogle flere, så passede det lige! Vinterfesten foregår altid i forsamlingshuset med nøjagtig samme program som skolefesten den følgende søndag.
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Sommerfesten foregår på skolen, der altid siger velkommen, og vi lægger altid et program, så både unge og ældre kan have glæde af at møde op.I vort foreningsglade fædreland synes jeg, der også er begrundelse for at Ullerslev Realskoles Elevforening har eksistensberettigelse, og derfor bliver vi tålmodigt ved at kræve kontingent af samtlige, vi har adresserne på. Desværre svarer kun halvparten på vor opfordring. Det ligger vel sådan i mange tilfælde, at børnene bliver medlemmer, og så mener forældrene, at de selv kan træde tilbage. Det er vi meget kede af indenfor bestyrelsen, for os er det målet at samle alle sammen, så vi kan blive rigtig mange.En årlig tilbagevendende begivenhed er udsendelsen af elevskriftet. De mange glimrende artikler bliver af gamle elever læst med stor interesse, selv om artiklerne har været af forskellig art; og vi har fået mange rosende udtalelser. Det glæder os selvfølgelig, men takken skal rettelig gå til forfatterne, der har gjort deres indsats af lutter interesse og til glæde for os alle.Elevfortegnelsen bag i skrifterne skal jeg ikke komme nærmere ind på, da der mangler meget endnu, før de er helt i orden. Det skal dog bemærkes, at navnlig i den senere tid er mange adresser ført a jour, så vi har forbindelsen i orden.Måtte disse ord få til følge, at vort medlemstal blev meget større, er de ikke spildte.Jeg vil gerne takke alle, der har været i bestyrelsen gennem årene og kender arbejdet med at holde det i sving, takke dem for godt arbejde og samarbejde, og til slut en tak til skolens ledelse gennem de sidste 25 år for dens gæstfrihed og vilje til at hjælpe os ved alle lejligheder. Skolen har nu traditioner, som vi bør ære.
Viggo Sørensen, elevforeningens formand.

2/



En fødselsdagshilsen til Ellerslev 
realskole i anledning af 50 års dagen.

Mel.: Hvor smiler fager . . .Min gamle skole! jeg elsker dig og glædes ofte ved dine minder, du viste ofte den rette vej, derfor du gamle elever binder i venskabs pagt og til herlig id, vi står med magt i den nye tid!Du ligger smukt på den fynske jord og lyser op med de røde mure og øver stadig en gerning stor som den, der trækker en lige fure.I hjertets ager, der piøjes skal, en gerning fager i skolens sal.Din stil er enkel og dog så skøn, du pranger ikke med tårn og tinde, du er som landets trofaste søn, der ikke rokkes for vestenvinde.De lave længer grundfæstet står, mens livet trænger omkring din gård.22



Ja, smukt du ligger ved alfarvej og kalder ungdom til dine sale, forældre, glem den i livet ej, thi her skal føres en ædel tale, oplysning gives til folkegavn, gid du må trives i Herrens navn!Giv børn, der færdes i skolen her, en ild i sindet, som længe fænge. Ja, elsk det gode, det onde frygt, vi skolens budskab kan lyde længe. Oplysning give på sandheds grund, væk dåd til live og hold dig sund.Til lykke, skole, på fædres grund og kald til samling om det, der binder: det hvide kors på den røde bund, det danske flag, som vi skønnest finder. For Danmarks ære stå friheds vagt, gid det må bære, som du får sagt!
H. C. Larsen, Grindsted. (Elev 1909-13).

Med venlig hilsen 8/5-57. H. C. Larsen.
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