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Elevforeningen for

Ellerslev mellem- og realskole

Sleüskii^t /955

etatens pædagogiska Studiesamling
Ksbenhavn



PROGRAM

for

lørdag den 2. juli 1955

Kl. 16,30: Ankomst.Velkomst.Tale.Generalforsamling.Kl. 18,00: Fællesspisning (medbragt mad).Kl. 18,45: Munter underholdning.Kl. 20,00: Dans for alle aldre.Kl. 24,00: Afslutning?Al servering sørger kroejer Hans Larsen for. Smørrebrød skal dog helst bestilles før lørdag ved telf. 7.
Mød talrigt op om vor gamle skole



Må jeg som indledning i år også begynde med en tak til forfatterne af de følgende artikler, og vi håber at de må blive læst med interesse og glæde over at høre om svundne tider.Må jeg dernæst opfordre vore medlemmer til at give møde når vi kalder med vore fester. Der mangler altid 20—30 stk. før regnskabet kan balancere. Hvad om de elever, der er udgået i årene, der ender på 0 og 5, satte hinanden stævne her på skolen i år? Vi forstår udmærket at de elever, der bor langt væk ikke så godt kan komme hvert år. Når der så kommer en enkelt fra alle årgange, kan der ikke nemt findes klassekammerater og interessen tabes. Derfor tal sammen og sæt stævne på skolen lørdag 2. juli kl. 16,30.På bestyrelsens vegne
A. V. Sørensen.
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Fra skolen.I det forløbne år er der sket det, at køkkenet i privatboligen er blevet moderniseret. I selve skolen er der ikke foretaget noget i bygningsmæssig henseende.Elevtallet er nu 140, fordelt i lire mellemskoleklasser og en realklasse.Og så er der sket del historiske, at skolens styrelse har fået gennemført skolens overgang fra aktieselskab til en selvejende institution. Dette skal ganske vist godkendes i ministeriet (konfirmeres), men det vil sikkert ikke volde nogen vanskelighed. Hvad betyder nu dette? Dette ganske enkelte, at skolen nu står som en institution, der gerne skulle blive den egns ejendom, hvori den ligger. Dette har den ganske vist været på en vis måde, siden skolen i 1907 startede. Det var en kreds af egnens borgere, der trådte sammen den gang, og gennem aktieselskabsformen rejste skolen. Det var ikke små ofre, der dengang blev bragt. Men disse ofre gav også gode resultater. Nu er der imidlertid det forhold til stede i dag, at aktieselskabsformen som ejerform er mindre heldig. Det offentlige — kommune og stat — er ikke så glade ved at investere penge i en skole, der ejes af et aktieselskab. Hvorimod man stiller sig ganske anderledes, dersom skolen er en selvstændig institution. Og da skolen på flere områder trænger til udbygning og modernisering, og da dette er en opgave, som et privat aktieselskab økonomisk ikke kan magte, man må huske på, at aktionærernes penge ikke forrentes og som følge deraf kan der vanskelig fremskaffes ny aktiekapital — anså skolens styrelse det for mest formålstjenligt for skolens fremtid, at den blev en selvejende institution, hvorved der er langt større muligheder for at fremskaffe den kapital, der skal til for at foretage den nævnte udbygning.Men i skolens nye fundats, er der tale om en garanti- 
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kapital på 50000 kr. Denne garantikapital skal tjene som investering i institutionen. Den skal bruges til udbygning, samlinger o. lign. Jeg tillader mig her at henvende mig til alle gamle elever om at være med i tegningen af denne garantikapital. Der kan tegnes fra 50 kr. og opefter. Der udstedes et garantibevis for det beløb, der indbetales. Garanterne vil for fremtiden være repræsenteret i skolens repræsentantskab. Her er en meget smuk opgave for de gamle elever at være med til at løse. Jeg vil tillade mig at mene, at langt den største part af de gamle elever uden vanskelighed kan tegne sig for et garantibeløb — stort eller lille og jeg henvender mig på skolens vegne i tillid til, at de gamle elever, vil være med til at løse denne opgave.
E. Abildc/ren.
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Fra en anden tid. —Dybest nede på bunden af min erindrings hav, der hvor alting sløres, ser jeg en septemberdag med klart solskin i 1907, da jeg med min moder besøgte den første skolebestyrer i Ullerslev, Oluf Arndal, med hvem vi straks på grund af min faders levende interesse for åndslivets rørelser var kommet i forbindelse. Når der i 1907 oprettedes en realskole ved Ullerslev, hvor man virkelig dengang kunne kalde det »et par huse om en station«, var det nok af forskellige grunde. Dels var der ved det grundtvigske højskoleliv, som ganske vist netop på denne egn ikke havde særlig stærke rødder, skabt en almindelig forståelse af, at åndens solskin er gavnlig for den sorte muld, og så var der i oplandet på det tidspunkt en hel række af børnerige herregårde, som vel ikke har syntes, at landsbyskolerne var »fine« nok. Dette må man jo sådan set være taknemmelig for, da det altså førte til denne skole, som under skiftende forhold har været af stor betydning i det halve århundrede, der siden er gået. Den første •— så vidt jeg har kunnet se — overordentlig dygtige bestyrers levetid i Ullerslev blev ikke lang, kun tre år. Grunden var vist blandt andet den, at han lidt for oprigtigt lod sig forlyde med, at han hos de skolesøgende børn ikke altid fandt, der var et helt rimeligt forhold mellem deres intelligens og deres forældres hartkorn, og selv om det måske nok var sandt, var det i hvert fald ikke diplomatisk. Fra disse år har jeg selv kun helt tågede erindringer, da jeg først var skolemoden, som man i vore dage kalder det, i 1910, og det var endda knap nok, da jeg på det tidspunkt kun lige var fyldt seks år. Min to år ældre søster havde min fader af idealistiske grunde sendt i skole fra dens første dag i september 1907, til trods for, at hun kun var fem år. Da jeg 1910 nåede min første skoledag, begyndte skolen netop et nyt afsnit under en ny leder, den da unge 
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cand, theol. M. N. Bech. Han var jyde, og det prægede ham selv og hans virke i Ullerslev uhyre stærkt. Han havde den for en realskolebestyrer på landet meget værdifulde egenskab, at han havde megen sans og interesse for tilværelsens praktiske sider; det betød meget for forældrene, måske mindre for børnene; men han vidste også, at det er svært »praktisk« med kundskaber; i virkeligheden var hele hans virksomhed en smuk efterleven af det ene af de fyndsprog, der dengang var at læse i skolebygningens vestibule: Kundskab er magt. Måske havde det givet højere luft og videre udsyn, hvis devisen i stedet havde været det lidt mindre tørre: Ånd er magt; men det var ikke den jyske theologs sag; han skyede, som jyder ofte gør det, de store ord, og han gav sig aldrig — som det beskedne menneske han var — ud for mere, end han vidste, han kunne stå inde for. Det var på sin vis meget sympatisk, det passede de fleste, og det kom til at præge Ullerslev realskole i femten år. Man lærte noget, hvis man altså kunne og brød sig om at lære noget, men det er nok sådan, at mange børn på landet, vante som de er til det frie liv udendørs, er vanskelige at tøjre ved en bog. Det gælder uden tvivl de fleste, men så er der også et mindretal, som det af en eller anden grund er i kødet båren, at det skaffer dem en glæde at læse og lære allerede som børn; dem var der i de år nogle af i Ullerslev.Jeg erindrer tydeligt min første skoledag, den 19. august 1910, en lidt tåget og blæsende sensommerdag. Når jeg husker vejret, er det fordi der hændte mig det, at min lasede ABC, som min moder havde lært mig at læse efter, og som jeg havde med, blæste fra mig og dens løse blade hvirvlede rundt på legepladsen just i det øjeblik, da klokken ringede og vi skulle stille op på rad og række foran indgangen. Jeg lille seksårige dreng blev frygtelig flov — og så skulle vi naturligvis slet ikke bruge den bog.Den af de daværende lærere, jeg skylder mit første indtryk, var frøken Margrethe Bang, præstens datter fra Skellerup. Vi havde hende i den allerførste time, og jeg kan endnu se hende for mig, siddende på katederet i det 



meget lille værelse, der dengang anvendtes til første underklasse. Hun havde i den første time foran sig liggende en lille bibelhistorie, der havde lidt samme vanskæbne som min egen ABC. Den var ved flittig brug blevet helt usammenhængende, men hun formåede — i hvert fald overfor os mindre børn •— at gøre det, hun fortalte meget levende, vi sørgede med Abraham, der skulle ofre sin søn, og navnlig husker jeg, at historierne om Jacob og hans sønner, måske især det om Josef i Ægypten, i hvert fald hos mig satte de stærkeste følelser i bevægelse. Frøken Bang var meget musikalsk, og hele hendes stilling til tingene medførte naturligvis, at vi sang meget ■— nok især Ingemann. Mange husker sikkert med mig den lille tynde, sorte morgensangbog, man dengang brugte. Der er, når man ikke ser på det med voksens øje, men med det friske barneøje, man dengang havde, ingen tvivl om, at frøken Bang var af stor betydning for de mindre børn, og hun må også have været afholdt af disse børn, for jeg ser endnu hele klassen pyntet med nyudsprungne bøgegrene, anemoner og gule kodriver på hendes fødselsdag den 5. maj. I forbindelse med hende kommer man også let til at tænke på den daglige morgensang med Bech foran katederet, hvor han indledte med morgenbøn, frøken Bang ved orgelet og de andre lærere stående ved vinduespillerne øverst i klassen. Blandt disse lærere husker jeg fra de første år frøken Kirstine Jacobsen, som Bech vistnok havde medbragt fra Vejen. Hun underviste os i naturhistorie, og så havde man i den forbindelse dengang noget, man kaldte »Anskuelse«, det vil sige, at de små underklassebørn skulle forklare, hvad de så på nogle store bil- ledtavler, der hang på væggene i skolestuen. Det er nok forlængst afskaffet, men vi havde egentlig megen fornøjelse af de billeder, og når vi så havde arbejdet lidt med det, foreslog frøken Jacobsen, at vi skulle synge en sang. Hun havde selv en meget stor og smuk sangstemme, og hendes hele undervisningsform, som jeg erindrer med taknemmelighed, har nok været præget af højskoleånden i det ved hendes hjem så nære Askov. Allerede fra disse 
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mine første skoleår er der en tilbagevendende begivenhed, som jeg aldrig vil glemme, til trods for, at jeg nok selv mest var en slags tilskuer; men i hvert fald oplevede jeg det til bunds. Det var skoleballerne, som man da holdt hvert år som julebal ved helligtrekongerstide. Det var jo som bekendt mere snevinter dengang end nu, og jeg kan endnu vejre feststemningen, der straks slog en i møde, når man så lysene skinne ud på den snedækte skolegård fra den festligt oplyste gymnastiksal, den, som til daglig godt nok var mig en pestilens, men som denne ene aften blev et festens paradis. Man brugte også dengang at pynte vinduerne i selve skolebygningen denne aften med levende lys, anbragte i flasker; også det fandt man overmåde festligt. Inden selve dansen begyndte, var der vistnok fællesspisning, og i hvert fald var der også nogen underholdning af og til, for jeg husker præstefruen fra Flødstrup, fru Anna Brøndum, statelig i en slæbkjole, som man dengang brugte det, stå i en klasse og læse op for os. Et år havde hun læst en historie, der hed »Det grønne hus«. Jeg har ikke den svageste erindring om dens indhold, men jeg husker, at jeg var meget betaget, sagtens også af den måde hun læste på, og da hun næste år spurgte, om nogen ønskede en bestemt historie, tog jeg mod til mig og bad om igen at få »Det grønne hus«. Ingen kan være blevet mere stolt over et ridderslag, end jeg var, da hun rosende klappede mig på kinden, fordi jeg kunne huske hendes gamle historie.Selve juleballet var for os børn overmåde festligt. De fleste drenge havde fået en ekstra fin blå krave på, det da eneste tænkelige tøj, matrostøjet, og pigerne blev jo formelig en slags alfevæsener i deres fine balkjoler. De var kønne, mange af de herregårdspiger, som dengang prægede billedet — jeg kunne også godt nævne mange navne, men jeg skal indskrænke mig til et par enkelte, som jeg husker i ganske bestemte situationer. Den ene var Paula Crone fra Ferritslevgård; hende ser jeg for mig med glade øjne og opadvendt ansigt i en lyksalig rus svinge sig i den sidste fejende tur af den uforglemmelige lanciers, 
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der var blandt ballets højdepunkter. Den anden var en af døtrene fra Strandskov — jeg tror hun hed Valborg -— der optrådte i det festlige tableau, som hørte sammen med kotillonen. Hun var i folkedragt som »Danmark«, og hvor syntes man, at hun så vidunderlig ud. Et enkelt julebal skiller sig efter de mange års forløb ud fra de andre, det i 1913, da skolebestyreren var nygift og åbnede ballet med sin unge frue i den festlige march, »svensk maskerade«. En anden stor og festlig begivenhed i disse år var skoleskovturen ved sommerferiens begyndelse — jeg tror nok, det var næsten fast tradition, at den hvert andet år gik til Kerteminde og hvert andet år til Nyborg strand. Af en eller anden grund var Kerteminde for mig det mest eventyrlige, men hvor var de i det hele taget vidunderlige, disse skovture. Måske var det selve køreturen med hest og vogn ■— alle gårdene havde jo dengang en charabanc — der var det bedste. Det at sidde der en hel time eller mere og se på det skønne fynske sommerlandskab i ganske anderledes ro og mag, end når man nu farer det igennem i bil, det var en virkelig oplevelse. Man var ikke så forvænt, derfor har glæden over turene nok været så meget større. Somrene har nok også været bedre i de tider; i hvert fald erindrer jeg ikke i de år, at nogen skovtur blev ødelagt af regn. De hvidklædte børn, der ved aftenstid stod på stranden og sang, hører for mig uløseligt sammen med disse mageløse sommerminder. Det var i mine første år endnu ikke skik at spille skolekomedie, og jeg husker vist egentlig rigtigt kun det år — det har vel været 1915 eller 16 — da man spillede »Aprilsnarrene« med skomager Johansens Elna som Trine Rar og Oluf fra Strandskov som Hans Mortensen; jeg husker ikke, hvem der havde stået for det, men det var forbavsende, så morsomt det blev. En af pigerne fra Rønningesøgård var lærerinden jomfru Trumfmeier; jeg husker jubelen, da hun blev spærret inde i et af de grønmalede skabe, der da hørte til i hver af skoleklasserne.Af lærerstaben fra de år, jeg gik i mellemskolen i Ullerslev, årene 1914—-18, erindrer jeg de fleste med tak
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nemmelighed, men jeg skal her indskrænke mig til at nævne lidt af det, der for mig var det positive. Bech underviste os selv i religion, dansk og tysk. Religionsundervisningen har måske været det mindst betydelige af det, men danskundervisningen, især når vi i de senere år læste ting, der stod Bechs eget hjerte nær,.var af det gode. I en af vore »danskbøger« må Blichers »Hosekræmmeren« have stået; den ikke mindst, men også »De tre Helligaftener« og »Røverstuen« blev takket være Bech en oplevelse. Vi må også have fået en god og omhyggelig undervisning i tysk; jeg har aldrig, siden jeg i 1918 forlod Ullerslev Realskole, fået undervisning i dette sprog, og dog volder det mig ingen nævneværdig vanskeligheder.Regning lærte jeg i de første år af den måske i det ydre lidt bryske frøken Helene Andersen; hun mente det vist ikke så slemt; når jeg engang imellem kom lidt på kant med hende, har det nok været, fordi hun også var gymnastiklærerinde og underviste i fysik, og det var ikke mine stærke sider. Jeg erindrer min fortvivlelse, da jeg ved eksamen i 1. mellem skulle redegøre for indretningen af en cyklepumpe; jeg må have manglet det organ, der opfatter den slags; det blev en forfærdelig fiasko. Senere blev denne naturlæreundervisning overtaget af lærer Ebbesen; men ham husker jeg forøvrigt næsten mest i forbindelse med den ulyksalige gymnastik. Han var da nybagt seminarist, og hvor var han karakteristisk, med sin interesse for sang, naturlære og idræt, en jysk seminarist med højskolepræg. Jeg ser ham for mig med lyse- gråt sommertøj, »Stanleyhat« — eller, som vi kaldte den, førstelærerhat, fordi lærer Hansen i Ullerslev også havde en sådan en — og i færd med at sætte cykleklemmer i buksebenene for at cykle ned til den plads ved Hindemae, hvor vi dengang spillede fodbold. Også Müller-Olsen, som i mellemskolen var min regnelærer, vil mange sikkert med mig mindes med glæde fra de år. Han gik stille med dørene, men ville nok hellere lade sit liv end være uretfærdig mod nogen. Sådan tegner billedet sig i store træk for en af den slags børn, der som sagt kunne lide at gå i 
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skole i Ullerslev i de år. Naturligvis blev man også af den grund drillet og »nøflet« af de mere robuste sjæle, men det er dog nu sådan, at det kommer helt i baggrunden, når jeg engang imellem endnu møder en af dem fra den gang, som havde morskab af det. Måske har de glemt det — måske har de lært, at de, der ikke kan spille fodbold, også — alligevel — har en vis eksistensberettigelse.En Ting, der blev oprettet på skolen i min tid, vil jeg gerne sende en hjertelig tanke. Det var et bibliotek, hvor skolebørnene kunne låne både morskabslæsning og mere belærende ting. Selv om man nok, når man nu havde læselyst, blev begavet med bøger ved jul og fødselsdage, var dette dog en herlig udvidelse af ens muligheder. Jeg husker, at jeg følte det omtrent, som kunne jeg flyve af glæde, når jeg drog hjem med en eller anden ny bog. Kunne de andre sparke fodbold, forskaffede dette til gengæld mig en helt overjordisk lyksalighed.En sommerdag i 1918 forlod jeg så for stedse Ullerslev Realskole, efter at Bech ved at undervise mig — og »assistent Petersens Aage« — i latin havde forberedt mig til Odense Kathedralskole. Det var, også den, en god og grundig undervisning, og jeg vil alle dage stå i taknemmelighedsgæld både til min gamle skolebestyrer i Ullerslev og mange af hans medarbejdere, for det, de lærte mig i disse nu så fjerne år. Endnu kan det engang imellem hænde, især ved efterårstid, når skolen nylig er begyndt, at jeg, når jeg kommer nedad Skolebakken i Ullerslev kan ligesom fornemme den lidt blandede stemning fra mine barndomsår, men ellers må jeg med digteren bekende, at: »En anden slægt, der bygger og andre sjæle bo, hvor nu jeg vil søge sporet af hoppende børnesko«.
Niels Breitenstein.
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Jeg vil ikke påstå, at det falder mig let at efterkomme formandens »ordre« om at skrive en artikel til elevskriftet. Hele min personlige udvikling i barndoms- og ungdomsårene er jo knyttet til Ullerslev og Ullerslev Realskole, så jeg er lidt bange for, at artiklen bliver for meget biografi. Alligevel lader jeg pennen løbe ....Blader man elevlisten igennem og lægger mærke til de mange forskellige stillinger, tidligere elever har opnået, kan man ikke lade være med at tænke på den betydning, Ullerslev Realskole har haft og stadig har — ikke blot for den enkelte, men for hele egnen. Ingen kan komme uden om, at den har tilfredsstillet det behov, der har været for en sådan skole.Selv er jeg lykkelig for at have gået i den såkaldte »lille landrealskole«; den har bibragt mig kundskaber, udvidet min horisont og forskånet mig for at rejse til Nyborg eller Odense. I stedet brugte jeg tiden til at lege; og denne leg gav ikke blot frisk luft, glade timer og gode kammerater, men skabte hos mig netop de forudsætninger, der satte mig i stand til at forstå de kommende generationer, som det senere faldt i min lod at være med til at opdrage. Skulle en eller anden af det følgende få den opfattelse, at jeg har leget vel meget i min tid, må jeg forsvare mig med, at legen og det gode humør altid har spillet en stor rolle i min tilværelse.Lad mig med det samme sige, at jeg kun har lyse minder fra min skoletid. Skolen var jo ikke stor, så det var ikke nødvendigt at være særlig flittig hjemme. Hørte vi bare efter i timerne, klarede de fleste af os den nogenlunde. I mine øjne var undervisningen lidt for tør, men absolut antagelig efter den tids krav; men den store begejstring for fagene kendte vi ikke til — heller ikke hos lærerne. Alligevel betød skolegangen i Ullerslev Realskole meget for mig. Det var ligesom at komme ind i en ny 
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verden med helt andre perspektiver end de, jeg var vant til. Det alene kunne nok tvinge tankerne på flugt fra det hjemlige. Lidt efter lidt fik jeg øjnene op for, at der også fandtes en bøgernes verden, en verden, hvor der var tumleplads for både drømme og fantasi.Var det ikke lektierne, der optog os i min skoletid, så fyldte kammeratskabet og løjerne til gengæld en hel del af vor tilværelse. Jeg mindes tydeligt mit mest forsmædelige nederlag i kampen mod »fjenden«, lærerne. En næb- bet bemærkning fra min side resulterede i, at jeg af fru Bech blev sendt over i »privaten« til Gerda, som jeg skulle bede om kaffe. Gerda skrupgrinede og var »lumpen« nok til at skære en ordentlig »klods« franskbrød til mig. Naturligvis var det mig umuligt at få det halve franskbrød gnavet i mig, inden fru Bech kom. At fruen var »lidt ophidset« og skældte ud, generede mig ikke særligt meget — det var jo kun rimeligt; men da skolebestyreren bagefter kom og satte sig på køkkenbordet ved siden af og med den dybeste medfølelse i stemmen sagde: »Er det slemt, Poul?« — da følte jeg mig forrådt af Gud og mennesker. Medfølelse, når jeg havde været næbbet; det kunne jeg ikke klare. Jeg gav op — og tudede. Lad mig nævne, at i »hævnkrigen«, der fulgte, vandt jeg to »sejre«. Den første røber jeg ikke, og den anden ■— en episode, jeg havde glemt — fik jeg først kendskab til flere år senere, da jeg som ung lærer besøgte pastor Bech på Mors med et hold elever fra Ullerslev Realskole. Ved den lejlighed fortalte fru Bech meget forarget børnene, at jeg ved en bestemt lejlighed i spidsen for en flok drenge var gået rundt i skolegården med en plakat, hvorpå der stod: »Ned med lærerne!« — Mine elever var lidt desorienterede. Dels forstod de slet ikke fru Bechs forargelse, og dels tvivlede de vist på, at jeg havde været så naiv.Tiden var en anden, og forholdet mellem lærer og elever havde ændret sig meget i årene, der var gået.Var mine barndomsår i Ullerslev Realskole lykkelige, så blev min lærertid det i endnu højere grad. Disse år blev blot en fortsættelse af mine lykkelige drengeår, jeg 
74



legede mig gennem alle de besværligheder, som mange andre lærere møjsommeligt har måttet kæmpe sig igennem. Jeg er fuldstændig klar over, at dette kun var muligt, fordi jeg mødte forståelse fra både forældrenes, børnenes og skolebestyrerens side.Det kammeratskab, der skabtes, da jeg selv var elev i skolen, bevirkede, at de vanskeligheder, der meget let kan opstå, når man er lærer ved den skole, man selv har gået i, meget let bortelimineredes. Svang jeg mig engang imellem for højt op, skulle mine kammerater og venner snart »hjælpe« mig ned på jorden igen.Eleverne voldte ikke besvær; de var gennemgående rare og umådelig velvilligt indstillede. Jeg erindrer i dag ikke een eneste elev, jeg var ked af i de år, jeg var i Ullerslev; men jeg mindes mange med glæde. Der er måske »enkelte«, der husker, at naturhistorie var og er mit kæreste fag. Mange gange travede vi rundt i skolens omegn og studerede planter og dyr, og lige så mange gange »lokkede« eleverne mig til et såkaldt »sidespring« (måske var der nok en enkelt jagt- eller fiskehistorie imellem). Men jeg mindes også en beskikket censor, der efter endt eksamen sagde: »De forlanger meget af deres elever. Jeg kendte ikke halvdelen af de blomster, børnene kendte«. Så noget godt kom der da ud af traveturene og »sidespringene«.I timerne var der »fart over feltet«. Ofte for meget fart. Jeg husker timer i underskolen, hvor der var tre årgange i samme klasse. Når det ene hold skrev afskrift, havde det andet hold skrivning, medens det tredie havde regning. En dag, da jeg havde nogle elever oppe til regning, gik det galt. Pludselig lød det: »Uh, hr. Andersen! Jeg t.. .. i mine bukser!« Det forcerede tempo i forbindelse med en forkølelse havde »fået følger«. Det lykkedes mig virkelig ganske naturligt at sige: »Det skal du ikke bryde dig om. Stik du lige hjem og få et par andre bukser på«. I mellemtiden fik vi tørret op og fortsatte derefter med regningen, uden at nogen tog anstød af den affære. Det var og er jeg stadig meget stolt af.
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Også hos bestyrerparret Himmelstrup fik jeg al den støtte, en ung lærer trænger til. Og det var ikke få gange, de viste mig tillid — også uden for skolen. Jeg husker endnu tydeligt, da jeg første gang blev anmodet om at høre efter børnene, som skulle være alene hjemme. Jeg må med skam indrømme, at resultatet blev en kamp, hvori puder, dyner og tøfler udgjorde skytset. Eva, der gik i skole, var lidt tilbageholdende i begyndelsen, hvorimod Rigmor gik til sagen, så soveværelset til slut mindede om »en revolution i et hønsehus«. — Så var der også den med hundekurven! Hov! Nej, den går ikke!!Sammenligner man børn fra landet med børn fra byen, vil man vist komme til det resultat, at børnene fra landet er de solideste, men lidt tunge i det i forhold til bybørnene, som ofte er rappe — også i replikken. Jeg havde et morsomt tilfælde forleden dag. For at forstå historien må jeg først fortælle, at jeg ofte for morskabs skyld fremhæver Fyn på Sjællands bekostning. Den pågældende dag fangede jeg på en inspektionstur et par »syndere«, som • fik ordre til at stille på kontoret efter skoletid. Det var egentlig min mening, at de skulle »sidde over«. Imidlertid havde de begge to »tilfældigvis en del at ordne samme eftermiddag«, så de spurgte, om jeg ikke kunne »finde på en hurtigere måde at ordne sagen på«. Det kunne jeg. De fik deres lussinger og forsvandt, men inde på lærerværelset stod en ung lærer og ventede på mig; han havde noget at fortælle. Inden drengene gik ind på kontoret, havde den ene sagt til ham: »Hr. Jensen! Det går mere og mere op for mig, at det var en fejl, at vi ikke solgte Fyn i stedet for De vestindiske øer«.Med dette lille »sidespring« vil jeg slutte. Har I kedet jer ved at læse denne lille »kaminsludder«, har I rigtig godt af det; men hvis det med disse linier er lykkedes mig at bringe en hyldest til den lille skole — vores skoles — med dens nære kontakt mellem elever, forældre og lærere, er hensigten nået. Med hilsen 
Poul Andersen.
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Elevfortegnelse.Husk at melde nye adresser, samt andet nyt af interesse, så vi kan have det i bedste orden. Her er endnu for mange spørgsmålstegn.
1911—1912:

Andersen, Poul, Elsesminde, Odense.
— O., mejeribestyrer, Aunslev, Hjulby.

Bang, Einar, pastor, Linnesgade 393, Kh. K.
Hansen, Rigmor, C. M., gift: viceinsp. Rendby, Bogense.
Jensen, J. V., stationsforst., Kværndrup.
Lindekilde, Jens ?

1912—13:
Bang, Hans Oluf, pastor, Dybbøl Ragebøl, Sønderjylland.
Danielsen, August Peder ?
Hansen, J. P. Aksel, proprietær, Kogsbøllegaard, Nyborg.

— Hans Edvald ?
Henriksen, Poul Vilhelm ?
Jensen, Anton Fehr, fabrikant, Taarnvej 8, Nyborg.
Jørgensen, Agnes E., Nørregade 8, Nyborg.

— Peder Martin, Langø avlsgaard, Bogense.
Kristensen, Hansine, læreri., g.: Pedersen, Sorøv. 3, Skelskør.
Larsen, Hans Chr., sygehusinspektør, V. Allé 10, Grindsted.
Lindekilde, Kirstine, gift: Johansen, Allestedgaard pr. Fjen- 

neslev.
Petersen, Hans Jørgen Laur., forp., Christiansminde, Horsens.

1913—14:
Castenschiold, Tage, Indien ?
Hansen, H. Aa. Charles, direktør, Langeskov.

— Hans Jørgen ?
Knudsen, Hans Th., repr., c/o a/s Vilh. Nellemann, Hospitals

gade, Randers.
Jensen, L. P. Arthur, kasserer, Landmandsbanken, Kbhvn. ?
Nielsen, Nelly E., gift: Insp. Langballe, Hinnerupgaard, Od.
Rasmussen, Alma A., navnef.: Longsted, Guldbergsv. 19, Od. 
Sørensen, Niels Mikael, afdød.
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1914—15:
Andersen, Johs. V., lærer, Dyssevænget 49, Husum, Brønshøj.
Bang, Ingeborg, gift: Bang, skovrider, Ringe.

— Kirsten C., gift: Rasmussen, pastor, Horne, Fyn.
Hansen, Anna M., gift: Madsen, Kissendrup, Uv., afdød.
Jensen, Johs. Konrad, togfører, Sylowsvej 79, Korsør.

— Svend Aage, afdød.
Lindekilde, Hans ?
Nielsen, Jens Peder Marius ?
Pedersen, Aksel, gdr., Biskopstorp, Uv.

— Emilie, Katrine ?
Rasmussen, Edele Ingeborg E., gift: Petersen, Kamgaard, 

Tommerup, Knarreborg.
— Svend Peder, Lykkesvej 483, Kbhvn. S.

Winther, Gerda ?

1915—16:
Andersen, Niels Chr. ?
Bang, Harriet, sygeplejerske, Livjægergade 124, Kbhvn. 0.

— Ellen, lektor, Nakskov.
Crone, Inger Marg., gift: Borst, operatør, Birkeallé 9, Hvidovre, 

Valby.
— Poula, gift: Dencker, Ferritslevgaard, Uv.

Hansen, Chr. Georg ?
Hintzesen, Richardt Valdemar ?
Jacobsen, Niels Peder ?
Jensen, Viggo Fehr, afdød.
Kjærgaard, Jens Jørgen ?
Larsen, Julius Valdemar ?
Nielsen, Betty Elsine ?
Thingberg Rasmussen, Valborg, gift: Pretzmann, Bovense, 

Ullerslev.

1916—17:
Breitenstain, Adda, gift: Finsen, la Coursvej 15, Odense.
Høding, Hans Munkgaard ?
Johansen, Hans Laurits, gdr., Aunslev pr. Hjulby.
Jørgensen, Gunner Villiam, skrædermester, Uv.

— Hans ?
Rasmussen, Ejner Johannes, gdr., Birkelygaard, Hjulby.

— Gudrun, Aasum, Odense.
1917—18:

Danielsen, Johs. Marincius ?
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1
Hansen, Esther Thora, udvandret til USA.

— Jens Peter Laur., gdr., Onkelsminde, Aunslev, Hjulby.
— Maren S., gift: Sørensen, Stærbogaard, Kissendrup, Uv.
— Thorvald Valdern., overass., Hjertebjergvej 15, Odense.

Jensen, Rigmor Fehr ?
Larsen, Kaj Bernh., smed, Sdr. Jernløse, Regstrup, Sjælland.
Nielsen, Thora Søgaard, gift: Møller Andersen, gdr., Flød

strup, Uv.
Olsen, Anna ?
Ottosen, Gertrud Hansine, gift: Hindse Nielsen, Grevegaarden 

Langsted, Naarup.
Pedersen, Ingeborg Marie, Allégade 311, Odense.
Thingberg Rasmussen, Niels Oluf, propr., Strandskov, Hjulby.

1918—19:
Breitenstein, Niels Jacob, museumsinspkt., Fjordallé 164, 

Frederiksberg.
Hansen, Else Birgitte, gift: Jensen, Holevgaard pr. Marslev.

— Fritjof Steen, kommunekasserer, Humble.
— Erik Gunner Kruuse, musiker, Marslev.
— Karl Albert Th., overass., Oluf Bagersgade 3, Odense.

Jacobsen, Emil Ingvard, overass., Borups allé 1363 Kbhvn. F.
Jensen, Helga Fehr ?
Larsen, Ella Marie, Nr. Søgade 292, Kbhvn, K.

— Hans Simon, montør, Ullerslev.
Nielsen, Ejner, c/o Martin Nielsen, Skalkendrup, Hjulby.
Pedersen, Aage Lars Just, c/o pens, stfst., Ebberup.
Rasmussen, Holger, gdr., Højgaard, Ullerslev.
Sørensen, Thyra ?
Knudsen, Charles Bergmann ?

1919—20:
Andersen, Hans Karl, gdr., Mosegaard, Skalkendrup, Hjulby.
Hillebrandt, Alfred Laurits ?
Iversen, Hans Christian, skovfoged, Sønderskov, Ferritslev, 

Ullerslev.
Jensen, Jens Petersen ?

— Anne Margrethe, gift: Thomsen, dyrlæge, Otterup.
— Mary Catarina, afdød.

Jørgensen, Ellen Gunhild, gift: Høm, c/o Jørgensen, Biskoptorp, 
Ullerslev.

Larsen, Ejner Askholm, støberiforr., Mogensensvej, Odense.
— Victor Georg, radiotekniker, Tranevej 18, Odense.

Longsted, Niels Herman ?
Nielsen, Aksel, ingeniør, Helgavej 4, Odense.
Poulsen, Anna Hansine, gift: Petersen, gdr., Korkendrup, Uv.
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Rasmussen, Heinrich Nicolai, ingeniør, Amagerallé 16, Kastrup, 
Olsen, Magnus, barbermester, Ullerslev.

1920—21:
Andersen, Anders Anker, centralbestyrer, Vester Skerninge.
Hansen, Carla Marie ?

— Hans Frydendahl ?
— Hans Poul, mejerist, Vesterlund.

Johansen, Elna Marg., gift: Mygind, overlærer, Dybvad Real
skole, Dybvad.

Madsen, Ellen Kristine, c/o gartner Madsen, Saaderup, Uv.
— Karen Petra, gift: Ring, Tolstojs Allé 3, Søborg.

Mortensen, Estrid, gift: Johansen, Aunslev, Hjulby.
Nielsen, Niels Albert, afdød.

— Jens Harald, Allestedgaard, Allested.
Rasmussen, Elsa Sine Marie, f. Nielsen, do.
Rosevang, Harald, afdød.
Sørensen, Viggo ?

1921—22:
Andersen, Poul Richardt, viceskoleinsp., Frederiksborgvej 76, 

Roskilde.
Christensen, Holger ?
Due, Karen, gift: Bukkehave, Slagtehusene, Odense.
Fenger, Kai Hauch, propr., Sludegaard, Slude.
Hansen, Hans Anders ?

— Poul Ernst, rejst til USA.
Nielsen, Kai Børge, tobakshandler, Korsgade 14, Nyborg.
Ottosen, Gunnar, gdr., Ravnsbjerggaard, Uv.
Rasmussen, Rs. Karton, Onstrup, el-værksbestyrer, Rolund, 

Nr. Aaby.
Salling, Arne, førstelærer, Sest, Kolding.
Sørensen, Svend Børge, udv. til USA.
Larsen, Inger, gift: Petersen, N. C. Petersensv. 24, Kbhvn. F.

1922—23:
Christensen, Gertrud A. Margrethe, lærerinde, gift: Nielsen, 

V. Karleby, Nakskov.
Dyreborg, Rasmus Johs., dommer, Slagelse.
Hansen, Harry Wilhelm, fængselsbetjent, Hvidovrevej 3021, 

Valby.
— Max, gartnermedhjælper, Jernbanegade 17, Otterup.

Jacobsen, Knud, ass., Valbylanggade 276 st., Valby.
Lindø, Poul, gdr., Revninge.
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Nielsen, Christian Aage, navnef.: Krogsriis, red., Lindev. 28 A., 
Vanløse.

— Hans Christian, navnef.: Ulvsager, Kempsvej 1, Rødovre, 
Vanløse.

Pedersen, Dagny, afdød.
— Cilius, Prins Haraids Allé 8, Dalum pr. Fr. Bøge.

Sørensen, Margrethe, Ane Katrinesvej 4, København F.
Trautner, Palle, firma: Brdr. Dahl, Vesterbrog. 1, Kbhvn. V.
Windeballe, Erling Magnus, lærer, Nia Heimo, Aaløkkehaven 24, 

Odense.
Andersen, Holger, gdr., Flødstrup, Uv.

1923—24:
Andersen, Anna, gift: Ulvsager, Kempsv. 1, Rødovre, Vanløse.
Hansen, Hans Henrik, magister. Teglstrupsvej 2 A, Kbhvn. 0.
Jensen, Inger Marie, bestyrerinde, »De gamles Hjem«, Ver- 

ninge, Knarreborg.
— Tage, bankfuldmægtig, Rosenørnsvej 23, Odense.

Johansen, Gunner, afdød.
Larsen, Oscar, købmand, Baumgartensvej 39, Odense.

— Svend, vognmand, Ullerslev.
Nielsen, Aksel, Hestehavegaard, Hj allese.

— Karla Emilie, g.: Hansen, Oppermanns vej 51, st., Odense.
— Rigborg, gift: Hansen, Tietgensgade 821, Odense.

Petersen, Alfred, kommunekasserer, Langeskov.
Pedersen, Dagny Christine, gift: Pedersen, Nyborgvej 963, 

Odense.
Rasmussen, Kamma Thingbjerg, gift: Egebjerg, Th. Phillip- 

senvej 17, Kastrup.
— Oluf Verner Ruberg, værkfører ?

Salling, Aage, lektor, Nærumgaardsvej 114, Nærum.
Sørensen, Axel Viggo, arbm., Uv.
Trautner, Keld, dr. med., Kommunehospitalet, København.
Hansen, Harry Steen, exam, tandtekniker, Langeskov.
Henriksen, Harry, tømrermester, Langeskov.
Jensen, Else Kirkebæk, gift: Henriksen, snedkermester, Her

rested, Ørbæk.
Hansen, Kaj Holger, afdød.
Johansen, Kaj, overpostpakmester, Hostrupvej 10, Odense.
Andersen, Karen Emilie, gift: Madsen, Hørdumsg. 46, Odense.
Hansen, Kaj Wind, gdr., Mesinge.
Jensen, Karen, gift: Petersen, Rostrup, Skamby.
Andersen, Helge Grønkær, Horsevænget 332, Hillerød.

1924—25:
Andersen, Kristian Harry, lærer, Tappernøje st., Sjælland.
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Bang, Holger Christian, kommuneforv., Helgavej 21, Holte. 
Hansen, Poula Margrethe, gift: Sørensen, gdr., Langtved, Uv. 
Jensen, Inger Therese, c/o enkefru Jensen, Solbakken, Ullerslev. 
Jørgensen, Ella Marie, gift: Hermann, Skandsevej, Fredericia. 
Nielsen, Baltzer Johannes, dyrlæge, Kerteminde.

— Erik, gdr., Højbogaard, Ullerslev.
Pedersen, Peter Holger, mekaniker, Karlslundevej 9, Brønshøj. 

— Johannes Richard, Kragskovvej, Køge.
Salling, Einer, lærer, Lyshøjgaard 413, Valby.

1925—26:
Andersen, Ebba, gift: dyrlæge Nielsen, Kerteminde.

— Johs. Helmuth, købmand, Kongensgade 4, Odense.
— Magnus, kontorass., Rosengaardsvej 8, Odense.

Andreasen, Ulrikka ?
Larsen, Hans, kroejer, Ullerslev.
Nielsen, Poul, afdød.
Petersen, Hans Georg, arbmd., Ullerslev.
Sørensen, Ingeborg, gift: Thomsen, forst., Lillemosegaard, Søborg. 

— Esther, gift: Jensen, mekaniker, Ullerslev.
Jensen, Poul, gartner, Ullerslev.

1926—27:
Dyreborg, Hans Ludvig Kellerup, Vestergaard, Ringe.
Hansen, Leo Wind, forpagter, Teglgaard, Ullerslev.
Knudsen, Ejvind, c/o pens, landpost K. Mosevang, Ullerslev. 
Larsen, Agnes Kirstine, gift: Skov, Ullerslev.
Lindekilde, Solvej, gift: Thomsen, Nøkkerosevej 1, Kbhvn. NV. 
Lindø, Tage, gdr., Birkemosegaard, Kølstrup.
Lyngdal, Hans Peder Thork., gymnasielærer, Humlevænget 3, 

Nyborg.
Madsen, Ingrid Emilie, g.: Hartner, Amagerfælledvej 41 ’, Kb. S. 
Nørremann, Magda Margrethe ?
Rasmussen, Sigrid Jørg., gift: Bruun, Ellingegaard, Ullerslev. 
Sørensen, Anna Kirstine ?

1927—28:
Andreasen, Ingeb. Marie, g.: Christensen, gdr., Skellerup, Uv. 
Jensen, Arne Helge, repr., Solbakken, Ullerslev.
Nielsen, Maren Marie, g.: Lysbjerg, gdr., Flødstrup, Ullerslev.

— Rasmus Poul, c/o gdr. N., Hornsgroggaard, Ullerslev. 
Pallesen, Visborg Carl, afdød.
Pedersen, Einer, tandlæge, Adelgade 9, Nyborg.
Sørensen, Carly Margrethe, gift: Hansen, smed, Vandværksvej 9, 

Langeskov.
Andersen, Adda, gift: Andersen, Dalgaard, Ullerslev.

— Inger, gift: Hansen, Flødstrup.
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1928—29:
Andersen, Poul, kriminalbetj., Nordre Frihavnsg. 682, Kbhvn. 0.

— Else, gift: Møller, mejerikonsulent, Roskilde.
Danielsen, Emilie, afdelingssygeplejerske, Østergade 26, 

Middelfart.
Johansen, Asger Evald, lærer, Bederslev, Kappendrup.
Jørgensen, Ketty Ingeborg, c/o forp. J., Biskoptorp.
Kelstrup, Vagn, regnskabsfører, J. L. Heibergsvej 103, Odense.
Knudsen, Svend, trafikexp., Marslev.
Pedersen, Herluf, Ellemosevej 98, Hellerup.
Wind Hansen, Eli, Godthaabsvej 32, Holbæk.

1929—30:
Andersen, Knud Gunner, Skalkendrup, Hjulby.
Jørgensen, Edle Agnes, afdød.
Nielsen, Herdis Kristine, gift: Hansen, Hessg. 31, Middelfart.

— Peter Holger, forp., Aaskov, Ullerslev.
Nørlyng, Gregers Himmelstrup, tandlæge, Steeng., Helsingør.
Ottosen, Hans Evald, dr. vet., Borups Allé 133, Kbhvn. N.
Petersen, Eva ?

1930—31:
Buch, Niels Aksel, forp., Skovsgaard, Lindelse, Langeland.
Jensen, Aage Christian ?
Larsen, Hariet Ingeborg ?

— Thyge Askholm, firma »De to«, Odense.
Pedersen, Arnold, afdød.
Mølgaard, Thyra Johanne, gift: Hansen, Skellerup, Uv.
Rasmussen, Karen Rasm., c/o gdr. Rasmussen, Korkendr., Uv.
Skoggermann, Holger Harry ?

1931—32:
Buch, Else Agnete, gift: Nielsen, Æblegaarden, Refsvindinge.

— Gudrun Elsebeth, gift: Kipsgaard, Skovgaard, Gravens.
Hansen, Poul, gdr., Lillevang, Ullerslev pr. Langeskov.
Larsen, Hans Robert Sofus, c/o gdr. L., Vibeholm, Ullerslev.

1932—33:
Clemmensen, Rasmus Bundgaard, ingeniør, Gerritsgade 46, 

Svendborg.
Jensen, Else Helene, gift: Gøtzsche, kredsdyrlæge, Egebæksvej 

51, Højbjerg.
Christensen, Einer Johs., tandlæge, Østergade 232, Assens.
Jensen, Frans Jørgen ? -
Johansen, Aage, gdr., Gedsbjerggaard, Ullerslev.
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Jørgensen, Karl Eivind, forp., Biskoptorp, Ullerslev.
— Johs., gdr. Jørgensen, Rejstrup, Nyborg.

Larsen, Marie Agnete?
Pedersen, Poul, el-værksbestyrer, Kissendrup, Ullerslev. 
Poulsen, Niels Børge, c/o gdr. P., Biskoptorp, Ullerslev. 
Larsen, Poul, malermester, Aunslev, Hjulby.

1933—34:
Christensen, Børge c/o Julie Christensen, Ullerslev.
Hansen, Anna Margrethe, gift: Nielsen, Enggaard, Ullerslev.
Jacobsen, Jacob Johs., uddeler, Taastrup, Beidringe.
Jensen, Ellen Johanne, gift: Sørensen, godsejer, Sægeringsholm, 

Dalbyover, Randers.
— Inga Sofie, gift: Wernberg, læge, Hjortøg. 31, Kbhvn. 0. 

Johansen, Marie, gift: Ellegaard, GI. Allestedg., Allested. 
Jørgensen, Eva, c/o gdr. J., Flødstrup.
Kongsbek, Gerda Nielsen, c/o skomager K., Langeskov.
Madsen, Kaj Einer, Hvidovrevej 10, Valby.
Pedersen, Edith Elthy, c/o landpost P., Ullerslev.

— Kai Henning, slagter P., Pilevad, Hjulby.

1934—35:
Andersen, Hans Peder ?
Buch, Karen, g.: gdr. Bandager, Banggd., Nr. Bjert, Kolding.
Himmelstrup, Eva, børnehavelærerinde, c/o fru Himmelstrup, 

Ullerslev.
Haugbølle, Poul Børge, Andebølle, Bred.
Jørgensen, Else, telefonistinde, Vindegade 31, Odense.
Kamuk, Ernst, uddeler, Vester Skerninge.
Kelstrup, Estrid, bibliotekar, Fengervej 472, Odense.
Svendsen, Frode, dyrlæge, Espe.
Johansen, Lilly, gift: Andersen, Gedsbjerggaard, Ullerslev.
Johansen, Bertha, g.: Andersen, Holmegaarden, Taarup, Mesinge.

1935—36:
Barfod Petersen, Jørgen, c/o valgmenighedspræst B. P., Sdr. 

Næraa, Aarslev.
Berner, Poul, repr., Set. Jørgensvej 131, Svendborg.
Bille Brahe Selby, Bent Daniel, baron, Rønningesøgaard, 

Ullerslev.
Haugbølle, Vagn Erik, expeditionssekretær, Skov Allé 3, 

Fruens Bøge.
Jørgensen, Frida, c/o gdr. J., Skalkendrupgaard, Hjulby.
Kamuk, Johs., USA.
Madsen, Esther Margrethe ?
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Ploug, Laurits Christian, c/o smedem. P., Flødstrup, Ullerslev. 
Sørensen, Gerda Kirstine ?
Jensen, Helge, c/o pastor Jensen, Rønninge, Langeskov. 
Jørgensen, Erik, forp., Skalkendrupgaard, Hjulby.

1936—37:
Christensen, Christian Henrik, c/o gdr. C., Rynkeby.

— Helmer, Aage, Gasværksvej 21, Kbhvn. V.
Clausen, Johs., arkitekt, Frederiksparken 4, Højberg.
Hansen, Marie, gift: Rasmussen, enkefru H., Mullerup, Ullerslev. 
Jørgensen, Eigil Møllegaard, Ullerslev.
Larsen, Iver Boberg, c/o lærer L., Revninge.
Rasmussen, Hans Eivind, Aagade 27, Næsby.

— Rasmus Teodor, c/o hjulmand R., Rønninge pr. Langeskov. 
Salling, Knud, lærer, Lyshøj gaardsvej 413, Valby.
Hansen, Johs., c/o revisor, Kværndrup.

1937—38:
Andersen, Gunner, driftsbogholder, N. W. Gadesvej 14’, 

Fredensborg.
Hansen, Richard Wagner, c/o skrædermester H., Kissendrup, Uv. 
Hemmingsen, Peder Ditlev, civiling., c/o H., Ellinge, Uv.

— Poul Folmer, dyrlæge, c/o H., Ellinge, Uv.
Himmelstrup, Rigmor, g.: Maansson, Nansensgade 1, Horsens. 
Hindsgavl, Dines, ingeniør, Strandboulevarden 1514, Kbhv. 0. 
Jensen, Ellen c/o pastor J., Rønninge, Langeskov.

— Jørn, c/o pastor J., Rønninge, Langeskov.
Johansen, Inger Margrethe, gift: Nielsen, hotelejer, Hotel 

Kerteminde.
Jørgensen, Marie, gift: Hansen, Løjertoft 15, Nordborg, Als. 
Larsen, Henrik Peder Boberg, c/o lærer L., Revninge.
Pedersen, Preben Lars Romsøe, Enegaarden, Svenstrup, Als. 
Rasmussen, Grethe Ruberg, c/o gdr. R., Kissendrup Uv. 
Sørensen, Helmuth Einer, trafikeksp., Farre.
Windeballe, Sigurd Erik, førstelærer, Diernæs pr. Faaborg.

1938—39:
Christensen, Ejvind, montør, Ullerslev.
Hansen, Katrine Marie, gift: Jepsen, villa Lillevang, Ullerslev. 
Petersen, Inga Ruth, c/o slagter P., Pilevad, Hjulby.
Sørensen, Ejlif Aagaard, lærer, Violvej, Hadsten.

— Rigmor Agnete, gift: Christensen, vognopsynsmand, 
Øhavevej, Nyborg.

Berner, Lis, c/o dr. Berner, Ullerslev.
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1939—40:
Eriksen, Hans Christian, gdr., Davinde, Marslev.
Jensen, Gudrun, Margrethe ?
Kamuk, Helge, Nyhavn 7, København K.

— Knud, c/o lærer Kamuk, Ullerslev.
Madsen, Poul, lærer, Realskolen, Uv.
Olsen, Kaj, ingeniør, Stadionvej 20, Bolbro.

— Karen, Margrethe, gift: Hansen, cyklehandler, Brørup.
Petersen, Tove Rita ?
Poulsen, Hans Oluf, kommunesek., Hoptrup, Sdr. Jyll.
Petersen, Eivind, maskinarb., Langeskov.

— Else Marie, c/o enkefru P., Langeskov.

1940—41:
Christiansen, Arne, maskinarbejder, Vestergade 18, Nyborg.
Hansen, Elly, c/o gdr. H., Skellerup Mk., Ullerslev.

— Poul Tage, c/o gdr. H. Vestergaard, Ullerslev.
— Ruth Hoffmann, gift: Petersen, Tranekær.

Johansen, Anne Marie, gift: Madsen, Ullerslevgaard, Uv.
Meier, Steen, C. F. Richsvej 1123, København F.
Neuhaus, Egon, landpost, Martofte.
Petersen, Hans, repræsentant, FAF, Ullerslev.

— Lilli, gift: Hansen, Revninge brugsforening.
Rasmussen, Erik, Kocksgade 10 b st., Odense.
Wind, Margit, c/o gdr. Wind, Korkendrup, Ullerslev.
Madsen, Christian, c/o gdr. Madsen, Kissendrup Uv.

1941—42:
Aarenstrup, Svend, c/o arbmd. Aa., Flødstrup. Uv.
Christensen, Ruth, g.: Andersen, c/o vejmand C., Mullerup, Uv.
Christiansen, Villy, maskinarbejder, Fasanvej Uv.
Hansen, Kirsten, gift: Jensen, Holevang, Revninge.

— Gerda Lindemose, c/o gdr. H., Sølyst, Bovense.
— Ruth, gift: barberm. H., Gerthasvej 102, Odense.

Korsgaard, Signe, tandlæge, gift: Nielsen, gdr., Højbogaard, Uv.
Christensen, Hans, Paarupgaard, Ullerslev.
Madsen, Hans Viggo, c/o M., Aunslev, Hjulby.
Nordhage, Bjarke, c/o Andersen, Maglemose, Kissendrup, Uv.
Poulsen, Asta, c/o murermester P., Kissendrup, Uv.
Rasmussen, Gerda Krogriis, c/o statshusmand R., Rørbæk, 

Revninge.
Sørensen, Karen Ruth, gift: Nielsen, Skyttehusgade 19, Vejle. 
Wind, Aksel, bankbestyrer, Marselis Boulevard 201 Aarhus.
Nørgaard, Hans, c/o postmester N., Ullerslev.
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1942—43:
Bjerregaard, Peter, c/o tømrermester B., Ellinge, Uv.
Hansen, Ella, c/o skrædermester H., Ellinge, Uv.

— Erhardt, slagtermester Hansen, Korkendrup.
— Minna, c/o husmand H., Kullerup, Lamdrup.

Jacobsen, Vagn, c/o Vagnæsgaard, Uv.
— Linda, gift: Jørgensen, Sprotoften 13, Nyborg. 

Jørgensen, Oluf, c/o gdr. J., Skalkendrupgaard, Hjulby. 
Kern, Erik, c/o malermester K., Ellinge, Uv.
Madsen, Ove, læge, c/o gdr. Madsen, Kissendrup, Ullerslev.
Hansen, Arne, c/o arbejdsmand Rasmussen, Ullerslev.
Sørensen, Grethe, gift Jacobsen ?

— Gunner, lærer, Esbjerg skolevæsen, Esbjerg. 
Olsen, Hans, ingeniør, c/o gdr. Olsen, Skellerup, Uv. 
Pedersen, Anton ?

— Margit ?

1943—44:
Andersen, Jørgen, Mullerup Mark, Uv.
Hansen, Ketty, bryggeriet, Ullerslev.
Jensen, Rita, gift: Ellegaard, c/o husmand J., Skellerup, Uv.

— Lissen, mekaniker J., Ullerslev.
— Poul, mekaniker J., Ullerslev.

Johansen, Hans Laurits, Ullerslevgaard, Ullerslev.
Kamuk, Inga, g.: Jacobsen, lærerinde, Grønnevej 1, Bogense.
Meier, Dyveke, topografass., Lundsgade 6, København 0.
Nielsen, Poul Børge, skrædersvend, Ullerslev.

— Sven Valder, Stadilvej 2, Vanløse.
Olsen, Hans Georg, toldassistent, Ullerslev.
Pedersen, Harald, c/o gdr. P., Skellerup, Uv.

— Anders, c/o fiskehandler P., Langeskov.
Sørensen, Poul Otto, afdød.

1944—45:
Andersen, Solvej, c/o Skellerupgaard, Ullerslev.
Broe, Argon, c/o mekaniker B., Rynkeby.
Christensen, Hans, c/o vejmand C., Mullerup, Uv.
Dissing, Erik, c/o D., Holmensallé 12, Nyborg.
Hansen, Hans Gunner, c/o gdr. H., Bovense, Uv.
Hermansen, Ruth, c/o Dybbølsgade 38, København V.
Johansen, Niels, c/o gdr. J., Aunslev, Hjulby.
Jørgensen, Benny ?
Kamuk, Mary, c/o lærer K., Ullerslev.
Knold, Arne, c/o gdr. Knold, Skellerup, Uv.
Korsgaard, Knud, c/o brugsforeningen, Ullerslev.
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Madsen, Holger, lærer, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
— Thorvald, gdr. M., Aunslev, Hjulby.

Møller, Kurt, ingeniør, Flemløse.
Nielsen, Edith M., G. Christiansen, Ullerslev.
Rasmussen, Thorkild, Ellinge, Uv.
Rudolph, Mogens, Langgade, Kerteminde.
Sandberg, Flemming, Ullerslev.
Slot, Strange, Ullerslev.

1945—46:
Andersen, Fritz, e/o gdr. Herman A., Langtved, Uv. 
Andersen, Niels Marius, Korsgaard, Gribsvad, Aarup. 
Christensen, Søren, stud, polyt., Rolighed, Ullerslev.
Hansen, Else, Kongedybet 52„ København S.

— Jørgen, c/o gdr. H., Bremerskov, Langeskov.
Jensen, Aage, dyrlæge, Rubjerg Allé 1, Kalundborg.

— Erik, gdr. J., Saaderup.
Jørgensen, Aase, gift: Magnussen, Ullerslev.

— Fridel, c/o konsulent J., Korkendrup, Uv. 
Mostgaard, Jens Bent, Kullerupgaard, Lamdrup. 
Nicolaisen, Knud, Aunslev, Hjulby.
Petersen, Kai, c/o karetmager P., Aunslev, Hjulby. 
Rasmussen, Alma ?

— Gregers, Birkelygaard, Hjulby.
Sørensen, Erling, c/o møller S., Bovense, Uv.

— Helge, c/o gdr. S., Kissendrup, Uv.
— Aage, c/o købmand S., Kissendrup, Uv.

1946—47:
Andersen, Poul, Lysmose, Ullerslev.
Christensen, Betty, c/o gdr. C., Lindestrømgaard, Rynkeby.
Dissing, Tove, Holms allé 12, Nyborg.
Ditlevsen, Inger, c/o Centralen, Rynkeby.
Jensen, Erik, c/o barbermester J., Bovense, Ullerslev.
Knudsen, Inger, afdød.
Munk, Evald Christensen, c/o arbm. M., Ellinge, Uv.
Nielsen, Karsten, c/o gdr,. N. Maeholm, Uv.

— Tove, Mosteriet, Rynkeby.
Petersen, Palle, Ullerslev.
Thingberg, Kirsten, gift: Ulrick, Strandskov, Nyborg.
Bauer, Henning, malersvend, Ullerslev.
Madsen, Helen, c/o husmand M., Aunslev, Hjulby. 
Rasmussen, Jørgen, karetmager R., Aunslev, Hjulby.
Johansen, Hans Børge, blikkenslager, Ullerslev.
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1947—48:
Bæk, Erik, mekaniker, Ullerslev.
Hansen, Aksel, Vestergaard, Ullerslev.

— Ingrid, Korshøj gaard, Hjulby.
Jacobsen, Ove, tømrer, Ullerslev.
Jørgensen, Holger, blm., Ullerslev.
Nørgaard, Hans, c/o gartner N., Ullerslev.

— Kirsten, lærerinde, G. Kristensen, Nordvestpass. 22, Aarhus.
Ottosen, Jenny, Ravnbjerggaard, Ullerslev.
Petersen, Ivan, c/o vognmand P., Ellinge.

— Tove, Ullerslev.
Rasmussen, Hans Richardt, c/o husmand R., Paarup, Uv.
Sørensen, Ejlif, c/o gdr. S., Kullerup, Lamdrup.
Sørensen, Kjeld, c/o lærer S., Skellerup, Ullerslev.
Thingberg, Ulla, Taaruplunde, Frørup.

1948—49:
Andersen, Hans Jørgen, c/o gdr. A., Paarup, Uv.

— Jørgen, Korsgaard, Gribsvad, Aarup.
Dencker, Jette, c/o Ferritslevgaard, Ullerslev.
Frandsen, Edel, Taarupgaard, Aarup.
Frederiksen, Erik, Christianslundsvej 88, Nyborg.
Hansen, Bent, fotograf, Ullerslev.

— Birthe, c/o skrædermester H., Kissendrup, Uv.
Hansen, Henning, snedker H., Ullerslev.

— Poul, stud, polyt., pastor H., Flødstrup, Uv.
— Vagn Otto, Bovense brugsforening, Ullerslev.

Jacobsen, Kaj, Ullerslev.
Jørgensen, Bent, c/o murermester J., Aunslev, Hjulby.
Kern, Inger Luise, c/o malermester Kern, Ellinge, Ullerslev.
Knudsen, Bent Egon, c/o husmand K., Paarup, Ullerslev.
Madsen, Viola Lykke, c/o skomager M., Rynkeby.
Nielsen, Arne, Bredahlsgade 30, Nyborg.
Ottosen, Erne, Ravnsbjerggaard, Ullerslev.
Rasmussen, Gunhild, c/o husmand R., Hannesborg, Ullerslev.
Sørensen, Anny, gift: Andersen, Nørregade 42, Nyborg.

— Egon, Eksportslagteriet, Rugaardsvej, Odense.
Nicolaisen, Rasmus, Aunslev, Hjulby.

1949—50:
Abildgreen, Knud, Realskolen, Ullerslev.
Andersen, Grethe, Lysemose, Ullerslev.

— Karen, Paarup Skovgaard, Ullerslev.
Hansen, Karl Einer, Skellerup, Ullerslev.

— Ejvind Møller, gdr. H., Mullerup, Uv.
— Poul, Onkelsminde, Aunslev, Hjulby.
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Jensen, Henning, mekaniker J., Ullerslev.
Knold, Gerda Tove, c/o gdr. Knold, Skellerup, Uv.
Knudsen, Edel, c/o landpost K., Ullerslev.
Madsen, Erik Børge, c/o fodermester M., Korkendrup, Uv.
Olsen, Poul Bjarne, mekaniker, Ullerslev.
Petersen, Hans Jørgen, Korkendrup.

— Karen Margrethe, c/o gdr. P., Korkendrup, Uv. 
Rasmussen, Birthe ?

— Inga Helene, c/o husmand R., Paarup, Ullerslev.
— Tove, c/o bagermester R., Ullerslev.

Birk. Ingrid, gift: Petersen, c/o cyklehandler B., Ullerslev.
Godtfredsen, Kurt, malerlærling, Ullerslev.
Jensen, Inga, Planteskolen, Saaderup, Ullerslev.

1950—51:
Andersen, Anders, Skiftemose, Langeskov.
Danielsen, Inger, c/o vognmand D., Langeskov.
Frandsen, Ellen, c/o Taarupgaard, Aarup.
Hansen, Ellen Margrethe, Præstegaarden, Flødstrup, Ullerslev.

—- Flemming, Planteskolen, Urupvej, Langeskov.
Jacobsen, Mogens, c/o murermester J., Ullerslev.
Knudsen, Mogens, c/o K., Ellinge, Ullerslev.
Nielsen, Erik Holme, Nymarksvej 58, Odense.

— Eli Skovgaard, c/o N., Rønningesøgaard, Ullerslev.
Petersen, Helge Højrup, Klingenberg 13 th., Odense.
Rasmussen, Birthe, c/o uddeler R., Flødstrup, Ullerslev.
Slot, Børge, c/o vognmand J. C. S., Ullerslev.
Thomsen, Inge Kjær, c/o Thomsen, Korkendrup, Ullerslev.
Hansen, Aksel, Fasanvej, Ullerslev.

— Frede Tønning, Rolfsted, Langeskov.

1951—52:
Andersen, Doris, Korsgaard, Gribsvad, Aarup.

— Vagn, c/o malermester A., Ullerslev.
Christensen, Jens Groth, c/o gdr. C., Aunslev, Hjulby.

— Kirsten, c/o gdr. C., Rolighed, Ullerslev.
Danielsen, Anna, c/o gdr. D., Korkendrup, Ullerslev.
Dinesen, Jørgen, Aunslev, Hjulby.
Dissing, Ragnhild, Holms allé 12, Nyborg.
Hansen, Jørgen, c/o smed H., Langeskov.

— Tove, c/o gdr. H., Gammelgaard, Saaderup, Ullerslev.
— Henning, c/o mejeribestyrer H., Uv.

Jørgensen, Ulla, c/o skrædermester J. Uv.
Larsen, Aage Stendal, Bremerskov, Langeskov.

— Jeppe, Møllebakken, Kerteminde.
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Nielsen, Keld E., trafikelev, Farimagsvej 331, Næstved.
— Poul, Rolfsted, Langeskov.

Petersen, Holger, c/o gdr. P., Korkendrup, Uv.
Rasmussen, Per Aaskov, Birkelygaard, Hjulby.
Slot, Ib, c/o vognmand S., Uv.
Jørgensen, Bente, handelsmand J., Uv.
Christiansen, Jørgen, Skellerup, Uv.

— Henning, Kissendrup, Uv.
— Johs., Bovense, Uv.

Hansen, Jytte Gammelgaard, Saaderup, Uv.
— Tove, c/o barber H., Aunslev, Hjulby.
—• Svend Aage, c/o malermester H., Nordenhuse, Hjulby.
— Doris Aamose, Aamose, Uv.

Larsen, Kurt, c/o vognmand L., Uv.
Palmark, Mogens, Kissendrup, Uv.
Olsen, Kai Aage, c/o barber O., Uv.
Nielsen, Ruth, Stenhave, Refsvindinge.
Sørensen, Karna, Langtved, Uv.

1952—53:
Andersen, Inger, Skovgaard, Paarup, Ullerslev.
Christensen, Merete Groth, Aaløkke, Hjulby.
Hansen, Finn, Mejeriet, Ullerslev.

■— Ruth Wind, Teglgaard, Ullerslev.
— Karen Marie, præstegaarden, Ullerslev.
— Karen Margrethe, Skrøbeshave, Nyborg.
— Kirsten P., Langtved skole, Ullerslev.
— Esther Tønning, Rolfsted, Langeskov.

Jørgensen, Peter Fribo, Nyborgvej 132, Odense.
Kristensen, Inga, c/o gdr. K., Skellerup, Ullerslev.
Knudsen, Henry, Flødstrup, Ullerslev.
Larsen, Knud, bageriet, Rynkeby.
Madsen, Edle, c/o smedem. M., Saaderup, Ullerslev.

— Niels P., c/o gdr. M., Saaderup, Ullerslev.
— Preben V., c/o skomager M., Rynkeby.

Neuhaus, Vibeke, c/o barberm. N., Mullerup, Ullerslev.
Nielsen, Ove Holme, Nymarksvej 58, Odense.
Ottosen, Hans Christian, Raunsbjerggaard, Ullerslev.

1953—54:
Abildgren, Inger Agnethe, realskolen, Ullerslev.
Andersen, Else, c/o gdr. A. Flødstrup, Ullerslev.

— Svend, Ullerslev.
Christoffersen, Ellen Ferritslev, Fyn.
Hansen, Poul, Bovense, Ullerslev.
Jensen, Ulla, Bremaegård, Ullerslev.
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Jørgensen, Jørgen.
Knold, Lillian, Skellerup, Ullerslev.
Larsen, Erik, Vestergade, Ullerslev.

— Keld, Kissendrup, Ullerslev.
Lystorp, Ole, Ullerslev.
Nielsen, Inga, c/o Aage N., Skellerup, Ullerslev.
Pedersen, Anny, Bovskov, Ullerslev.
Rasmussen, Karen, Højgård, Ullerslev.
Raahauge, Jette, Tarup, Odense.
Mortensen, Karna, c/o vgm. M., Kullerup, Lamdrup.

— Ellen, Fraugde, Marslev.
Nielsen, Anders, Vandværksvej, Langeskov.
Thingberg, Bodil, Strandskov, Hjulby.
Knudsen, Poul Erik, Ellinge, Ferritslev, Fyn 
Nielsen, Karen, Vandværksvej, Langeskov.
Møllegaard, Bodil, Biskoptorp, Ullerslev.
Petersen, Margit, Langeskov.
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