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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Årets begivenhed var sammenkomsten i marts, hvor for
eningen fejrede sit 50 års jubilæum. Mange var mødt, og
det lykkedes os at få en god og fornøjelig fest, takket være
gode kræfter fra mange sider. Angående dagens forløb
henvises til særlig omtale.
Om eftermiddagen holdt foreningen sin generalforsam
ling under ledelse af seminarielærer Georg Knudsen.
Formanden aflagde beretning om foreningens arbejde i
de forløbne år, derunder legatkontoens virksomhed samt
repræsentationen på seminariet ved jubilæer, afskeds
fester og andre lejligheder. Fra tidligere årsskrifter vil
medlemmerne være orienteret om disse begivenheder.
Umiddelbart før generalforsamlingen havde bestyrelsen
besluttet at starte en indsamling til et maleri af seminariet.
Denne beslutning forelagdes generalforsamlingen, der gav
sin enstemmige tilslutning, hvorefter bestyrelsen har arbej
det videre med sagen. Se særlig redegørelse.
Endvidere omtalte formanden foreningens stilling ved en
fremtidig nyordning af seminariet som selvejende institu
tion. En sådan ændring med efterfølgende flytning til nye
lokaler synes nu endelig at lade sig realisere inden for en
overskuelig tid.
Sluttelig blev der redegjort for forskellige forhold ved
rørende årskriftet, hvorefter beretningen godkendtes
uden diskussion.
Da kassereren var fraværende, omtalte formanden regn
skabet, der også godkendtes uden diskussion. Det oplystes
bl. a., at legatkontoen siden dens start for 14 år siden har

uddelt nøjagtigt 15.000 kr. Under samme punkt vedtoges
det enstemmigt efter forslag fra forsamlingen at forhøje
medlemskontingentet (mindstebeløbet) til 4 kr. årligt.
Ved valget meddelte fru Bøgehave, Aasum, at hun øn
skede at fratræde bestyrelsen til fordel for et medlem fra
årgangene 1955—57. I hendes sted valgtes fru Toma Iver
sen, Krogsbølle. (Forsk. 1956). De øvrige valg var genvalg.
Angående næste sammenkomst bemyndigedes bestyrel
sen til at fastsætte tidspunktet, om muligt i tilknytning til
indvielsen af et evt. nyt seminarium eller snarest derefter.
Samme aften konstituerede bestyrelsen sig med under
tegnede som formand, fru Sandhus som næstformand, Poul
Løndahl-Nielsen som kasserer og Thierlein som redaktør.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Redaktøren takker generalforsamlingen for mere luft
under vingerne -— og bidragyderne for deres indlæg, af
hvilke vandrebogsartiklen endda er indsendt uopfordret.
Lad den få efterfølgere.
Vi har taget afsked med seminarielærerinde frk. Møller
som forfatter til artikler om seminariet og takker for nogle
års trofast og dygtigt arbejde. Samtidig byder vi organist
Johannes Nielsen velkommen som forfatter af dette meget
vigtige bidrag, der mere end noget andet sætter os i stand
til at følge seminariet.
Netop i disse dage udskrives jo arkitektkonkurrencen
om det nye seminarium, og dermed bliver den andetsteds
omtalte plan om at forære det nye seminarium et billede
af det gamle seminarium aktuelt. En smuk opgave for
gamle elever.
Med den og med legatfonden har de gamle elever en
levende forbindelse med vore efterfølgere på O. S.

Dette årsskrift er efterslettet af elevforeningens jubi
læum sidste år. Det blev en festlig dag for os, der var med.
Det er sundt at lade tankerne løbe tilbage engang imellem,
så skønner man mere på kammeraterne og får måske an
ledning til at sende en hilsen eller genopfriske en standset
vandrebog.
Endnu i år beholder vi det gamle omslag, selv om vand
tårnet er afløst af en storbiograf ved et lille torv. Men
Lund må nok snart til at sætte tuschpennen i gang med
en afløser.

Det er næsten for sent at sige godt nytår, men lad os
så sige godt seminarie- og skoleår — det kan vi trænge til.
A. Th.

P. S. En lille hilsen niere fra redaktøren står i slutningen
af sammenkomstreferatet.

Op. 59 - Hørovn Ærø
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Zimo 59

Mindeord
Atter har O. S.s Elevfor
ening mistet et trofast medlem
og dansk børneskole en god
arbejder.
Sofie Eliasen, af sine venner
kaldet Sof, blev dimitteret fra
Odense Seminarium 1917.
Gennem sit barndomshjem
var hun knyttet til Odense
Valgmenighed og den grundt
vigske friskole. Hun elskede
sin barndomsskole i Nørre
gade, og da hun var færdig
med sin uddannelse, og hen
des gamle skolebestyrer sendte bud efter hende, fulgte
hun uden betænkning kaldet fra Nørregades friskole, hvor
hun derefter virkede lige til de sidste svære sygdomsår tvang
hende til at forlade arbejdet, som hun så ofte sagde »i utide«.
Hun var en levende og stærkt interesseret lærerinde, og selv
om hun var en »all-round« arbejdskraft, stod Dansk og
Historie vist hendes hjerte nærmest.
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Sof havde et rigt og varmt sind, »med øjet opladt for alt
skønt og stort herneden«. Og de ting, hun interesserede sig
for, dem trængte hun til bunds i, det være sig bildende
kunst, musikkens verden eller litteratur. Hvor hun forstod at
øse af de rindende kilder!
Sit åndelige stade havde hun som nævnt i den grundt
vigske menighed; der følte hun sig hjemme. Mange andre
ting blev lagt på hendes vej, og hun kunne ikke gå dem forbi,
jeg tænker på hendes trofaste arbejde i fredssagens tjeneste,
og den Porto-Novo kreds, der stod hendes hjerte så nær.
Begge steder er der en stor tom plads efter hende.
Sof døde i februar 1958 efter nogle strenge sygdomsår. Vi,
som kendte hende, siger hende tak og vil mindes hende i
kærlighed.
K. H.

Kort før jul 1957 døde førstelærer Helge A. Pedersen,
Opperby i Salling. Døden kom pludselig efter hjemkomsten
fra en rejse.
Helge A. Pedersen dimitterede fra O. S. 1924. Han fik en
rig arbejdsdag, om end den efter vor menneskelige målestok
ikke blev så lang. Ungdomsarbejde og politisk arbejde optog
ham stærkt, og foruden at passe sin skole fik han også tid
til at være sognerådsformand. Der var bud efter ham mange
steder fra.
Hvor vi fra 1924 husker ham som en munter og god kam
merat! Altid livlig og i fuld aktivitet, altid med et frisk
spørgsmål til læreren i timen. Slagfærdig på en talerstol og
altid oplagt til en forrygende diskussion! Fuld af spøg i kam
meraternes kreds, men på tomandshånd ofte en mand, der
røbede dyb eftertanke over tilværelsens problemer.
Sådan vil vi huske ham! Og vi vil ære hans minde!
S. B.Andersen.

I foråret 1958 er atter en af vore kammerater fra O. S. 1912
gået bort.
Margrethe Jørgensen hørte til de stille i landet, men vi, der
kendte hende nærmere, vidste, at hun var et uselvisk menneske
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og meget opofrende overfor dem, der på en eller anden måde
stod hende nær. Jeg tænker på, hvor trofast hun gennem
årene tog hen at se til sit bysbarn og vor klassekammerat,
Hansine Hintze, der var meget hårdt ramt af sygdom. Også
sin slægt var hun en god og opofrende støtte.
Ære være hendes minde!
Det er underligt og vemodigt at tænke på den glade flok
fra ungdomsårene, nu da det lakker mod høst for os, og så
mange allerede er gået fra os. I 1953 døde Margrethe Fry
denlund Hansen, (gift Nexø), og i 1955 døde Marie Bo,
(gift Slettebo). Netop disse to var en så integrerende del i
det mindebillede, vi har af vore seminarieår, så det gør ondt
at tænke på, at vi ikke mere skal mødes med dem.
Kristine Hornbeck.
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Seminarielærer
dr. phil. Niels Møller

- in memoriam
Efterfølgende mindeord byg
ger i all væsentligt på en tale,
holdt ved en afskedsfest, hvor
med kollegerne ved Tønder
statsseminarium fejrede Niels
Møller, da han i 1953 tog sin
afsked som seminarielærer.
Mit allerførste — i en forstand nok flygtige, men alligevel
blivende — indtryk af Niels Møller fortaber sig tilbage i
hin første ungdomstid, meget grøn og meget svingende, da
vi var en lille klike, som ofte deltog i sammenkomsterne på
Odense Seminarium, dette festernes seminarium. — Ak ja,
det var dengang man kunne danse til 2—3 om natten, følge
hjem til henad 5 og gå veloplagt i skole kl. 8 samme mor
gen! Ved disse lejligheder — altså før kl. 2 — traf vi også
»Magisteren«, som hans kendingsnavn dengang var. Vi
talte vist yderst sjældent med hinanden, men vi oplevede
det, som måske var det første karakteristiske indtryk af
Niels Møller: blikket bag de skarpe brilleglas, der både
kunne varme og lyne, i forbindelse med det ejendommelige
kast med hovedet, der fik det til at fænge, men som fremfor
alt kunne virke så hjertevarmt drilsk, man kan vist godt
sige: studentikost. Også her erfarede man, at sproget ikke
er det eneste meddelelsesmiddel menneskene imellem, måske
ikke engang altid det fornemste.
Nogle år efter sad jeg i Middelfart og fulgte »Magisteren«s
slag om doktordisputatsen. Også herfra et lille, men sigende
træk: en af opponenterne ankede, dydigt forarget, over, at
præses forkortede Jesus Christus til J. C. Naturligvis, man
er ikke i tvivl om, at forkortelsen udelukkende skyldtes
praktiske, pladsbesparende hensyn, — men alligevel, det
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trak lidt i mundvigene ved tanken om de associationer, den
ne forkortelse kunne fremkalde, netop på den tid. Samme
praktiske sans m. h. t. typografisk opsætning kom frem i
den særlige stavelsesdeling samme præses senere lærte fra
sig, især anvendelig for maskinskrivere: man skriver blot
linien ud, til maskinen siger absolut stop, og så deler man
dér! »og« føjede han til, »tænk hvad der kunne spares, hvis
bogtrykkerne indførte samme praksis.«
Så sad jeg i 3 år ved Gamaliels fødder. »Doktoren« hed han
nu, og for mange af os blev han et af de virkelige holdepunk
ter i vores seminarietilværelse. Dansk og religion docerede
han. Det første indtryk — som nævnt fremkaldt af blikket
bag brillerne — forstærkedes og uddybedes, og hertil kom nu
talens brug, der ganske svarede til blikket. På lærerværelset
i Tønder har jeg af og til med en vis bæven og beskæmmelse
pillet ved nogle digre værker om dansk grammatik, som lå
ved dansklærerens bord, og som nu anvendes ved den op
voksende lærerslægts oplæren i modersmålets brug. Når jeg
kom hjem, har jeg undertiden halet et lille gråt hæfte frem
af reolen, med titlen: Dansk Sproglære i Dispositionsform,
ved Niels Møller. I brugsanvisningen til hæftet er angivet
4 muligheder for anvendelsen, hvoraf jeg citerer de 2 sidste:
»3) som eneste Lærebog, hvor et videregående Værk, som
Byskovs »Modersmaalet«, bruges som Læsebog,
4) som eneste Bog de Steder, hvor en morsom og dygtig
lærer vil yde helt af sit eget. — Særlig Brug 3 anbefales.« —
Vi anvendte brug 4), for vi havde en morsom og dygtig
lærer, som ydede helt af sit eget og derved gjorde sproglære
timerne til en festlig oplevelse. Jeg mindes også nogle timer
i »Hulen«, en kælder på Hannerupgårdsvej helt opfyldt af
reoler og bøger, hvor en frivillig skare lyttede til »Doktoren«s
både lærde og enfoldige salmegennemgang. Og så mindes
jeg vor sidste aften på O. S., hvor man havde den skik, at
kun dimittenderne — ikke engang deres mere eller mindre
legitime kærester — og lærerne samledes til dimissionsfest.
O. S. var også talernes seminarium, hvor såvel børn som
lærerkandidater blev opdraget til at holde tale efter recep
ten: »Der er endnu én, vi ikke bør glemme ved denne lejlig
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hed.« Ved den indbyrdes rollefordeling bad jeg om at måtte
tale for Niels Møller og gjorde det så ud fra den unge Søren
Kierkegaards ord i mindetalen over Poul Martin Møller:
»Mine venner i den danske sommer, mindes I den vidtforrejste mand! — Jeg i det mindste skal nok vide at mindes
ham.« Ja, man kan godt sige, det var i lyrisk opstemthed,
men det blev jo sandt, for den inderste hemmelighed ved
Niels Møller som lærer og menneske, det var vist det, at han
såede noget, som — uden at man var det bevidst — lå og
ulmede og kom frem, på et eller andet tidspunkt i ens over
vejelser og tankerækker, så det pludselig stod en klart: Det
er jo fra Niels Møller.
Fra årene på Tønder seminarium fortjener et enkelt punkt
at blive fremdraget: Niels Møllers morgensang om lørdagen.
I besættelsesårene blev dette lille kvarter i stigende grad et
fristed, et åndehul, hvor vi tyede hen, når vi trængte til et
»ord med på vejen«.
Til sidst må jeg ty til doktordisputatsen »Salmesprog og
Salmetyper« for at prøve på at klare et par aldeles grund
læggende begreber og Niels Møllers måde at reagere og prak
tisere på. I kapitlet om menneskeslægten og tilværelsens di
mensioner behandles bl. a. begreberne: »næste« og »verden«.
Jeg citerer herfra: »Andre Mennesker« er for Mennesket
efter Kærlighedsbuddet »din Næste«, eller jævnere praktisk
oversat »vor Nabo« eller »din Broder« — samt endelig et
ord, der viser Horisontens Indsnævring: »din jævnkristen« ..
Ordet »Verden« betegner 1) al Skabningen, 2) den af Men
nesker beboede Del af Tilværelsen, 3) Menneskeslægten, 4)
Menneskelivet, 5) den verdsligsindede Part af Menneske
heden samt 6) det materielle og Værdsættelsen deraf, den
Christendommen modsatte Aand, Materialismen .: ..« Dispu
tatsen er jo historisk: et forsøg på ud fra salmeforrådet og
salmesproget på reformationstiden at aflæse menighedens
psykologi, men det er dog til enhver tid mellem de to poler
»næste« og »verden« vor tilværelse svinger, og i den måde,
hvorpå Niels Møller bevægede sig mellem disse to poler gav
han sig selv dybest og mest karakteristisk. Vi vil først og
sidst mindes ham som »din jævnkristen«.
Erling Brahm.
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1908-1958
Skal en i foreningens historie yngre mand skrive lidt
om dens 50-årige virke, må det blive på grundlag af stu
dium af foreningens forhandlingsprotokoller, og det kan
jo synes et trist og støvet arbejde. Jeg må dog straks tilføje,
at det blev det bestemt ikke i dette tilfælde. Ud af de gul
nede blade voksede time for time et broget billede af for
eningens mangfoldige arbejde i gode og onde tider og af
mange slags lærersind, der alle havde det tilfælles, at de
troligt stod vagt om de værdier, vi stadig søger at samle
gamle O. S.ere om.
Den 5. januar 1908 vedtoges det på et møde efter opfor
dring af N. Nielsen-Mellerup at oprette Odense Semina
riums Elevforening, og han blev dens første formand, mens
lærer Krichau blev dens »Sekretair«.
Det fremgår tydeligt af protokollen, at der har været
adskillige startvanskeligheder — alene det at få bud til
alle tidligere elever —• men allerede i 1909 kunne den første
sammenkomst afholdes, og økonomien var endda så god,
at foreningen kunne yde et tilskud på 25 øre til hver ku
vert. Det har nok været for at trække medlemmerne til. 1
1911 er der sket endnu større fremskridt. Da betaler for
eningen med en storslået gestus, hvad middagen koster
over 2 kr., men da var der også store ting på dagsordenen,
for nu skulle det bestemmes, om forskolelærerinderne kun
ne optages som medlemmer. En vedtagelse i bestyrelsen om
at sende spørgsmålet til urafstemning er aldrig blevet ud
ført, og ingen har åbenbart forsøgt at placere ansvaret for
en sådan forsømmelse. Krichau var jo »sekretair«, men han

15

gør ustandselig vrøvl i forhandlingsprotokollen, så der er
antagelig ingen, som har turdet gå i rette med ham. For
øvrigt blev forskolelærerinderne optaget. Samme år ud
deltes de første stipendier, så det er altså en gammel gren
af vort arbejde.

Men der kom krigstia og dyrtid. Årsskriftet måtte gøres
så lille som muligt og planlagte sammenkomster udsættes.
Et bestyrelsesmøde i september 1917 synes at have haft en
særlig alvorlig karakter, hvilket er forståeligt, især for dem,
der endnu kan huske disse år og tjenestemænds kår i sam
me tidsrum. Det var en kamp for at få årsskriftet trykt så
billigt som muligt, og at kalde medlemmerne sammen til
møde kunne der slet ikke tænkes på. Alligevel blev arbej
det udført, og foreningen voksede støt. Denne første be
styrelse fortjener stor tak.
I alle disse år stod Mellerup trofast ved roret, men i
1921 kom Johs. Rosenlund ind i billedet, og han blev nu
foreningens formand i 10 år. Begyndelsen var lidt uheldig,
idet et referat af generalforsamlingen udeblev. Wildt An
dersen får skylden, men hvad der faktisk skete på den
generalforsamling står lidt hen i det uvisse, så meget mere
som man aftenen i forvejen havde danset til kl. 2, og mødet
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er begyndt allerede kl. 9. Rosenlund mener dog at erindre,
at frk. Lohmann og Georg Knudsen er blevet valgt ind i
bestyrelsen, og da de derefter figurerer på dette sted, må
man gå ud fra, at ingen har gjort indsigelse.

Mærkeligt nok har ingen følt sig brøstholden over, at
protokollen ikke blev ført i de følgende tre år, men i det
hele taget blev bestyrelsesmøderne nu til lukkede møder,
mens til gengæld generalforsamlingerne fremtræder meget
farverige. En generalforsamling i 1931 kan tages som eks
empel, idet enkelte punkter plukkes ud af referatet:
»Formanden slår i bordet og er overrasket over deltager
nes morgenduelighed. (Da har man altså igen danset til
kl. 2). — Dirigenten antyder, at formanden ønsker ros for
17

årsskriftet. Formanden protesterer kraftigt og sender
adressen til Alfred Hansen. Denne lader den gå videre til
medarbejderne. — Erling Brahm opfordrer højagtede kol
leger til at sende bidrag af pædagogisk art. — Poul Nissen
er glad for de 542 kr. (merindtægt) og advarer mod det
svulmende årsskrift, så pengene drages bort fra studie
hjælpen. Formanden føler sig trådt på sine knyster og vil
ikke finde sig i at få sat grænser for årsskriftet. — Forman
den og Alfred Hansen nægter genvalg. Formanden og Al
fred Hansen vælges straks med stort bifald.«
Rosenlund var foreningens muntre formand i 10 år, og
det fremgår tydeligt, at han var årsskriftets utrættelige
forkæmper. Men der er nu kommet en del navne til, som
i høj grad har været med til at præge foreningen, og som
sent skal glemmes i dens historie.
Alfred Hansen var kasserer lige til 1936, da han konsti
tueredes som seminariets forstander. Hans udtalelse ved
den lejlighed fortjener nok at huskes og refereres her efter
protokollen: »Alfred Hansen udtalte, at det var med bekla
gelse, at han trak sig tilbage fra et arbejde, som havde hans
interesse og hans hjerte. Han udtalte, at en levende og livs
kraftig elevforening gav arbejdet ved seminariet og livet
der i det hele et perspektiv, som var af allerstørste betyd
ning.« Bedre udgangspunkt kan kan vel vanskeligt fås for
kontakt mellem gamle elever og seminariet.
Magdalene Jørgensen var en førerskikkelse inden for
lærerinderne i mange år og i en tid, hvor det var nødven
digt at udkæmpe svære slag for kvindernes ligestilling.
Alligevel havde hun tid til at virke i vor forening, hvor hun
sad i bestyrelsen som næstformand fra 1936 til sin død i
1948. Elevforeningen havde i sjælden grad hendes hjerte,
og det var med stille glæde, hun i forbindelse med fami
lierne Møller og Hansen kaldte sig selv en »ven af huset«.
I 1931 kom så Poul Nissen til som formand i 15 år. Han
var en flittig, hyggelig og munter formand og redaktør og
en storartet repræsentant for foreningen. Mange af med
lemmerne vil huske ham som den slagfærdige mand ved
sammenkomsterne, altid med en vise i lommen. Under ham
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startedes legatkontoen, der har virket så godt lige siden.
Mange navne måtte nævnes med en særlig omtale, om
det skulle gå helt retfærdigt til, men pladsen tillader det
ikke, så derfor bliver det kun følgende korte rids:
Der er først de skiftende forstandere: Busk, Ejler Møller,
Harald Schmidt og nu Per Mogens Hansen. Der er dr. Møl
ler, Marie Haller, Frode Lund, Poul Petersen, Georg Knud
sen og fru Henny Hansen. Alle er de kendt af foreningens
medlemmer fra sammenkomster og årsskrifter gennem
årene, for det var mennesker, vi ofte bad om støtte hos, og
vi bad aldrig forgæves. Artikler, tegninger, underholdning,
mødedirektion og gæstfrihed, det er nogle af de spor, de
har sat sig.
Og så er der den ukendte soldat. Han nævnes sidst, men
burde nævnes først, sådan går det jo så ofte. Spredt ud over
hele landet og længere endnu sidder foreningens medlem
mer i store og små stillinger, oftest så begravet i arbejde,
at de er ude af stand til at komme til sammenkomsterne,
men trofast ventende på årsskriftet og trofast sendende
deres bidrag. De er rygraden i det hele, og så længe de vil
holde fast, så længe kan foreningen være, hvad Alfred
Hansen gerne ville have den til, og så længe kan vore for
mål opfyldes: At vedligeholde forbindelsen mellem dimit
terede elever og seminariet, mellem eleverne indbyrdes
samt støtte seminariets nuværende elever. Kan det så lyk
kes os at få de unge med til at præge og forny vort arbejde,
da imødeser vi trygt de næste 50 år.
Aage Ovesen.

19

Elevsammenkomsten
Der er tradition for, at denne begynder med et vægtigt
foredrag af en seminarielærer eller en tidligere elev, og i år
var det skoledirektør Bernhard Hansen fra Sydslesvig, der
havde fulgt kaldet fra sit gamle seminarium.
Det blev et foredrag, der gav adskillige af os en dybere
forståelse af de brydninger, som grænselandet må give, af
de vanskeligheder, som dansk arbejde har haft og har at
kæmpe med, og af det folkesind, der må ligge bagved, når
jævne mennesker dog vælger mindretallets lod i en frem
med stat.
Men hverken det spillende lune eller den dybe indsigt fra
et liv i grænsekampens forreste række lader sig tvinge ind i
et referat.
Rejs selv til Sydslesvig — helst på årsmødedagen i juni —
og oplev styrken i denne del af vort danske folk. Og stå så
bag dem der, hvor I står. Det fortjener de dernede.
Nogle klasser havde efter generalforsamlingen en hygge
lig frokost ude eller i hjemmene, og det er absolut en idé,
der bør brede sig til næste sammenkomst.
Aftenfesten fandt os i de gammelkendte omgivelser i
salen, og da formanden havde lagt for med den andetsteds
gengivne tale, fulgte adskillige efter. Vi nævner: foreningens
1. formand, Mellerup med en frisk og fyndig tale, forstander
Per Mogens Hansen med seminariets hilsen til dagen, skole
direktør Aage Nielsen, Fredericia, viceskoleinspektør N. A.
Romose, og kommune- og seminarielærer Solgaard Larsen
på de yngre årganges vegne.
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Som sædvanlig sørgede fru Hansen godt for os og gav kaf
fen efter spisningen. Oå så fulgte en strålende koncert af
seminariets orkester med forskellige solister. Under P. P.’s
myndige taktstok klang Telemanns polske koncert, Senstius’
ouverture, en violoncelsolo og Jørgen Jersilds Quartetto
piccolo.

Vi gamle elever måtte beundre den række af kunstnere,
som seminariet af 1958 råder over.
Vi var ca. 80 gamle elever til festen, og vi havde en god
aften.
Blandt gæsterne ved festen var årsskriftets mangeårige
tegner lærer Frode Lund, nu Skovby, Ærø, og med hans
velvillige tilladelse bortlodder vi som en jubilæumshilsen til
medlemmerne originaltegningen til »Sandhus i Skovby på
Ærø« og en radering »Hørovn, Ærø«. I den anledning er
giroblanketterne nummererede. Lodtrækningen finder sted
præcis en måned efter årsskriftets udsendelse, og alle til
den tid indgående girokuponer deltager i den. Medlemmer,
der benytter egen giro, bedes overføre nummeret til denne.
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Kære tidligere elever
På grund af en misforståelse kom min tak ikke i elevskriftet 1958, og på grund af forpasset tid fik jeg ikke sagt

tak ved elevforeningens fest i marts i år.

Jeg har en meget stor tak at sige alle gamle elever fra O. S.,
en tak for mange gode år i fælles arbejde og arbejdsglæde; —
kan De huske, at børnene ved fastelavnsfesten ofte sagde,
tak, for alle de gode timer, vi har haft sammen — sådan siger

jeg; det er vidunderligt at kunne sige tak, når man slutter
sin livsgerning.
Tagore siger: »Jeg sov og drømte, at livet var glæde,
jeg vågnede og fandt, at livet var at tjene,
jeg tjente og fandt, at tjenesten var glæde.«

Tak til Dem alle, fordi min tjeneste blev glæde; favnen

fuld af dejlige minder. Tak for den smukke hvide vase med

gule roser til min afskedsdag.
Mine varmeste ønsker og hilsener.
Deres Anna Hansen.

22

En opgave
Bestyrelsen har ved flere møder drøftet, hvorledes for
eningen ved sit 50-års jubilæum på passende måde kunne
takke seminariet for utallige håndsrækninger gennem de
mange år, og til sidst standsede vi ved tanken om et maleri
af det gamle seminarium. Ideen er jo nærliggende: Snart er
hele kvarteret omkring Hjallesevej 2 forandret til ukende
lighed og seminariet flyttet til nye lokaler i en anden bydel.
Skal vi, der har slidt trapperne i det gamle hus, have en
mindelse tilbage under de nye forhold, kan det bedst blive
i form af et billede, ophængt på passende sted i det nye hus.
Men det skal være et billede, foreningen kan være be
kendt, og som vil have værdi til alle tider. Derfor har vi
henvendt os til maleren Georg Poulsen, der har lovet at
udføre arbejdet, og som i denne sommer tumler med op
gaven. Det vil koste ca. 1000 kr., som bestyrelsen vil søge at
skaffe ved en særlig indsamling blandt medlemmerne. Af
vore almindelige indtægter er det ikke muligt at tage dette
beløb, men hvem vil ikke gerne lægge en tokrone til et
godt formål.
Vi beder alle om at være med til at løse denne opgave.
Det kommer oven på legatkontoen og det forhøjede med
lemskontingent, det er vi klar over, men det er heller ikke
hvert år, vi fejrer 50-års dag, så det er nok en særlig an
strengelse værd. Det har bestyrelsen og generalforsamlin
gen i hvert fald ment, så vi håber, at alle foreningens
medlemmer vil slutte op om opgaven. •—- Vi skulle så over
række det ved det nye seminariums indvielse.
Bestyrelsen.
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Dimissionstale 1958
Der venter Dem — vore dimittender — megen rigdom,
og der venter Dem megen modgang i det arbejde, De mi
går ind til. På Deres skuldre vil noget for hele det danske
samfund umådeligt væsentligt blive lagt. Det er Dem, der
skal bære dansk undervisning og opdragelse fremover, for
det er Dem, den almindelige hverdagens lærer, der spiller
den egentlige rolle. Undervisningsministerium, lærerorgani
sationer, skolemyndigheder af enhver art står nok med
større muligheder for konsekvensbærende handlinger; men
det er Dem, der står barnet nærmest. Den individuelle kon
takt fra menneske til menneske, fra person til person er af
så afgørende betydning, at man må sige, at læreren — næst
efter barnet selv — er det vigtigste element i opdragelsen.
Det er lærerens intellektuelle og moralske kvalitet, der
bærer skolen.
Skolen skal formidle fortidens kulturværdier til den
kommende slægt; men den skal også bane vejen for nye
kulturmønstre og være med til at udforme fremtidens
menneske. Den i nordiske sprog gængse glose for dette
forhold har i snart 150 år været, at skolen skal »danne«
mennesket. Begrebet dannelse eksisterer pudsigt nok ikke
i de vesteuropæiske sprog, engelsk og fransk, men kun på
tysk og nordisk område; men det er egentlig et smukt ord
og et smukt begreb. Det betyder jo en formning af menne
sket og betegner altså en proces, ikke et resultat. Thorkild
Bjørnvig giver i tilslutning til Goldschmidt den smukke
definition af dannelse, at den er den forfinede evne til at
være opmærksom. Dette giver skolen frugtbare mål at ar
bejde hen imod.
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Opmærksomheden må rettes imod selvstændighed i be
tydning af personlig opfattelse og tilegnelse af tanker, mod
uhildet og fordomsfri bedømmelse af mennesker og forhold
i fortid og nutid.
Der er virkelig gode ansatser til alt dette i dansk skole
i dag, således som vor skole er blevet formet i fortiden og
foreligger i dag, og det er læreren, der bestemmer skolens
indhold og mål.
Det må derfor være pligt i enhver situation at styrke
hinanden i vor tro på lærergerningens væsentlighed, prøve
at vise hinanden glimt af gerningens storhed, som så let
skjules i hverdagens påkendinger.
Der er hos mange mennesker ude i samfundet en til
bøjelighed til at undervurdere læreren og hans gerning.
Her som overalt, hvor noget ikke lykkes, skyldes det
uvidenhed og manglende sans for proportioner. Sandheden
er, at der stilles overordentlig store krav til en lærer, og at
der lægges særdeles meget mærke til de tilfælde, hvor tin
gene ikke lykkes.
Der er nemlig i lærergerningen en ofte kraftig kontra
sterende modsætning mellem ideal og virkelighed. Det ei
let nok at stille krav om, at aktiviteten i klasseværelset skal
bygge på arbejdsskolens ideer. Enhver som har forsøgt at
gennemføre disse principper i skolestuen, vil imidlertid
vide, at den praktiske tillempning af dem stiller meget
store krav til pædagogisk indsigt og dygtighed. Den un
dervisning, der består i lektielæsning og overhøring, er
den enkleste og mindst krævende. Arbejdsskolens idé kræ
ver for gennemførelse planlægning, tid til udformning af
nye ideer, opbygning af arbejdsmateriale, udformning af
opgaver, organisering af ekskursioner og arbejdsgrupper,
kendskab til kildemateriale og en indsigt i faglige proble
mer, der gør det muligt for læreren at hjælpe eleverne i
de mange spørgsmål, som dukker op undervejs i arbejdet,
uden at læreren skal blive kvalt i forberedelsesarbejde.
Hele problemet om dybden af lærerens viden i barneskolen
er meget stort og kan næppe besvares generelt; men det
må stå fast, at folkeskolelæreren skal kende noget til fag
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lige metoder og ikke må være fremmed for virkelig lær
dom, for man kan ikke med held undervise i noget uden
at vide væsentlig mere end det, man lærer fra sig.
En lærer må kende noget til børn og til, hvordan de
udvikles. Der er meget lang vej fra den unge til barnet.
På intet tidspunkt er man vel længere væk fra sin barndom,
end når man er ung. Derfor skal der gives eksakt og klar
viden om børn til de vordende lærere.
Læreren må kende undervisningsteknik og være orien
teret om hele vort undervisningsvæsens opbygning.
Og man må eje den udefinerlige, men let kendelige
kombination af egenskaber, som man plejer at kalde per
sonlighed. Han må have tro, entusiasme, evne til at op
muntre og stimulere.
Det er et alsidigt sæt af evner, der fordres, og vi lærere
burde gøre alt, hvad vi formår, for at fordrive den opfat
telse, at enhver kan blive lærer.
Over for disse synspunkter står barske realiteter, en —
vist nok i nogen grad for vort land særegen — helt anden
vurdering af læreren og hans arbejde. Kommunelærer
Thøger Birkeland har i en kronik i »Politiken« 12. novem
ber 1957 skrevet om »Den latterlige stand«. Sprogligt er
titlens rytme hentet fra dr. Best’s herostratisk berømte
karakteristik af Danmark; men realiter rummer den en
tragisk erkendelse af mange kredses syn på lærerskikkel
sen, på os. Nedvurderingen træffes ikke alene i akademi
ske kredse, hvor Brandes og Pontoppidan gjorde ordet
seminarist til et skældsord, men også i forretningskredse,
hvor den fattige lærer, der trælsomt øver sin gerning uden
at kny over trange kår, er genstand for foragtelige smil.
Kommercielle interesser og — desværre —• også nogen
lærere har givet næring til den opfattelse, at der findes
nogenlunde tilfredsstillende lærersurrogater såsom bøger,
film, radio, båndoptager og fjernsyn. Alle disse ting kan
være såre nyttige, men spiller ingen rolle i forhold til, hvad
den direkte kontakt mellem lærer og barn betyder.
Det nittende århundredes optimistiske fremgangstro,
som er fremstillet med så enestående prægnans af Flaubert
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i »Madame Bovary«, har skabt den endnu ikke udryddede
tanke, at fremgang er livets lov. Menneskeheden skulle
stadig skride frem i udvikling mod et eller andet mål og
nå en højere og højere kvalitet, alt som århundrederne
skrider.
Denne naive fremskridtstro kombineres med den pæda
gogiske Rousseauisme og danner en særdeles farlig pæda
gogisk atmosfære. Barnet formodes at komme ufordærvet
til verden og at være i besiddelse af en iagttagelsesevne, et
skarpsyn og en forståelse af tingenes væsen, som deres
lærere har mistet. Det er naturen og ikke barnets lærer, der
skal vise vejen. Barnet ved bedst selv, hvordan tingene bør
ordnes, og læreren må ikke stå i vejen for dem, men lade
dem gøre, som de selv vil.
Coleridge har i sin Table Talks udtrykt dette således:
»Jeg viste ham min have,« sagde Coleridge, »og fortalte,
at det var min botaniske have.«
»Hvad mener De?« sagde han. »Den er jo dækket med
ugræs 1«
»Å,« svarede Coleridge, »det er blot fordi haven endnu
ikke har nået at få forstand og dømmekraft. Nu har ugræs
set tilladt sig at vokse, og jeg synes, det ville være urigtigt
af mig at påvirke jorden til fordel for roser og jordbær.«
Dette er et helt centralt punkt i moderne pædagogik. Det
blev tilladt jorden at øve vold imod sig selv; det var ikke
frihed, der blev givet den; men det var tilladelse til selv
destruktion. Gennemsnitsmenneskets træghed behøver et
hjælpende tryk. Hvis man overlader alt til spontaneiteten,
overgiver man mennesket til sin træghed, som den tyske
Bonnproffessor Helmut Gollwitzer siger.
Når tredivernes og fyrrernes åndelige spritbilkørsel med
frihedsbegrebet erstattes af sund fornuft, gennemblæst og
solbeskinnet af sand frihedsånd, vil man bedre kunne for
stå og anerkende lærerens arbejde. Tegn i sol og måne
tyder på, at noget sådant finder sted her i halvtredserne
i den nye lærergeneration.
Den akademiske undervurdering af lærerens arbejde er
også i støbeskeen. Der er dukket et helt nyt syn på pæda
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gogik op og dermed et nyt syn på lærerskikkelsen. Næst
efter det medicinske studium er læreruddannelsen den
uddannelse, der søges mest af gymnasiets elever. I det hele
taget slår det en beskuer med forbavselse, hvor stor tilgan
gen til læreruddannelsen er i disse år.
Det er ikke vanskeligt at opstille et helt sæt motiveringer
for denne store tilgang. Dels de realistiske argumenter:

1)

den korte uddannelsestid.

2)

den trygge, sikre stilling i en utryg og usikker verden,

3)

den lette adgang til opnåelse af embede,

4) den nærliggende tanke, det er for den unge realist
eller student at følge de samme baner som i skole
tiden.
Men der er også idealistiske kræfter, som den, der har
talt med mange hundrede unge ansøgere, må mene står til
troende:

5) Den overordentlig levende interesse, der er i hele vort

samfund i disse år for lærer- og opdragergerning.
6) En vis næsten grundlæggende stemning i halvtredser
nes ungdom, som ikke har fået meget efterladt, den
kan tro på: at der er en opgave at løse i omsorgen for
det voksende og groende, for den nye verden, som

man må tro på for ikke at gå til.
Der er to diametralt modsatte måderat reagere på overfor
de fortvivlede vilkår, der er menneskehedens i midten af det
mørke tyvende århundrede. Den ene af disse reaktions
mønstre er opgivelsen og fortvivlelsen; den anden måde at
reagere på er med alle midler at ville være positiv og i for
nemmelse af ansvar over for mennesker i enhver situation
at ville det positive.
Intet forhindrer os i at sige til os selv, at den epoke, som
vi gennemlever, og som er vores liv, i virkeligheden kun er
en kortvarig rystelse i verdenshistorien. Ingen katastrofe
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tid har nogen sinde varet evigt, og har vi blot mod til at
identificere os med det hundred gange tusindårige væsen,
som vi kalder »menneskeheden«, vil vi med fantasiens
hjælp kunne forestille os en fremtid, hvor lykke og har
moni er blevet næret af og betalt med det tyvende århun
dredes lidelser.
Det menneskelige hjerte er mangfoldigt, og menneskenes
kår er mangfoldige, men som en grundformel for at bære
de historiske omskiftelser, der præger vor tid, kan man
indskrænke sin horisont ganske bevidst så meget, at den
danner et nogenlunde beboeligt univers omkring os.
Det kan gøres igennem arbejdet, den daglige gerning.
Hvad enten man underviser en klasse børn, skriver en bog,
foretager en analyse i et laboratorium, så vil der før eller
senere komme et øjeblik, hvor man i den grad er indfanget
af sit arbejde, at man glemmer de omgivende vilkår.
Netop vor gerning har i sjælden grad denne magt til at
skabe selvforglemmende gåen op i sin gerning. Jeg vil
ønske for Dem, at De tit må få denne følelse af fuldkom
men gåen op i, leven i Deres arbejde, og jeg vil ønske, at
De må betragte det som Deres opgave at gøre lærergernin
gen til det, den er, det demokratiske samfunds vigtigste
funktion.
Hvis et samfund virkelig ønsker at styrke og hævde
demokratiet, må det styrke og hjælpe sine lærere mest
muligt, blandt andet ud fra det synspunkt, al det menne
ske, der har fået en dårlig opdragelse og undervisning, er
en fare for demokratiet.
En diktaturstat kan overleve på basis af vold og ved at
holde sine borgere i relativ uvidenhed, mens kun en bu
reaukratisk elite bliver opdraget til kundskabsrige og be
slutsomme mennesker. Demokratiet hviler på den forud
sætning, at bogstavelig alle dets borgere har en god skole
uddannelse og en hærdet fornuft. Hvis de ikke har dette,
kan et demokrati ikke overleve, men bliver kun et skin
demokrati, en facade, bag hvilken et fåtal behersker de
mange. Prisen for utilstrækkelig folkeoplysning er demo
kratiets sammenbrud.
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Skoleloven af 1814 er den absolutte forudsætning for det,
der skete i 1830’erne og 40’erne i Danmark, og det er karak
teristisk, at den var den læsende klasse, der gik i spidsen.
En anden hård pris for manglende kvalitet i undervis
ning og opdragelse er en sænket levestandard for de mange.
Mennesker, som ikke har en tilstrækkelig uddannelse, må
vælge underordnede stillinger med den dermed sammen
hørende mindre levestandard.
Perspektiverne i lærerens arbejde er så talrige, at man
kan komme alle vegne hen i betragtninger over det. På
samme måde ved jeg, at De -—- vore 64 dimittender ■— vil
folde hver sin side ud, og der er brug for alle sider.
Lykke og velsignelse til Deres fremtidsgerning.
Per Mogens Hansen.
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I jubilæumsåret har redaktøren også læst gande
årsskrifter og fundet følgende skildring af den gamle
forstander Jens Busk, som mange gamle elever min
des med tak. De skildrede begivenheder ligger små
hundrede år tilbage — hvilken forskel i levevilkår
og i tankegang.

Lidt fra gamle dage
Et betle bidrag til kulturhistorien

»Min fødestavn er lyngens brune land«, således kan jeg
sige ligesom Blicher. Jeg er nemlig født i Gellerup sogn ved
Herning, og Gellerup ligger i Hammerum herred, som i
gamle dage blev kaldt »Jammerfuld herred«, fordi det hørte
til Jyllands fattigste hedeegne. Hammerum og Lysgaard her
reder er Blichers klassiske land, det lå så temmelig uden for
lov og ret og temmelig uberørt og upåvirket af den øvrige
verden. Nærmeste købstad var Horsens, Viborg eller Ring
købing, og så godt som ingen holdt aviser. Af litteratur
fandtes i hjemmene kun en salmebog — i reglen Kingos —
og en prædikensbog, måske også en gammel bønnebog..
Men i folkemunde levede endnu gamle folkeviser og eventyr.
En vigtig næringsvej var strikning af uldtøj, og »Æ Bindstou« kunne findes mange steder. Endnu i begyndelsen af
19. århundrede fandtes der ulve i Vestjylland, og en familie
tradition har ladet min bedstefader skyde den sidste ulv
(1829?); men da adskillige andre også har skudt »den sidste
ulv«, så er der jo ikke meget ved den bedrift.
Her levede også mange af de meget omtalte natmandsfolk.
Endnu i min barndom kunne man se dem vandre omkring,
ofte i småflokke, »familier«, manden med »glarkiste« på
ryggen, konen (eller konerne) stundom med et lille barn
i en pose ligeledes på ryggen. De drev lidt håndværk, f. eks.
satte ruder ind, flåede selvdøde kreaturer og meget andet.
Så tiggede de og stjal lidt og var omgivet af en blan
ding af uhygge og romantik ganske som i Blichers fortæl
linger. Uhyggen var dog overvejende; det var en pariakaste,
hvad også fremgår af benævnelserne for natmandsfolkene,
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f. eks. kæltringer, rakkere. Og de enkelte personer kaldtes
i reglen ved øgenavne; jeg har næsten ikke hørt andre navne.
Jeg husker således Kielle Kasper (kielle = kåd, overgiven,
kælen), Galop Johanne. Sunds So. Den sidste hed i virkelig
heden Ane Marie. Hendes liv viser, at tilværelsen ikke var
så romantisk. Hun var tidlig kommen til at leve sammen
med en mand, der hed Kasper; de drak og de sloges, og han
mishandlede hende. Så engang, da Kasper sov, kom hun til,
som hun sagde, at slå ham i hovedet med en sten, hun
havde puttet i en pose, og det havde han ikke kunnet tåle,
forklarede hun bagefter. Hun slog ham nemlig ihjel, hvor
for hun så kom i tugthuset. Efter at hun var kommen ud,
fortsatte hun så nogenlunde på den gamle måde, men hun
sagde, at hendes bedste lid havde været i tugthuset. »Der
haad a det endda godt«. Dette tugthusophold havde været
solstrålen i hendes liv. Nu er denne type af mennesker, ialt
fald den omvandrende type, ganske forsvunden.
Man må nu ikke tro, at befolkningen i disse egne, »det
mørke fastland«, særlig levede i vankundighedens mørke.
Også før 1814 havde børnene gået i skole og lært at læse,
skrive og regne, og især havde de lært lærebog og katekis
mus. 1 min barndom hørte jeg tit de gamle citere lange
stykker af Balles lærebog udenad; Læsefærdigheden blev
også holdt vedlige, og praktisk regning indøves jo i det
daglige liv. Derimod var det vistnok grumme småt med
skrivekunsten. Det var vistnok sjældent, at nogen efter
konfirmationen havde skrevet et bogstav, og derfor var
det en hel begivenhed, hvis et gammelt menneske skulle
skrive sit navn.
Om gamle degne og skolelærere gik der mange fortæl
linger. Min moder havde gået i s-kole hos »æ gammel
degn«. Han må have været ret original. Når en gårdmand
afleverede en skilling (2 øre) i offer, kunne det ske, at
degnen smed skillingen ned ad kirkegulvet efter manden,
idet han sagde: »Haar du ingen pæeng, din fjetr.?« En ting
syntes de fleste at have været dygtige til, at prygle bør
nene. Der lever endnu en gammel mand — han er nær
ved de 90 — som fortæller, hvorledes de fik prygl i hans
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skoletid. Men så fandt han på at bede sin moder om en
ost, som han gav læreren. Det hjalp så for en tid. Når det
begyndte at blive galt igen, måtte der en ny ost til. Men
i Gellerup sogn hørte sligt fortiden til. 1 min barndom var
der i sognet to særdeles dygtige lærere, som senere blev
landskendte for deres virksomhed. Den ene var Thomas
Nielsen, der blev politiker, bladudgiver og mangeårig rigs
dagsmand. Ingen enkeltmand har udrettet så meget for
Herningegnens opkomst som han. Den anden var Evald
Tang Kristensen, der har nået en enestående navnkundig
hed som indsamler af folkeminder, viser, sagn, eventyr
o. s. v. Kristensen var min lærer, og om vinteren nød jeg
godt af hans store bogsamling, idet jeg lånte bøger til at
læse i de lange vinteraftener. Jeg skulle ganske vist strikke,
men jeg kunne godt læse og strikke på een gang.
I nabosognet Sunds havde man endnu i min barndom
»omgangsskoler«. En lærer havde tre skoler, og så var han
to dage om ugen på hvert sted. Skolerne i Sunds var der
nu ikke meget ved. Jeg tjente to somre deroppe; jeg var
da i en alder af 8—9 år og skulle passe får. Men jeg skulle
da også gå i skole. Skolen var i en lille stue, som kom
munen havde lejet hos en gårdmand. Der var to lange
borde, ved det ene bord sad ældste klasse, ved det andet
yngste klasse. Jeg tror ikke, vi lærte noget i den skole.
Læreren var en ældre mand, meget skikkelig, men mere
interesseret i at sidde inde og passiare med manden ved en
kaffepunch end i at holde skole. Og manden satte åbenbart
pris på lærerens selskab, for det kunne ske, at tjeneste
karlen blev sendt ind i skolen for at se til børnene, mens
læreren og manden fik en frisk. Og børnene var godt til
freds med den ordning, der var dog altid et mere fortroligt
og kammeratligt forhold til karlen end til læreren.
Jeg kom altså ud at tjene, da jeg var 8 år, og jeg tjente
den meste tid, indtil jeg noget over 20 år gammel slog mig
på læsning; indtil konfirmationsalderen var det kun om
sommeren, senere hele året. I de senere år er tjeneste
drengen kommen til at spille en rolle i litteraturen, navnlig
har flere af vore digtere skrevet rørende historier om de
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stakkels drenge, som skal døje så meget ondt. Jeg må da
også give mit besyv med, da jeg på det område føler mig
sagkyndig. Og jeg vil da straks sige, at jeg ikke rigtig tror
på al den begrædelighed, som digtere udstyrer deres skil
dringer med. Ellers må det være blevet meget værre, end
det var i min lid, og det er ikke meget sandsynligt.
Drengenes arbejde bestod jo især i at passe kreaturer,
i de rigtige hedeegne også i at passe får. Kun køerne var
tøjrede, ungkreaturerne gik løse på græs i kær og moser;
hyrden havde kun at passe på, at dyrene ikke gik i kornet
eller over på naboernes marker. Dette var i reglen et meget
let arbejde, som kun krævede et par raske ben. Ved lej
lighed kunne drengene også hjælpe til ved andet arbejde,
f. eks. i høstens tid; men det ville vi da gerne, det var en
behagelig afveksling. Og drengene måtte løbe ærinder ■—■
ja, det måtte de; men det generede os såmænd ikke. Vi var
trænede, og jeg kunne ligefrem ikke forstå, at nogen kunne
blive træt af at bruge benene. Den værste tid var efteråret,
hvis det faldt ind med regn og kulde, da kunne det jo ikke
undgås, at vi blev våde og somme tider også forfrosne.
Men i reglen tog man det med godt humør. Vi var jo hær
dede af friluftslivet, og jeg har ingen erindringer om syge
lighed blandt hyrdedrenge; jeg fejlede i alt fald aldrig
noget. For resten gik livet på samme måde for alle drenge
— og piger — enten de var hjemme eller ude at tjene.
Når der fortælles om mishandling af drenge, om, hvor
ledes de måtte døje sult og prygl o. s. v., så hører det vist
kun hjemme i digtningens verden. Men ingen regel uden
undtagelse, og der er jo »brodne kar i alle lande«, så der
kan vel nok have været tilfælde af den slags. Der blev sagt
om en mand i sognet, at han var »hvepgal«, og at det så
kunne gå ud over tjenestedrengen og hans egen dreng,
men det var dog nok ikke så slemt. Jeg oplevede forøvrigt
selv engang at få en lussing af manden, jeg tjente hos, men
det hører til mine morsomme erindringer. Jeg har været 8
eller 9 år dengang. Manden og en nabo var under nydelse
af kaffepuncher blevet uenige om noget, og da jeg uheldig
vis kom ind i stuen i det samme, kom katastrofen, jeg fik
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en forsvarlig lussing, så jeg var ved at trille om, men jeg
benede af ud i køkkenet til konen, som modtog mig med
de trøstelige ord: »Aa sk., det ska du aaller rejn«. Det
gjorde jeg da heller ikke, og manden var ellers flink; jeg
kunne svært godt lide ham. Det er da også den eneste gang,
jeg har oplevet noget af den slags.
Man kan somme tider høre folk ynke de stakkels hyrde
drenge, som skal gå ude i marken og ingen fornøjelser har.
Og det ville også nok falde svært for de børn, som er vant
til biografteater og andre nydelser, som bylivet fører med
sig. Men den gang i alt fald drømle vi ikke om sligt, og så
savnede vi det heller ikke. Vi kedede os vistnok så tit; men
der var dog vist også meget, som optog os. For det første
vort arbejde og iagttagelse af dyrene og deres forskellige
karakter. Så alt hvad vi hørte og så i naturen omkring os;
vi kappedes om, hvem der kunne finde de fleste fuglereder,
som vi altid værnede om med stor omhu; vi undersøgte
rævegrave, og vi førte krig mod hugorme. Vi øvede os i at
se på solen, hvad tid på dagen det var — vi havde natur
ligvis ikke lommeure. Vi byggede små jordhuse til brug i
regnvejr; men i rigtige tordenbyger faldt de gerne sammen
igen. Og allerede som dreng holdt jeg meget af at ligge og
se på skyerne og på lærkerne, som sang deroppe og slog
triller. Jo, der var såmænd ikke så lidt underholdning!
Men en adspredelse må have særlig omtale; det var mar
keder. Navnlig et efterårsmarked i Galleruplund; det varede
i 3 dage og regnedes af mange for årets største højtid. Hyrde
drengene skulle også til marked; ganske vist skulle de i
reglen trække med kreaturer; men på markedspladsen kunne
flere slå sig sammen, så de skiftedes til at få fri: Og hvad
var der ikke at se! Det værste var jo, at det meste kostede
penge, og hvis nu hele beholdningen var 1 mark (33 øre),
så måtte der udfoldes megen økonomi for at få noget rigtig
ud af det. Man skulle have et sukkerhjerte med et vers på
— ja, verset brød jeg mig ikke om, men det fulgte jo med.
Man skulle gerne have en karruseltur, og den kostede
mindst 4 skilling (8 øre). Så var der telte med alle verdens
vidundere, kæmpekvinder og stærke mænd og meget andet.
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Heldigvis viste kæmpekvinden sig somme tider uden for
teltet, så man kunne se hende gratis. Der var menagerier;
jeg opnåede som dreng at se en rigtig levende bjørn (brun
bjørn på 4 ben!). Den var så skikkelig, at vi kunne klappe
den. Så var der en slags forlystelser, som var gratis, og
som altid samlede en interesseret tilskuerkreds. Det var
slagsmål mellem fulde folk. Det måtte jeg naturligvis også
hen at se på, når der var lejlighed; men jeg var dog mere
forsigtig end konen, som i sin ivrighed kom så nær til de
kæmpende, at en af dem slog hende i ansigtet. Det tog
hun dog slet ikke ilde op, men sagde meget undskyldende:
»Aa, a sto kaskie i æ vej!« Mærkelig nok skal man nu om
stunder give penge for at se folk slås, og begivenhederne
telegraferes til alverdens aviser. Dengang blev der ikke
gjort så stort nummer ud af det, men da kom der i reglen
heller ingen til skade ved kampen.
Den form for hyrdelivet, som jeg kender fra min barn
dom, hører nu fortiden til. De store hedeflader er for en
stor del opdyrkede eller beplantede, kær og moser bragt
under kultur, og løsgående kreaturer spærret inde af pig
trådshegn. Og de ydre former for livet har forandret sig
umådelig meget i de sidste 50 år, måske ingen steder mere
end i Hammerum herred. Det »gammeldags« er næsten
forsvundet.
Den dag, da jeg havde været i skole for sidste gang efter
min konfirmation, græd jeg af sorg over, at jeg nu ikke
skulle gå mere i skole. Ak ja! Da tænkte jeg ikke på, at
jeg endnu skulle opleve mange skoledage. Men en gang
kommer jo den sidste.
C. J. Busk.
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Om vandrebøger
Det er kendt, at der hos mennesker, der gennem nogle
år har levet i et fællesskab på en læreanstalt, skole eller
lignende, opstår et behov for at bevare en vis form for for
bindelse, når fællesskabet af gode grunde må ophøre. Den
naturlige og ligefremme konsekvens af nævnte tanke er da
næsten altid at starte en vandrebog, der skal passere rundt
mellem fællesskabets medlemmer, og hvori man beretter
om små eller store oplevelser, og altså en bog, der gerne
med nogenlunde regelmæssige mellemrum skulle vende
tilbage til hvert enkelt medlem af kredsen efter at have
været turen rundt.
Så ligetil tanken end må siges at være, er det dog ikke
ukendt, at mange vandrebøger er gået en ynkelig tilværelse
i møde, ja, vel i de fleste tilfælde simpelthen er sporløst
forsvundet.
Grundene til denne de fleste vandrebøgers skæbne kan
selvsagt være mange, men een af årsagerne er utvivlsomt
manglende organisation ved bogens udsendelse og cirku
lation.
Undertegnede, der dimitteredes fra O. S. for godt 15 år
siden, startede året efter, vi forlod seminariet, en vandre
bog, der stadig lever i bedste velgående, og som — hvilket
fremgår af klassekammeraternes udtalelser — har været,
er og forhåbentlig endnu mange år ud i fremtiden vil blive
til stor glæde og fornøjelse for »medlemmerne«.
Vi har da tænkt os, at de erfaringer, vi har haft med
vores vandrebog, muligvis kunne interessere elevforenin
gens medlemmer, vel i særdeleshed de nyere årgange, hvor
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for vi, i håb om måske at virke inspirationsgivende, tillader
os at lægge beslag på lidt af årsskriftets plads.
Et årstid efter afgangen fra O. S. mødtes denne artikels
forfattere efter at have opsporet adresser på kammera
terne. Dette arbejde er ikke så stort umiddelbart efter di
missionen, idet de fleste jo heldigvis er medlem af O. S.’
elevforening.

Det lykkedes at opspore alle, hvorefter vi tilsendte hver
enkelt en epistel med forespørgsel om interesse for fore
tagendet, retningslinier for vandrebogens start og kredsløb,
anmodninger om eventuelle forslag o. 1. Tilslutningen blev
99,9 °/o, og efter at have modtaget det første bidrag (giro,
frimærker) fra de interesserede indkøbtes en passende solid
bog, der blev forsynet med en adresseliste for cirkulatio
nen, en rubrik til notering af afsendelses- og modtagelses
dato samt visse i bogen indklæbede regler om tidsfrist m. v.
Herefter udsendtes vandrebogen, idet vi havde sørget for
at blande adresserne således, at bogen såvidt muligt ikke
gik fra medlem til medlem i samme by, men helst fra lands
del til landsdel.
Som § 1 i reglerne meddeltes, at »Bogen er en V ANDREbog«, og efter at have publiceret forskellige praktiske be
mærkninger om indpakning og forsendelse — erfaringen
viser, at man hellere må gå for pedantisk end for overfladisk
til værks! — anførtes den vigtigste paragraf i reglerne, hvori
del hedder:
»Samtidig med bogens adressering og videresendelse sendes et

brevkort til N. N. Dette punkt må nøje overholdes, da det er i

alles interesse, at bogen ikke standser.«

Ved at indføre sidstnævnte bestemmelse er det lykkedes
os at bevare vor vandrebog, og vi har endnu ikke været i
den situation, at vi ikke vidste, hvor bogen befandt sig til
enhver tid. Ved udsendelse af rykkerbrev(e) til medlemmer,
der beholder bogen for længe, holdes en passende cirkula
tion.
Interessen om vandrebogen har været stor. Man venter
den med spænding og studerer med nysgerrighed de væg
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tige indlæg, der omhandler klassekammeraternes skolefor
hold, rejser, karrierer, ægteviver og børn, erhvervede huse
og biler, glæder og skuffelser. Tegninger og fotos medvir
ker til at live bogen op. Også for forbindelsen med vort
gamle seminarium har bogen sin betydning. Mange er af
skåret fra at deltage i sammenkomsterne på O. S., men nogle
bliver jo altid på Fyn og er derved i stand til at bringe kam
meraterne nyheder om O. S. og vore gamle lærere der.
Også dette er måske en anledning til at starte en vandrebog.
Mange vandrebøger startes, mens klassen endnu er sam
let, og alle skrives som medlemmer. Ved at vente et års tid
eller mere, bliver arbejdet med etableringen ganske vist
større, men til gengæld kan man måske regne med, at de
uinteresserede — som jo netop er de farlige for bogens triv
sel — ikke tilslutter sig.
Med passende mellemrum (f. eks. når ny runde startes,
eller der er mange ændringer i adresselisten), udsendes en
hilsen til medlemmerne bilagt en ny adresseliste.
Vandrebogen for eleverne fra O. S. årgang 1943 startede
i april 1944 med 26 medlemmer. Den er nu på vej rundt
for 10. gang med ærinde til 26 kammerater. Vi regner med,
at denne cirkulation nu og fremtidig vil tage ca. 2 år, hvad
vi anser for meget passende. Hvad det økonomiske angår,
har fornøjelsen hidtil kostet hvert enkelt medlem ca. 12 kr.
eller mindre end 1 kr. om året. Det er vort indtryk, at alle
gerne ofrer disse småpenge for en omhyggelig kontakt med
mennesker, man har tilbragt nogle af de betydningsfuldeste
år af sit liv sammen med.
Jens Vagn Andersen,
Kastrup.

Erik Gøbel Poulsen,
Helsingør.

Årgang 1943.
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Det jubilerende hold

Seminarieholdet 1934

Seminariet 1958
Den, der har sit daglige arbejde i seminariets allerunderste etage, lægger i grunden først mærke til børnene. Deres
rappe fodslag høres tidligt og silde i gruset. Undertiden
flyver småsten mod de lavtsiddende ruder med skarpe
smæld, og når klokken har ringet, bliver smældene til
bump i klassen over ens hode. På vej over skolegården kan
man blive omringet af tre, fire småpiger. Hånd i hånd
med opadvendte, lukkede ansigter kræver de det sesam,
der alene kan bryde ringen: deres navne. Jo, børn kan både
ses og høres, og hvad var O. S. uden dem? Byens vise fædre
har nu bestemt, at det ny seminarium skal bygges ude
vestpå, dér hvor forhen Odinstårnet løftede sin manende
finger mod himlen. Det er ikke for meget sagt, at spørgs
målet om det fremtidige forhold mellem øvelsesskole og
seminarium levende har optaget alle implicerede i året,
der gik.
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Hidtil har de to institutioner været tæt sammenknyttet.
Det lille folk og de unge folk har gået ud og ind hos hin
anden i arbejde og fest. Også i 1958 har man nydt at høre
og se de allermindste slå katten af tønden og hvad dermed
fulgte: kattekongernes æresrunde, kaffebordet og talernes
og bollernes mængde. Eller karnevallet aftenen før, der
påkaldte de større børns opfindsomhed og tilskuernes
opstemthed. Børneskolens vellykkede udflugt, afslutningen
før sommerferien (—nu sætter skolen sit ur i stå!) eller
årets sidste samling, hvor børn og voksne rakte hinanden
hånden omkring juletræet, og hvor forstander Caspersen
betonede, at en gave er noget, man får, ikke noget man tar.
Status quo også dette år. Hvorlænge endnu?
— Præparanderne må vel være dem, der står børnene
nærmest. Lige fra skolen kommer de, i hvert fald hoved
parten af dem. De er unge og ublaserte og i besiddelse af et
helbred, som de ældre årgange må misunde dem. De er
næsten aldrig syge og forsømmer desårsag lidt. De ældre
klasser kan ikke uforbeholdent glæde sig ved den samme
gode sundhedstilstand. Der hviler også flere byrder på
deres skuldre. Mens præparanderne kun har én tanke:
hvordan kommer vi ind på seminariet, så ser det fra mit
vindue ud, som de forhenværende præparander, resp.
aspiranter er meget opsat på at slippe ud igen. Det går
dem for langsomt. Så kaster de sig over talrige gøremål —
hvor har de dog travlt. Søger man at udforske omfanget af
deres arbejdsbyrde, og sligt sker, bliver man klar over, at
de har dagen besat og aftenen med. Når det aktuelle er
hverv skal passes, kan det godt være vanskeligt at fordybe
sig i arbejdet med at dygtiggøre sig til det fremtidige. Det
aktuelle erhverv må selvfølgelig passes i mange tilfælde.
Og den nye lov stiller med sin delvise eksamensfrihed store
krav om modenhed, selvstændighed og karakterstyrke! For
én, der nærmer sig pensionsalderen, er det dog påfaldende,
hvor fast et greb mange unge himmelstormere har om de
jordiske ting. På det jævne, synger de, ikke i det himmel
blå, og de tager ordene ganske bogstaveligt. Når man er
ung (det er man kun én gang) og fri (eneste gang i livet) og
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student (slet og ret: en, der studerer) må det være tiden til
at storme himlen. Jeg mener, til at gøre et forsøg. Lad så
være, at erfaringerne derved kan dækkes af en formulering
fra 1795:
Hvo ej sit brød med tårer åd,
og aldrig sad i nattens kvide
på kanten af sin seng i gråd
kan om jer, himmelske magter, intet vide.
Iagttagere af livet på O. S. i 1958 vil dog have bemærket,
hvordan ungdommen — med fødderne på fortovet og hodet
oppe mellem stjernerne — kan gøre himmelske erfaringer
på vejen fra ensomhed ind i tosomhed.
Men tilbage til jorden. O. S. gamle stamme strækker sine
rødder dybt ned i folkelige traditioners muld. På denne
stamme er der i de seneste år blevet indpodet en akademisk
kvist, studenterlinien. Eller, som en af dem har sagt: — Vi
studenter erobrer i disse år seminariet indefra. — Heldig
vis går det ofte sådan, at erobrerne assimileres af de erobre
de, og at denne proces bliver til gavn for begge parter. De
tre linier, småbørnslærerindeseminarium, normallinie og
studenterlinie hører alle til i huset, selvom det ikke er
muligt for dem alle at have alle medlemmer inden døre
på én gang. Der færdes indenfor murene 8 børneskole
klasser, 10 seminarieklasser og mere end 30 lærere. I deres
ve og vel er de stærkt afhængige af hinanden. At såvel
fyldningsgraden som »de fyldendes« forskelligar lethed kan
skabe problemer, er der ingen grund til at nægte. Hertil
kommer, at den nye seminarielov stiller økonomiske krav,
krav om faglokaler, bøger m. m., som vanskeligt kan hono
reres under de nuværende forhold. At man derfor, som for
stander Per Mogens Hansen har udtrykt det, med utålmo
dighed og forventning ser hen til økonomisk sikring af
uddannelsen (selvejende institution) og til opførelse af en
ny seminariebygning, siger sig selv. 1958 bragte ingen æn
dring af disse forhold, men der er grund til at tro, at pro
blemet nu nærmer sig en afklaring.
Og livet er gået sin gang. Det daglige arbejdes rytme er
blevet brudt af fester og fællesarrangementer, hvoraf nogle
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skal omtales. Elevernes aften såvel som lånefondsfesterne
(der skaffer midler til kortfristede lån til imødekommelse
af øjeblikkelige behov) har fundet en behagelig og tvangfri
form, hvor lærere og elever hygger sig med hinanden. For
årskoncerten fik et vellykket forløb, og efter koncerten i
gymnastiksalen vandrede tilhørere og musikere ovenpå til
en meget omfattende og meget interessant hobbyudstilling.
Det var ganske imponerende at se, hvor vidt elevernes
interesser rakte, og hvilke spændende ting, der kom frem
i lyset.
Ved dimissionen den 17. juni udsendte seminariet første
hold lærerinder og lærere uddannet under den ny lovs
auspicier og sidste hold under den gamles, henholdsvis III s
og IV n. Forstander Hansen tog på seminariets vegne af
sked med dimittenderne, og overlærer Peder Andersen talte
på deres kommende kollegers vegne. Repræsentanter for
de to klasser tolkede hver især, klart og uforveksleligt
deres følelser for den skole, de nu forlod.
To af seminariets lærere forlod O. S. ved dette skoleårs
udgang. Erik Nørgaard knyttedes til det nyoprettede Hjør
ring seminarium, og Olav Skovgaard-Olsen vendte tilbage
til gymnasieskolen og blev adjunkt i Kalundborg. Vi savner
dem i lærerkollegiet, men lyst og nødvendighed drev dem
til at søge andre græsgange. I deres sted ansattes henholds
vis overlærer Elias Nielsen, København, og seminarielærer,
mag. art. Mogens K. With, Ranum.
Fra efterårssemestret skal nævnes udflugtsdiskussionen,
som fik et meget morsomt forløb. Den kan tjene som et
skoleeksempel på, hvad en talentfuld demagog formår,
eller om man hellere vil, som en illustration af det levende
ords magt. Takket være I n’s ordfører sejrede det dyreste
og besværligste forslag ved afstemning. Om selve udflugten
den 6. september kan kun berettes, at den blev aflyst på
grund af manglende tilslutning. Derimod var der meget
stor interesse for Emdrupborg-turen, hvor man besøgte den
strålende udstilling fra forsøgsskolens arbejdsmark. End
videre kan omtales et stævne på Odense Stadion, hvor
elever fra Kolding, Skårup, Ollerup og Odense seminarier
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indledede pokalkampe i fodbold, håndbold og atletik.
Efterårsfesten bød på en fornøjelig opførelse af Shaw’s
»Pygmalion« under John Lotzfeldts instruktion og med
velbesatte hovedroller. Endelig var der en vellykket folke
danseaften i december. I sidste fællestime gav I n Holbergs
»Julestue« — vi er da hverken hedninge eller tyrker — og
ved generalprøven på julekoncerten optrådte elevforenings
formand, Ovesen, i sin meget påskønnede rolle som jule
mand og uddelte foreningens legater. Imponerende, så
meget godt han havde i sin pose. Året sluttede med den
traditionelle julefest, hvor kor, orkester og solister gjorde
deres bedste, og hvor kaffebord, taler og dans gjorde
resten.
Så ankrede O. S.’s gamle, tungtlastede skude op ved
julens dejlige ø, og hele besætningen fik landlov. Kaptajn,
officerer og mandskab fik lejlighed til at puste og kaste et
blik bagud på en til tider vanskelig sejlads. Bare et hastigt
skråblik, for livet går videre, og dagen stiller sine krav. Nye
vinde blæser. Men det er nødvendigt at sejle, selvom det
kan koste ofre. Trods alt er det herligt at føle dækket under
fødderne og mærke skuden gynge. Vist gynger den -—• lige
som det stolte skib Lutetia. Men den går ikke under.
Johannes Nielsen.
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Kontingent
Der var ved generalforsamlingen enighed om at forhøje
medlemskontingentets mindstebeløb til 4 kr. årligt, og
begrundelsen ligger lige for: Papir-, tryknings- og forsen
delsesomkostningerne er blevet så store, at vi ikke kan
udsende et nogenlunde fyldigt og smukt årsskrift uden at
foretage denne forhøjelse. Når dertil kommer foreningens
forskellige andre opgaver, der også kræver lidt pengemid
ler, vil medlemmerne sikkert med glæde lægge denne krone
til. Vi ved såre vel, at mange altid har betalt mere, og det
håber vi, at de bliver ved med, men nu ser vi os altså nød
saget til at have fastere grund under fødderne ved vore
dispositioner. Derfor kommer denne forhøjelse, som vi
beder Dem tage vel imod.
Bestyrelsen.

Meddelelse fra kassereren
Selv om det forløbne år havde færre udmeldelser end
noget tidligere i min tid, må jeg desværre alligevel notere en
mindre tilbagegang i medlemstallet, der pr. 1. januar 1959
er 800 mod 814 ved samme tid i fjor, men da generalforsam
lingen jo har vedtaget at forhøje kontingentet til 4 kr., kan
jeg vel alligevel som kasserer glæde mig over en indtægts
stigning i det kommende, således at vi fremover måske
kommer til al arbejde med et noget mindre anstrengt budget.
Jeg noterer med glæde, at tallet på de postopkrævninger
jeg møjsommeligt må udfylde, viser en svagt faldende ten
dens, og jeg takker på forhånd de kolleger, som igen i år
sørger for at få det gule indbetalingskort anvendt efter hen
sigten. Kontoen står åben for indbetalinger hele året, og
opkrævningen udsendes først oktober—november.
Jeg takker for venlige hilsener i årets løb og sender selv
de bedste hilsener herfra.
Poul Løndal-Nielsen.
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900 kuverter til årsskriftet .................................................
Porto til forsendelse af årsskriftet....................................
800 giroblanketter ..................................................................
Trykning af årsskriftet .........................................................
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100 kartotekkort ....................................................................
50 postindkasseringer ............................................................
Foreningens tilskud til festen 9.marts 1958 .....................
Forsendelse af 252 postindkasseringer ............................
Kasserer- og sekretærløn .....................................................
Studielegater .............................................................................
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98,95
162,60
16,00
2094,00
297,00
23,00
39,00
55,35
2,64
8,20
53,04
3,60
1,50
348,61
226,80
125,00
1200,00
483,91

Ialt kr........

5239,20

Sønderborg, den 24. december 1958.
Poul Løndal-Nielsen.

Regnskabet for 1958 er af os revideret og fundet i overens
stemmelse med bilag, girokonto og sparekassebog. Kassebehold
ningen pr. 24. december 1958 var til stede på anført måde.
Odense, den 5. januar 1959.

Henning B. Andersen.
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Georg Knudsen.

Bestyrelsen
Aage Ovesen, formand, Paludan Müllersvej 14, Odense,
tlf. 12 94 50.
Fru Ellen Marie Sandhus, næstformand, Lumby, tlf. Lunde 262.
Poul Løndal-Nielsen, kasserer, Engelhøjgade 10, Sønderborg,
tlf. 2 15 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 12 57 40.
Åge Nielsen, Agtrupvej 145, Kolding, tlf. 873.
Helge Lohmann Andersen, Kirkeskovskolen, Rude.
Fru Toma Iversen, Krogsbølle.
Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks,
hvis det er nekrologer, og helst med billede.
Adresseforandring bedes meddelt kassereren inden nytår.

Medlemsliste
Æresmedlemmer.
Andersen, Laura, frue, Nyborgvej 188, Odense.
Smidt, Harald, forstander, Kallerupvej 21, Odense.
Medlemmer, som ikke er dimittteret fra O. S.
Clausen, Carl, seminarieforstander, Læssøegade 38, Kolding.
Kristensen, Inger Bay, seminarielærerinde, Colbjørnsensvej 4, Odense.
Møller, Ellen, frue, Jacob Erlandsensgade 37, 1. sal, København 0.
Møller, Inger, seminarielærerinde, Munkerisvej 27, 2, sal tv., Odense.
1903.
Nissen, Valborg, frk., Sdr. Boulevard 38 D, 2. sal, Odense.

1906.
Boe, Lars, kgl. operasanger, »Boen«, Mygindlund, Assens.
Nielsen, H. (Mellerup), Branddirektør, Vestergade 59, Silkeborg.
1908
Drud, Johanna, frue, Sadolinsgade 53, Odense.
Nissen, Johanne, frue, Parkvej 11, Haderslev.
1909
Petersen, H. H., Engvej 28, Odense.
Paulsen, M., frk., Hannerupgaardvej 13, Odense.

1910, april.
Møller, S., frk., Vestervænget 32, Roskilde.
1911, juni.
Hansen, Hans Jørgen, undervisningsinspektør, Halls Allé 3, Kbhvn. V
1912, juni.
Hansen, M., frue, »Strandgård«, Saltofte, Assens.
Hornbech, K., frk., Døckerslundsvej 4 A, Odense.
Larsen, N. C., skoleinspektør, Dalgas Avenue 33, Århus.
Rasmussen, S., Brammingevej 14, Bolbro.
Slettebo, A., Spurveskjulsbakken 38, Virum, Lyngby.
Tarp, M., frk., Ansgarsgade 9, Odense.
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1913, april.

Frost, A., frk., Vamdrup.
Hansen, Anna C., frk., Borup, Kønnede.
Madsen, Anna, fik., Rosenlunden 13, Odense.
I’ingberg, Johanna, frk., Ars.
1913, juni.

Amdal, V. M., skolebestyrer, Klintevej 32, Brønshøj.
Andersen, K., frue, Rosenvænget 9, Fruens Bøge.
Christensen, M. J., Strandmarken, Humlebæk.
Jørgensen, A. K., Diget 32, Holbæk.
Nielsen, II. P., Kallerupvej 69, Odense.

1914, april.
Lund, R., frk., Vinten Enner skole, Lund.
Rasmussen, P., frk., Smedegade 11, Slagelse.
Vestergård, Dorthea, frue, Eriksgade 16, Odense.
1914, juni.
Cleemann, N., frue, Hejring, Hobro.
Hansen, Holger, Ringstedvej 17, Holbæk.
Rasmussen, L. V., Hyllested, Dalmose.

1915, juni.
Bjerring, P., skoleinspektør, Classensgade 48, 4. sal, København 0.
Hansen, Bernhard, skoledirektør, Flensborg.
Kleeberg, Johs., Østervoldsgade 3, Fredericia.
Lindequist Nielsen, J., skolebestyrer, Grubbemøllevej 26, Svendborg.
Skårup, S., frk., Fredensgade, Støvring.
1916, april.
Hansen, Anna, frk., Hessum, Otterup.
Egmose, Agnes, frue, Kærmindevej 5, Lyngby.
Lohmann, Else, frk., Smedevænget 15, Odense.

1916, juni.
Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fr. Bøge.
Andersen, Gudrun, frk., Østerby Skole, Fejø.
Andersen, H. E., Marslev.
Balsløv, Georg, Sadolinsgade 66, Odense.
Boe, Lars, Dømmestrup, Fangel.
Christen, K., frk., Klokkestøbergade 2. 1. sal, Slagelse.
Eriksen, J., Kildevej, Hjerting.
Hansen, A, Fangel.
Jensen, Simon, skoleinspektør, Skive.
Bjørn-Jeppesen, A., Hyllinge.
Madsen, O., Børnehospitalet, Nyborg.
Madsen, O., Børnehospitalet, Nybork.
Pedersen, A., frue, Egense Skole, Rønde.
Pallesen, Johanne, frk., Søndergade, Tirstrup.
Petersen, Poul, Hjallesevej 72, st., Odense.
Liebetrau, Margr., frue, Højdevangs Allé 30, København S.
Walther, P., Sadolinsgade 105, Odense.
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1917, juni.
Englund, Einar, Hundested.
Poulsen, Ingeborg, frue, Enghavevej 11, Svendborg.
1918, juni.
Berntsen, P. F., Haubro.
Christensen, C., frk., Nyborgvej 49, 1. sal, Odense.
Krogh, J., Fårup, pr. Mundelstrup.
Madsen, Sv. L., Lindealle 13, Korsør.
Nielsen Äge V., skoledirektør, Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

1919, april.
Larsen, E., frk., Vithen, Hinnerup.
Østergård, K., frk., Præstevænget 37, Svendborg.
1919, juni.
Andersen, H. V., Husby, Ejby.
Dalgård, Johs. Pedersen, Vojens.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Kgs. Lyngby.
Hansen, Anna, frk., Coldbjørnsensvej 4, l.sal, Odense.
Hansen, Helga, frk., Hollænderdybet 36, 3. sal, København S.
Hansen, Marie, frk., Svannige Skole, Millinge.
Jensen, Svend, skolebestyrer, Otterup.
Knudsen, Georg, Pilevej 21, Odense.
Knudsen, Jenny, frue, Pilevej 21, Odense.
Larsen, Anna, frk., Hjallesevej 96, 3. sal, Odense.
Nielsen, Gerhard, skoleinspektør, Østerbæksvej 65, Odense.
Kofoed, Cecilie, frue, Kærmark 41, Hvidovre, Valby.
1920, juni.
Laursen, Jenny, frue, »Skovly«, Brejning.
Ermose, Niels, Tryggelev.
Knudsen, Margrethe, frue, Langelandsvej 6, Korsør.
Senning-Larsen, Sigrid, frk., Kampmannsvej 4, København V.
Nielsen, Kr., Vester Hæsinge.
Nørregård, Marie, frk., Dyrehavevej 39, Nyborg.
Pedersen, David, »Lykkebo«, Gretevej, Fredericia.
Reiff, Johs., Skårup, F.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren H., Skellerup, Ullerslev.

1920, november.
Nielsen, Petra, frue, Lindelse si., Langeland.
1921, juni.
Christoffersen, Marie, frue, Lakkendrup skole, Gudme.
Fokdal, Ellen, frk., Bredekilde, Kalundborg.
Hansen, Marie, frk., Frellofle Skole, Årslev.
Knudsen, Thorvald, Søndre Sogns Klokkerkonlor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ulfborg.
Palle, Viggo, Helletofte, Tranekær.
Ramlau, Ellen, frue, Høve præstegård, Dalmose.
Varnild, Julie, frk., Vilhelminevej 16, Odense.
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1922, april.
Christiansen, Ellen, frk., Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev.
Hansen, Henriette, frk., Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, Nordenskov, Guldbjerg.
Lund, Asta, frue, Turup.
1922, juni.
Andersen, Johanne, frue, Asum, Odense.
Hansen, S. Skov., Rønnedevej, Fakse.
Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anton, Verninge, Knarreborg.
Lund, Frode, Turup.
Petersen, Anna, frue, Hjallesevej 72, st„ Odense.
Sandager Sørensen, M., frue, Nybyvej, Åkirkeby.
Sørensen, Marie, frk., Algade 22, Roskilde.
Thierlein, A., Set. Knudsgade 9, Odense.
1923, juni.
Andersen, Poul, Carl Bernhardsvej 5, l.sal, København V.

1923, oktober.
Jensen, Marie, Veddum.
Frantzen, Lydia, frue, »Bakkebo«, Ebberup.
Holm, Inger, frk., Bislev, Nibe.
Laursen, Marie, frue, Gudme.
Nielsen, Gerda, frk., Bakkevej 2, Stenlille.
Pedersen, Kirsten, frk., Bregninge Sogneskole, Svendborg.
Pedersen, Gudrun Sejr, frue, Sadolinsgade 107, Odense.
192i, juni.
Andersen, H. M., Kirke Flinterup, Sorø.
Andersen, Svend Børge, Åsum, Odense.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 9, Odense.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
Hjort, Aksel, Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel, frue, Ny Allégade 18, Haderslev.
Larsen, Alfred, Kong Georgsvej 33 st., Odense.
Thomassen, Marie, frk., Teisensvej 20, Odense.
Winther, Harald, Hoven, Tarm.

1925, april.
Ågård, Laura, frue, Ottestrup Skole, Frederikslund.
Andersen, Karen, frk., Havdrup.
Gregersen, Anna, frk., Pjedsted.
Rasmussen, Valborg, frue, Rubjerggård, Farstrup.
Jensen, Anna, frk., Gedved, Horsens.
Johns, Hildur, frk., Skydebjerg, Årup.
Kristensen, Frida, frk., Brovst.
1925, juni.
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., Søndermarksskolen, Fredericia.
Madsen, P. G., Rolund, Nr. Åby.
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Pedersen, Anna, frk., Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, Vebbestrup, Doense.

1926, juni.
Andersen, Herve, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Andersen, Sven, Pårup, Villestofte.
Bender-Petersen, Jørgen, »Vinkelbo«, Brejning.
Brahm, Erling, Skoleinspektør, Tønder.
Caspersen, K., Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Christensen, Martin, Møllevej 22, Vrå.
Hauge, Kamma, frue, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., skoleinspektør, Hornbæk.
Larsen, Thorvald, Brenderup.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge.
Nielsen, Axel, Østergårds Allé 7, Fr. Bøge.
Rasmussen, Ellen, frk., Havnegade 37 A, København K.
Andersen, Louise, frue, Sallinge, Højrup.
1926, oktober.
Christoffersen, Ingeborg, frk., Vedels Vænge 13, Hillerød.
Hansen, Alma, frk., Brahetrolleborg realskole, Korinth.
Kvorning, Erna, frue, Fruevej 131, Nykøbing M.
Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Ølsted, Sj.
Clausen, Karen, frue, Skovbovængets Allé 9, Roskilde.
Sandager, Anne, frk., Nørre Longelse, Spodsbjerg.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Sejr, Inger Hauge, frue, Hannerupgårdsvej 42, Odense.
Sellebjerg, Marie, frk., Mullerød, Flemløse.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Ålborg.

1927, juni.
Almlund, Aksel, Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Åsen, Ncxø.
Bagger, Jørgen, forstander, »Prøven«, Vanløse.
Garbøl, Thorvald, Dr. Olgasvej 34, 3. sal, København F.
Hauge Ib, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Bagger Jørgensen, frue, »Prøven«, Vanløse.
Larsen, Knud Oskar, Bogensevej 70, Næsby.
Mogensen, Knud, Tranekær.
Nielsen, Axel E., skoleinspektør, Viborg.
Nielsen, Noomi, frk., Strandvej 12, Allinge.
Munk, Marie, frue, Tuxensvej 1, Svendborg.
Nielsen, Thyra, frk., Koed, Kolind.
Petersen, Cilius, Pr. Haralds Allé 8, Fr. Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fr. Bøge.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V.
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
Salling, Arne, Seest, Kolding.
Sørensen, Alfred, Skovsled, Thisted.
1928, april.
Christensen, Margrethe, fik., Hundborg skole, Sjørring.
Hansen, Andrea, frk., Tommerup, Knarreborg.
Nielsen, Astrid, frk., Kraneled, Borre.
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Nielsen, Marie, frue, Fjenneslev Mejeri, Fjenneslev.
Nielsen, Mathilde, frk., Glatved, Balle.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Bisballe, Skelhøje.

1928,
juni.
Bruun, Karl Nørrebrogade 102, Esbjerg.
Conradsen, Charles, Chr. d. 9.s gade 24, Odense.
Hansen, Hans, Helnæs, Ebberup.
Jørgensen, Vilhelm, skolebestyrer, Nyenslad 3, Odense.
Kelstrup, Erling, Hverringevej 17, Odense.
Knudsen, Ester, frue, Slettens Landevej, Søhus.
Müller, Agnes, frk., Kvong Skole, Tistrup.
Nielsen, Bertha, frk., Bernstorffsvej 6, Odense.
Nielsen, Harald Juel, Nørresundby.
Nielsen, Lars Jørgen, Sauersvej 40, Aalborg.
Korup, Kaj, Bakkekammen 33, Holbæk.
Pederseen, Äge Damgård, Nr. Esterbølle, Bogense.
Petersen, Åse, frk., Hjallesevej 104, 2. sal, Odense.
Rud, Agnete, frk., Uglebjergvej 7, Odense.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.
Sørensen, Børge, Set. Hans Skole, Odense.

1929,
juni.
Andreasen, Inger Margrethe, frue, Kongevej 60, Viby J.
Hundtofte, Carl, Ringgade 54, Sønderborg.
Larsen, Henry, Niels Ebbesensvej 24, 2. sal, København V.
Lyngdal, Gudrun, frue; Humlevænget 3, Nyborg.
Persson, Petra Skovdal, frue, Roskildevej 32, l.sal tv., Frederikssund.
Brodersen, Emmy, frue, Mellemvangsvej 10, Espergærde.
Skou, Ellen, frue; Østerbæksvej 157, 2. sal, Odense.
1929, oktober.
Kjærsbo, Esther, frue, Munkebo, Dræby.
Rasch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Knudsen, Johanne, frk., Allesø Nordgård, Beidringe.
Skov Jørgensen, Anna, frue, Sausmosegård, Lørup, Ringe.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.
1930,
juni.
Andersen, Knud Winther, Martofle.
Jacobsen, Jobs, Lage, Kærmindevej 7, Odense.
Larsen, Esther, frk., Sdr. Boulevard 200, Odense.
Madsen, Karen, frk., Vindsvej 5, Odense.
Madsen, Otto, llolmbladsvænget 2, København S.
Nielsen, Kaj Keldberg, »Soltoft«, Middelfart.
Nielsen, Otto, Rugårdsvej 137, Odense.
Pedersen, Amalie, frue, Westermannsvej 1, Odense.
Schwaner, Knud, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus.

1931,
april.
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
Jørgensen, Sigrid, frk., Stokkebro, Gjerrild.
Viskum, Signe, frue, Sæbyholmsvej, Valby.
Worm Nielsen, Elenora, frue, Slationsskolen, Gelsted.
Skovsende, Mathilde, frk., Bred.
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1931, juni.
Bro, Ellen, frk., Bernstorffsvej C, Odense.
Christiansen, Hans R., Bråbyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, Langelinie 80, Odense.
Møller, Inger, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
■Juel-Hansen, Cai, Ny Vestergade 21, 4. sal, Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slotsvænget 22, slagelse.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
Pedersen, P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Pedersen, Svend, Føns, Nr. Åby.
Petersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, 1. sal, Hellerup.

1932, juni.
Andersen, Henning B., Tyge Rothesvej 30, Odense.
Andersen, Johs. W., Wendtsminde, Korinth.
Bang, Inger, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Købkesvej 40, Odense.
Jørgensen, Niels Lau, Jordbærvænget 23, Bagsværd.
Jørgensen, Carl, Niels Jespersensvej 13, København F.
Jørgensen, Kaj, Nørre Højrup.
Karlsen, Andreas, Ejsingsvej 16, Herlev.
Kringelum, K. E., skoleinspektør, Hirtshals.
Larsen, Carl Chr., Tarup vej 35, Tarup, Odense.
Grytter, Ellen, frue, Kvædevej 50, Lyngby.
Andersen, Thyra, frue, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Skjerning, Johanne, frue, Rolighedsvej 1, Birkerød.
Vorm, Ulla, frk., Nygårdsvej 58, 2. sal, Esbjerg.
1932, oktober.
Mortensen, Nanna E., frk., Balle, Djursland.
1933, juni.
Andersen, Hans J., Dalby.
Christiansen, Erik, Kornvej 13, Tarup, Odense.
Hansen, Else, frk., Hunderupvej 91, Odense.
Johansen, Gunnar, Skovbakkevej 13, Brabrand.
Larsen, H. C., Falken 23, Svendborg.
Lottrup, Thorkild, Jegindø Skole, Hvidbjerg.
Pedersen, Arne, Høeghsmindeparken 11, Hellerup.
Due Larsen, Bodil, frue, »Rosenhøj«, Ålsgårde.
Romose, N. A., Allégade 80, Odense.

1934, maj.
Jørgensen, Astrid, frue, Sneslev.
Hansen, Inger, frk., Bellinge.
Madsen, Helga, frue, Nr. Saltum.
Friis, Johanne, »Trollegården«, Kerteminde.
Andersen, K. Thordahl, frue, Hee.
Christiansen, Astrid, frue, Thorøhuse, Assens.
Pedersen, M., frue, Opperby pr. Brodal.
1935, juni.
Andersen, Inger, frue, Jagtvej 7, Odense.
Land, Viggo, amtsskolekonsulent, Bergsvej 47, Odense.
Hemmingsen, Asta, frue, Samosvej 22, København S.
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Pedersen, Poul Ägård, Pjentedamsgade 29, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A., Jordløse F.
Vesterdal, Hans, Stockflelhsvej 13, Odense.

1935, oktober.
Brøbech, Elise, frk., Asferg, Fårup.
Kampp, Johanne Nygård, frue, Dakmosegård, Borre, Møen.
Kristensen, Maja, frk., Stenstrup.
Markvardsen, Else, frue, Landet pr. Svendborg.
1936, juni.
Caspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Mellemballe, Rørmosehus.
Madsen, Kirstine, frk., Colbjørnsensvej 4, Odense.
Nellemann, A. H., mag. art., Jernbanegade 16, Kolding.
Nielsen, Hans David, Nørrevænget 43 C, Odense.
Nielsen, Olaf, Løjtertoft 19, Nordborg.
Nilsson, Carl V., Svendborgvej 20, Fåborg.
Rasmussen, Orla, Bernstorffsvej 18, Odense.
1937, april.
Christensen, Agnes Faber, frk., Frydendal, Mørkøv.
Henriksen, Ellen, frue, Stybberup, Martofte.
1937, juni.
Andersen, Viggo, Fraugde, Marslev.
Christensen, Harry, Ahlefeldtsvej 15, Odense.
Hansen, Gunnar, Morvadsallé 1, Højbjerg.
Johansen, Arne, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Ovesen, Åge Barkholt, Paludan Müllersvej 14, Odense.
Pedersen, Harald Damgård, forstander, Søvej 1, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindeskov, Højskolen, Nr. Nissum.
Nielsen, Ejner Th., Kirkeskovskolen, Rude.
1938, juni.
Christensen, Ruth, frk., Skibby.
Christensen, Ketty, frk., Munkevænget 19, Odense.
Esbjerg, Johanne Marie, Østrupvej 31, Odense.
Elbøll, Ingeborg, frue, Eckersbergsvej 40, Odense.
Thårup, Carlo; Brydegårdsvej 23, Svendborg.
Thygesen, Arne, Lundby Skole pr. Beidringe.

1938, oktober.
Bommelund, Astrid, frue, Korinth.
Hansen, Lis Eggert, frue, Aarslev skole, Aarslev.
Worre, Anne Sarah, frue, Grundtvigsvej 9, Odense.
Møller, Ester, frue, Højlundsgade 13, Horsens.
1939, juni.
Andersen, Ester, frk., Øksendrup.
Andersen, Wagn Åge, Gyldenrisvej 15, Odense.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Christiansen, Rigmor, frk., Åløkkehaven 12, Odense.
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Steffensen, Selma, frue, Danmarksgade 19, Lemvig.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, Seden.
Jørgensen, Georg, Glamsbjerg.
Lund, Elna, frk., Margretevej 1, Odense.
Pedersen, Meta, frue, Sønderbrogade 97, Horsens.
Pedersen, Kamma, frue, »Baldershøj«, Kærby, Asperup.

1940, april.
Bak, Ragnhild, frue, Bakgården, Sinding, Herning.
Frimodt Hansen, Else, frue, »Dalager«, V. Såby, Kirke Såby.
Holm, Kirstine, frk., Ølufvad skole, Esbjerg.
Harsberg, Tove, frue, Østre Allé, Ålborg.
Jensen, Inger Voldum, frk., Bregbinge, Horbelev.
Nielsen, Karen, frk., Skafterup, Sand ved.
Toft, Stinne Nielsen, frk., Jebjerg.
Pedersen, Gerda, frk., Visborg Skole, Visborg.
Petersen, Elna, frk., Tryggelev, Langeland.
Petersen, Petra, frk., Langesvej 37, Hillerød.
Rasmussen, Inger Marie, frk., Nr. Bork.
Smith, Inger v. Huth, frk., Råby, Borre.
1940, juni.
Jepsen, Erik, Uppsalagade 9, Århus.
Rasmussen, Bodil, frue, Ullerslev.
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarieforstander, Esbjerg.
1941, juni.
Andersen, Hans Hedegård, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Jean, Humlevænget 52, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, seminarieforstander, Odense.
Pedersen, Gerda, frue, Fr. d. 7.s vej 30, l.sal, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, Virklund Skole, Silkeborg.
Jøhnk, Mogens, Virklund Skole, Silkeborg.
Kildegård Nielsen, Kirstine, frk., Dømmestrup, Fangel.
Larsen, Johannes, Skovsgårde, Nymark.
Myram, Kelh, Brylle skole pr. Knarreborg.
Madsen, Paul, Vissenbjergvej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Hyllerslev.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense.
Pedersen, Chr., Hjerting.
Nygård-Pederseen, Verner, Høm, Ringsted.
Rasmussen, Anders, Fuldby Skole, Sorø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Stürup, Else, frk., Bystævnevej 43, Odense.
Talleruphus, Johannes, Ulriksholmsvej 22, Odense.
Vig, Peder Pedersen, Rolighedsvej, Arden.
1942, marts.
Andersen, Ella, frk., Turup.
Lolk Jensen, frue, Darum, Bramminge.
Nørgård, Martha, frue, 529 E 6th. Str., Superior, Nebraska, U.S.A.
Nilsson, Karen, frue, Kornerup skole, Roskilde.
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1942, juni.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Gedder, Knud, Magleby realskale, Møen.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester, Trøst, Marslev.
Ovesen, Frode Barkholt, Møllevænget 6, Allerød.
Krall-Pedersen, A., Årslev.
Høst, Birtha, frue, Ejby F.
Jeppesen, Ether, frue, Dalby.
Thorbek-Petersen, Karen, frk., Sadolinsgade 111, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Skibhusvej 7. Odense.
Jespersen, Jytte, frue, Volh. Bechsvej 84, Århus.
Søllested, Inger Margrethe, frue, Løvspringvej 13 A, Charlottenlund.
1943, juni.

Andersen, Jens Vagn, Vestbirkallé 59, Kastrup.
Andesen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Nygård-Pedersen, Ruth, frue, Høm, Ringsted.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongevejen 69, Helsingör.
Hansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Ejnar, Kildetoften 3, Tarup, Odense.
Larsen, Svend, Randersvej 55, Hobro.
Lindegård, Peder, Rughaven 51, Ålborg.
Madsen, Kaj, Vester Hæsinge.
Nielsen, Åge, Agtrupvej 145, Kolding.
Nielsen, Hakon, Stadionvej 30, Odense.
Nielsen, Thorkild, Æbeløgade 3, Bogense.
Ovesen, Vagn Barkholt, Kaningårdsvej 13, Virum.
Banke, Bodil, frue, Mogenstrup, Lov.
Petersen, Erik Friis, Randalsvej 34, Fredericia.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen 69, Helsingør.
Djurså, Marie, frue, Skolen, Strib.

1944, marts.
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, Hedehusene.
Høegh, Anna Marie, frue, Døjringe.
Svendsen, Esther Wademann, frk., Skolen, Nr. Saltum.

1944, juni.
Hadrup, Gorm, Umanak, Grønland.
Hansen, Poul Banke, Hjulby.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Lindegård, Ellen Margr., frue, Kivsmose, Knarreborg.
Larsen, Jørgen Peter, Hasselsted Skole, Ringsted.
Lund, Carl, Mullerød, Flemløse.
Nielsen, Edith May, frue, Hjortebjergvej 39, Odense.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Chr. Winthersvej 36, Vejle.
Sørensen, Axel Ploug, Homely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Ågård, Violvej, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd, Millinge.

56

1945, juni.
Andersen, Leif, Rødegårdsvej 171, Odense.
Bertelsen, Gunnar, Lærkevej 9, Fredericia.
Clausen, Inger, frue, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Clausen, Johan, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Christensen, Inge, frue, Holstedvej 40, Bolbro.
Jensen, Herluf, Nebsager, Hornsyld.
Lund, Flemming, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Leschley Kristensen, Anne Margr., frue, Haugstedsgade 20, Odense.
Nielsen, Alfred, Sadolinsgade 48, Odense.
Hansen, Karen Margr., frue, Søndergade 12, Brørup.
Pedersen, Åge, Hesselager.
Karlsen, Mary, frue, Henriettesvej 32, Odense.
Rasmussen, Ester, frue, Jasminvænget 8, Odense.
Rasmussen, Svend-Åge, Tallerup Skole, Tommerup.
Lehgård Madsen, Inge, frue, Priorsvej 7, 1. sal, Svendborg.
1946, marts.
Brogård, Ellen Margrethe, frk., Gamborg, Kalislunde.
Frank, Erna, frk., Maltbæk skole pr. Vejen.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby, Svendborg.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken 25, l.sal, Kastrup.
Horn, Ingried, frue, Horskær Forskole, Vamdrup.
Jørgensen, Johanne, Marie, frk., Herluflille, Herlufmagle.
Hansen, Ellen, frue, Hougårdsvej 17, Kristrup, Randers.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, Bækkevang 45, Kgs. Lyngby.
Petersen, Inger, frk., Bykrogen 36, Mørkhøj, Søborg.
Lund, Karen, frue, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Gesten.
Nielsen, Anna, frue, Drigstrup, Kerteminde.
1946, juni.
Andersen, Elly, frk., Moltkesvej 44, København F.
Jørgensen, Kirsten, frue, Frederikssundsvej 123 C, Brøndshøj.
Hensen, Helge, Sletterød, Ilarndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk., Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, Christiansborg Børnehjem, Randers.
Jepsen, Kirsten, frk., Munkebjergvej 66, Odense.
Kristensen, Stig Lescly, Haugstedgade 20, Odense.
Møller, Johs., Fuglegårdsvænget 7, Gentofte.
Nielsen, Jørgen Nygård, Nyborgvej 47, Odense.
Nielsen, Karl Ejner, Ringerbakken 31, Virum.
Rasmussen, Harald, Torvegade 115, Esbjerg.
Rasmussen, Helge Vendelboe, Solbjergvænget 15, Odense.
Rasmussen, Herluf, Syrenvænget 19, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Odensevej 4, Fåborg.
Warming, Kai, Damhaven 4, Valby.

1941, juni.
Andersen, Inger, frk., Revvej 49, Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Århus.
Christensen, Ejvind, Nyborgvej 47, Odense.
Christensen, Frode, Fr. d. 7.s vej 22, Kolding.
Christensen, Jørgen Dahl, Johannevej 17, Fredericia.
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Christensen, Willy, Sognegårds Allé 50, Hvidovre.
Teglgård, Inge, frk., Ibsvej 47, Bagsværd.
Larsen, Edith, frue, Sdr. Nærå.
Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvænget 12, Odense.
Madsen, Herdis, frue, Hjortebjergvej 43, Odense.
Jensen, Erik, Slagelsegade 3, 2. sal, København 0.
Jensen, Hans Frede, Kullerup Skole, Lamdrup.
Jochimsen, Torben, Toreby Skole, Flintinge.
Knudsen, Ernest, Svenstrupvej 14, Brønshøj.
Kristensen, Birgitte, frk., Herlev hovedgade 117 B, Herlev.
Madsen, Åge, Hjortebjergvej 43, Odense.
Mikkelsen, Johs., Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Nielsen, Svend Thorsager, Juelsminde.
Pedersen, Karl, Nårup.
Rasmussen, Egon, Ernebjergve j 19, Odense.
Løndahl-Nielsen, Paula, frue, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Rasmussen, Poul, Nørrevang 24, Holbæk.
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle, Otterup.

1948, marts.
Tromborg, Esther, frue, Guldbæk Skole, Godthåb, Jylland.
Lauridsen, Åse, frue, Gyngstrup, Kappendrup.
Larsen, Rigmor, frk., Ølsted, Brobyværk.
Nielsen, Else-Marie, frk., Augustenborg.
Simonsen, Dagmar, frk., Søby, Ærø.
Søgård, Anna, frk., Tillitse.

1948, juni.
Albrechtsen, Gerda, frk., Sadolinsgade 98, Odense.
Andersen, Kaj R., Brombærvej 15, Hvidovre.
Andersen, Lis, frue, Brombærvej 15, Hvidovre.
Andersen, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21, Nykøbing M.
Jensen, Else, frue, Skovparken, Køge.
Brøns, Kåre Fog, Bolbro.
Hansen, Poul, Gustav Wiedsvej 25, Århus.
Harnæs, Per, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Jørgensen, Gunnar, Saralystparken 3 A, l.sal, Højbjerg.
Kalør, Johs., Fåborgvej 42, Fr. Bøge.
Lund, Børge, Bergsvej 25, Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, Kildevangsallé 14, Viby .1.
Johnsen, Gudrun, frue, Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Harnæs, Edel, frue, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Dinesen, Christine, frue, Florasvej 9, Glostrup.
1949, juni.
Boe, Poul E., Gudme.
Højby, Arne, Bøjestræde 8, Fåborg.
Højby, Åse, frue, Bøjestræde 8, Fåborg.
Jacobsen, Inga, frue, Harritslev.
Jacobsen, Henning, Harritslev.
Jensen, Børge Refsgård, Gyldenstedsvej 4, Odense.
Jensen, Svend E., Markleddet 23 B, Hvidovre.
Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Jørgensen, Erik Lind, Emdrupgaard, København NV.
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Mørk Pedersen, Anna, frue, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
FreRoft Jørgensen, Inger, frk., Chr. Richardtsvej 14, Odense.
Pedersen, Verner, Kølstrup.
Petersen, Aksel, Kristiansdalsallé 156, Fr. Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Signesvej 5, 2. sal, Vejle.
Sørensen, Gunnar Ågård, Højvangs Allé 31, Esbjerg.
Thomsen, Jobs., Kastager.
Thorbek-Petersen, Viggo, Sadolinsgade 111, l.sal, Odense.
1950, marts.
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk., Kolind Skole, Kolind.
Utoft, Eva, frue, Filskov.
I lougård, Inger, frue, Sønderskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Uldalsvej 11, Middelfart.
Hansen, Karoline, frk., Fausing Forskole, Allingåbro.
Sørensen, Erna, frk., Kastbjerg, Glæsborg.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Sdr. Nærå.
Pedersen, Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fuglede.
Pedersen, Karen Margrete, frk., Munkevænget 19, Odense.
Pedersen, Vibeke, frue, Kølstrup.
Rosendal, Esther, frue, Grundtvigsvej 50, Odense.
Sørensen, Nina, frk., Herluf Trollesgade 25, 4. sal, Ålborg.
1950, juni.
Andersen, Helge Lohmann, Kirkeskovskolen, Rude.
Andersen, Kaj, Sundvej 18 g, 3. sal, Horsens.
Madsen, Edith Bøgehave, frk., Østergade 16, Esbjerg.
Jensen, Margrethe, frk., Riise, Rødekro.
I.undgård-Jensen, Mogens, Hans Tausensvej 6, Viborg.
Jørgensen, Bent, Gummerup Skole, Glamsbjerg.
Jørgensen, Bent, Brenderup.
Krammer, Ilse, frue, Oure Skole, Oure.
Basse Pedersen, frue, Huslodsvej 78, Fredericia.
Nielsen, Jens Chr., J. L. Ilcibersgallé 4, Esbjerg.
Nøhr, Niels, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
1951, juni.
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39, stuen, Valby.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Bolbro.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Gerda, frk., Lund tofteparken 12, 2. sal, Lyngby.
Jensen, Svend Havndrup, Ore Skole, Mejlskov.
Nielsen, Edith, frk., Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Pedersen, Rigmor, frk., Brangstrup, Ringe.
Rasmussen, Dagny Bøgely, frk., Nr. Broby.
Rødbro, Frede, Asmindegård, Grauballe.

1952, marts.
Andersen, Helga, Ejby forskole pr. LI. Skensved.
Alslev, Grete, frk., Østre Stationsvej 36 A, Odense.
Andreasen, Elise, frk., Nordborggade 36, Århus.
Helbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Viksø.
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Ilelverskov, Bodil, frk., Dybvad.
Bjerrum, Lissy Sønderskov, frue, SI. Linde Skole, Karise.
Borg, Annelise, frue, Glyngøre.
Jansson, Inga, frk., Hillerslev pr. Højrup.
Juni, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk. Esbern Snaresvej 10, 1. sal, Sorø.
Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Hildegård, frue, Egernførde, Sydslesvig.
Pedersen, Ebba, frk., Fridjof Nansensvej 25, Ålborg.
Bennedsen, Karen Ubre, frue, Skudstrup, Skodborg.
Peirup, Else, frue, Jespervej Hi, Hillerød.
Poulsen, Inge, frk., Gunnergård, Spedsbjerg, Holmstrup.
Schultz, Anna, frk., Læberg, Vejen.

1952, juni.
Ågård, Jørgen P., Set. Jørgensensvej (54, Svendborg.
Andersen, Else, frk, Kappendrup.
Birketoft, Niels, Ågård Friskole, Ågård.
Brandt, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Buhl, Birgit, frk., Bøllingsvej 24, Ringsted.
Christiansen, Arne, D. Dreyersvej 17, Assens.
Dons-Jensen, B., Ved Kirkebjerg 8, Glostrup.
Hansen, Hans Jørgen, Mosegårdsvej 107, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Gladsaxe Møllevej 196, Soborg.
Kvorning, Bent, Struer.
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 56, Hvidovre.
Lindskrog, Hans, Vesterlykkeallé 22, Middelfart.
Mejlbjerg, Holger, Stige F.
Mikkelsen, Jørgen, Rolighedsvej 9, Kærby.
Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Pedersen, Kjeld, Sprotoften 18, Nyborg.
Pedersen, Svend-Åge, Vandel.
Petersen, Svend Å., Mortenstrupvej 11. Hørsholm.
Pilegård, Erik, Vesterløkken 20, Svendborg.
Rasmussen, Christen, Juelsmindevej 26, Odense.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Thomsen, Dagny, frue, Kastager.
Wiberg, Sigrid, frk., Nordby, Samsø.

1953, juni.
Andersen, Anders Nissen, Stærmose Skole, Tommerup.
Christensen, Edel, frk., Bregninge Skole, Tåsinge.
Gormsbøl, Flemming, Storegade, Egernsund.
Hansen, Aksel, Kådekilde, Bred.
Kühn, Karen, frue, Ubberud Skole pr. Korup.
Kühn, Ove, Ubberud Skole pr. Karup.
Kristensen, Edel, frk., Gerdaslundsvej 8, Odense.
Larsen, Jens Ove Solgård, Højstrupvej 40 B, Odense.
Larsen, Svend Ebbe, Bruuns Allé 6, 1. sal, Svendborg.
List, Karl Svendsen. Lunde, Stenstrup.
Madsen, Folmer, Middelfartvej 181, Odense.
Mikkelsen, Bendt, Drammenvej 3. Kolding.
Jensen, Ruth, Tranevænget 68 u, Glostrup.
Nielsen, Børge, Lindknud skole pr. Brørup.
Nielsen, Jens, Ove Damgård, Solvænget 1, Assens.
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Pedersen, Viggo, Æbeløgade 33, Bogense.
Pelsen, Børge, Læssøegade 137, 1. sal, Odense.
Rud, Kirsten, frk., Geslelev Skole, Ringe.
Schmidt, Birthe Tønder, frk., Klostervej 23, Odense.
Svenning, Hans Henrik, Bovense Skole, Ullersrev.

1954, marts.
Andersen, Betty Raymond, frk., Kærby Skole, Marslev.
Jensen, Elsa, Græse pr. Frederiksund.
Dahl, Bodil, Erritsø, Fredericia.
Degn, Birgit, Besser, Samsø.
Kirkegård Nielsen, Inga, frue, Helnæs Skole, Ebberup.
Hansen, Helga, Ørsted Skole, Ørsted, Djursland.
Pedersen, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening, Ferritslev.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Møller, Karen, Horne F.
Jensen, Marie, Hassing skole, Hassing, Thy.
Langholm, Inge, Svendborgvej 11, Kværndrup.
Larsen, Inger, Røsby Skole, Kalundborg.
Larsen, Magda, Søndersø.
Lundgård, Herdis, Østergårdsalle 11, Fr. Bøge.
Nielsen, Kirstine, Rantzausminde, Egense.
Olsen, Anna Lis, Bagterp Skole, Hjørring.
Olsen, Inge, Skrave Skole pr. Skodborg.
Pedersen, Ragnhild, Næsbjerg.
Petersen, Anna, Kærum Skole, Ebberup.
Poulsen, Rigmor, Hanbjerg.
Sandhus, Ellen, Lumby.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Boge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.
1954, juni.
Andersen, Erik Egeskov Klampenborgvej 7, Odense.
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Buk, Else, Ørslev centralskole pr. Slagelse.
Erichsen, Frederik J., Slukefter, Korup.
Gloth, Inger, Søndergade 10, Ringsted.
Hansen, Grethe Gjeråe, Sh. Lyndelse, Højrup.
Hansen, Gunner, Holemarken, Uggerslev.
Jacobsen, Mogens, Dronningensgade 20, Odense.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
Østergård, Rita, Østervoldgade 48, Nyborg.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Snøde Stoense, Langeland.
Kofod-Jensen, Åse, Gyldenstensvej 21, Bogense.
Larsen, Elise, Bredgade 12, Otterup.
Mortensen, Gerda, Dybdevej 2 a, Bolbro.
Nielsen, Keld, Set. Jørgensvej 45, Svendborg.
Kristensen, Kirsten, frue, Nordvestpassagen 27, Århus.
Odbjerg, Grethe, Fr. Bayersgade 9, 3. sal, Horsens.
Pedersen, Anders, Skydebjerg, Årup.
Gormsbøl, Karen Meidal, Egernsund.
Sørensen, Gerda Jessen, Pilevej 5, 1. sal, Odense.
Vosegård, Birgit, Lundedalsvej 6, Hellerup.
Østergård, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Østergård, Johannes, Helenesvej 2, Odense.
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1955, juni.
Andersen, Erling Klüver, Wilhelminevej 16, Odense.
Andersen, Herning, Bergsve,j 39 A, Odense.
Christensen, Finn, Rødegårdsvej 61, 2. sal, Odense.
Borchert, Agnete, Bjerggade S), Køge.
Hansen, Esther, Nr. Mark pr. Knarreborg.
Hansen, Ole Philip, Gretevej 6, Fr. Bøge.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18. Odense.
Jensen, Else, Herrested.
Rasmussen, Inge Due, frue, Vandtårnsvej 2, Gråsten.
Jørgensen, Kirsti Hillerup, Rosenørnsvej 40, l.sal, Odense.
Larsen, Ellen, Nr. Esterbølle pr. Bogense.
Madsen, Helge, Egilsvej 83, Odense.
Nielsen, Ellen Bang, Hallelev Skole, Slagelse.
Nielsen, Erik, Ejby st.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34, Odense.
Nielsen, Inge J., Fraugde.
Pedersen, Bent Hedemann, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Stationsvej 21, Stenstrup.
Petersen, Oluf, Pr. Haralds Allé, Fr. Bøge.
Petersen, Tove, Kristiansdalsallé 156, 1. sal, Fr. Bøge.
Rasmussen, Bent-Ole, Ørnevej 2, Fredericia.
Rasmussen, Ellen Juelsgård, Hunderupvænget 9, 1. sal, Odense.
Rasmussen, Grethe Bo, Juhlsmindevej 26, Bolbro.
Rosschou-Jensen, Jørgen, Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Spech, Karl August, Am Ostseebad 3, Flensborg.
Steffensen, Bergit, Østerled 7, Odense.
Talbro, Birgit, Odensevej 29, Kværndrup.
Ägård, Ella, Hyllinge.

1955, december.
Både, Birgit, Kn. Rasmussensvej 11, 1. sal, Søborg.
Christensen, Inger Marie Brix, Frederiksberg Skole, Sorø.
Hoby, Grethe, Holkegade, Fåborg.
Jacobsen, Bodil, Nordskov, Guldbjerg.
Jacobsen, Maja, Nygårdsvænge, Holme-OIstrup.
Jensen, Eskild, Måre, Herrested.
Jørgensen, I. Ellegård, Glamsbjergvænget 13, Odense.
Lolk, A., Jeppe Åkjærs Allé 15, Odense.
Madsen, Ove, Gjørding.
Michaelsen, Elise, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Rosshau-Jensen, Ragnhild, Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Tylleskær, Birthe, Bernstorffsvej 52, Odense.
Westergård, Bodil, frue, Kongensgade 60, 1. sal, Odense.
1956, marts.
Andersen, Ellen, »Bornbæk«, Vrå.
Bayer, Susanne, Normasvej 29, Valby.
Brøuner, Ketty, Sdr. Rind, Rindsholm.
Christensen, Inger, Solevad skole, Fangel.
Dreier, Agnete, Margretevej 6, Odense.
Gade, Else, Uvelse Skole pr. Slangerup.
Iversen, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe, Verninge Centralskole, Verninge.
Jørgensen, Anni, Stoense, St. Snøde.
Kall, Krista Mahia, Tolkschuby, Tolk, Sydslesvig.
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Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Larsen, Thyra, Hastrup.
Lautrup, Margrethe, Daler Skoler, Daler-Østerby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Værum, Randers.
Nyholm, Alice, Spentrup.
Pedersen, Kirsten, Vammen Skole pr. Viborg.
Petersen, Alice Sivkær, Ølsted, Brobyværk.
Petersen, Marie, Urup, Langeskov.
Reetz, Bodil, Vester Hæsinge.
Sørensen, Frida, Forskolen, Ålsø.
Sørensen, Norma, Kjeldsensgade 12, 1. sal, Horsens.

1956, juni.
Andersen, Børge Hoick, Bislev Skole, Nibe.
Østergård-Pedersen, Inger-Johanne, Carsten Hauchsvænget 4, Odense.
Andersen, Mogens, Strandvejen 8, 1. sal, Otterup.
Andreasen, Bent, Strib Skole, Strib.
Berg, N. M., Villa »Ådal«, Sdr. Nærå, Årslev.
Andreasen, Jütte, Strib Skole, Strib.
Gregersen, Birgit, Rolfsled skole, Ferritslev.
Hansen, Else, Skibhusvej 29, Odense.
Hansen, J. Billum, Fangel Skole, Fangel.
Hansen, Tove, Slotsvænget 15, Slagelse.
Jensen, Karl Åge, Skolevænget 1, Odense.
Jørgensen, Erik, Allesø, Beidringe.
Knold, Gerda, Strandvejen 8, 1. sal, Otterup.
Møller, Kirsten, Bergsvej 39 A, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Fraugde Skole, Marslev.
Nielsen, Ingeborg, »Strandgård«, Tranderup, Skelskør.
Pedersen, Børge Østergård, Carsten Hauchsvænget 4, l.sal, Odense.
Pedersen, Else, Stenmarken 36 A, Søborg.
Jensen, Lis, Skolevænget 1, Odense.
Ravn, Ingeborg, Skolegade, Nr. Snede.
Ruse, Egon, Ostseebadweg 57, Flensborg.
Spanner, Asta, Dyrhøjvej 29, Odense.
Terkelsen, Inga É., Rødegårdsvej 134, Odense.
Jensen, Karen A., Skolen, Tårs.
1957, juni.
Ågård, Ruth, Skolevej 2, Varde.
Lehrmann, Henny, Brandstup Centralskole, V. Tirsted.
Bærndt, Rosa, Østergade 20, Odense.
Christiansen, Elisabeth, Byvænget 7, Køge.
Davidsen, Flemming, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Madsen, (f. Ermose), Inge, »Dana«, Lohals.
Grønnemose, Svend, Kochsgade 3, Odense.
Hansen, Arne, Toreby Skole pr. Søllested, Lolland.
Hansen, Inger, Kålundsvej 9, st., Odense.
Hansen, M. Helmer, Nørregade 11, Kerteminde.
Hansen, Nora S., Guldbergsvej 12, Odense.
Hansen, Ove Holm, Middelfartvej 139, Bolbro.
Hedemark, Alma, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
Jensen, Helene Søndergård, Brøndsted Skole, Børkop.
Jespersen, Kaj, Demantsvej 36, 1. sal., Fruens Bøge.
Jørgensen, Sv. Aage, Grimsvej 9, Odense.
Kralund, Otto, Tebbestrupvej 23, Vorup, Randers.
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Køhier, Ivan, Vognmandsvej 26, 3. sal, Nyborg.
Larsen, Connie Juni, Bernstorl'fsvej 4, Odense.
Larsen, Kaj Flemming, Strandvejen, Otterup.
Lerhmann, Kaj, Brandstrup Centralskole, V. Tirsted.
Ludvigsen, Else Marie, Chr. Molbechsvej 11, Odense.
Mortensen, Helmuth, Primulavej 61, Odense.
Mortensen, Lis, Chr. Molbechsvej 11, Odense.
Nielsen, Erik, Odensevej 23, Assens.
Davidsen, Johanne, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Petersen, Ellen Margrethe, »Egeholm« pr. Langeskov.
Petersen, Inger, Østergade 32, 1. sal, Bogense.
Rasmussen, Ane Marie, Munkebjergvej 86, 1. sal, Odense.
Sorensen, Ebbe, Rynkeby Skole, Rynkeby.
Sørensen. Marie Louise, 4. Maj kollegiet, Odense.
Vendeltorp, Karen Marie, Rs. Nielsensvej 27, Odense.
Walther, Carl Chr., »Birkehuset«, Hovedgård.
Wiese, Jette, Albanitorv 5, 4. sal, Odense.
Østergård. L„ Alexandragade 15, Odense.

1958, juni.
Greve, Erik, Kristiansdals Allé 76, Fruens Bøge.
Hansen, Kjeld Lindequist, Oppermannsvej 14, 1. sal, Odense.
Hansen, Vagn, »Kastaniely«, Neder Holluf pr. Odense.
Haugaard, Dora, Selleberg pr. Marslev.
Jensen, Bente Hærvig, Lyndevej 46, Kalundborg.
Jensen, Hans Erik, Ejvinds Allé 6, Fruens Bøge.
Jensen, Henning Vilain, Dagmargade 11, 3. sal, Odense.
Nielsen, Kai Egon, Bøgedals Allé 18, Fruens Bøge.
Rasmussen, Lis, Gyldenløvesgade 4, Odense.
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