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Vor forening [

Det har været et stille år for foreningen. Ude fra har der 
kun været kaldt på os ved en enkelt lejlighed, men det er 
da også værd at nævne: Det nye repræsentantskab for 
seminariet er trådt i funktion, og som tidligere meddelt 
tiltræder elevforeningen dette med et medlem. Først lige 
op til årsskiftet er forholdene gået i orden og det første 
orienterende møde holdt. Jeg vil derfor ikke omtale det 
nærmere, men skal til næste år, hvor der utvivlsomt bliver 
en mængde at berette, gøre nøje rede for det store arbejde, 
vi derved er kommet til at deltage i. Her skal jeg blot udtale 
håbet om, at foreningen vil kunne udfylde den plads, del
er givet den på tilfredsstillende måde, at vi ved siden af 
de stærke bevilgende og administrerende myndigheder vil 
have mulighed for al gøre os gældende, således at vi også 
på dette område kan virke efter foreningens formålspara
graf. Fremtidens praktiske arbejde skal vise det. Der bliver 
nok af praktisk arbejde, indtil det ny seminarum står fær
digt på Bolbro bakke — og så kommer måske vor største 
opgave.

Penge er en god ting at have, og vi takker for mange gode 
penge, givet af et godt hjerte. Bestyrelsen bad i sidste års- 
skrift om mange penge — ikke uden betænkelighed — men 
generalforsamlingen havde givet sin tilslutning, og vi er 
ikke blevet skuffede. Kontingentforhøjelsen har givet os 
luft under vingerne, så vi kan tænke på årsskriftets udstyr 
og format uden at skele alt for meget til pengekassen. Vi 
må ikke slække på kravene til det, og bestyrelsen beder 
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medlemmerne hjælpe til, at det også indholdsmæssigt kan 
være på højden. Store artikler såvel som små meddelelser 
og betragtninger er lige velkomne og meget velkomne.

Til maleriet af seminariet fik vi nok til at sætte maleren 
i gang. Tak for det. I årenes løb er der givet adskillige gaver 
til seminariet, men jeg tror, dette bliver den mest velpla
cerede i vor historie og netop passende som en hilsen fra 
gamle elever.

Og så slutter jeg som så mange gange før med et par ord 
om legatkontoen. Vi bliver ved med at få de mange penge 
og kan ikke andet end blive ved med at sige tak. De uddeles 
lige efter julekoncerten under indtryk af både fest og høj
tidelighed, og jeg beder eleverne huske på, at når vi har de 
store beløb, så skyldes det en stor skare elever, der for de 
allerflestes vedkommende ikke kan møde op på seminariet; 
men hvert forår udfylder de trofast giroblanketten, og med 
hvert beløb er gået en venlig og glad tanke til den gamle 
skole og til kammerater i mange dele af landet. Det føler vi 
i bestyrelsen, hver gang vi modtager kassererens beretning 
om legatkontoen, og hver jul, når vi uddeler legaterne. Så 
er der alligevel sammenhold og opgaver for en forening 
med medlemmer så splittet for alle vinde, som nogen for
ening i dette land kan have det. Det giver lyst til arbejdet.

Tak for året 1959.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt

Når kontingentet strømmer ind til kassereren — lad det 
strømme hurtigt, det vil glæde og lette ham —- følger der 
undertiden små bemærkninger med om årsskriftet — og de 
falder ikke til jorden.

Jeg citerer et par fra sidste år:

»Er det ikke noget sent at få årsskriftet midt i april.« 
(Jo, jeg skal prøve at forbedre mig).

»Endelig får jeg den postkvittering sendt-—undskyld! 
Min sendrægtighed skyldes ikke manglende interesse.« 
(Tak! Hvem af os må ikke gribe i sin egen barm).

»En ekstra skærv i anledning af jubilæet.« (God idé).

»I anledning af, at min løn er forhøjet til førstelærerløn, 
lægger jeg indtil videre 100 kr. på legatkontoen.« (Tak! Vi 
er i bestyrelsen dybt taknemmelige, også for de 100, der 
trofast er kommet gennem mange år).

»Min far hed ikke Jens Busk, men Carl Jensen Busk.« 
(Tak, og undskyld en gammel elev; men mennesker, man 
holder af, har sjældent mere end ét navn, og Deres far hed 
aldrig andet end Busk. Derfor svigtede min hukommelse.)

Og lad mig så give udtryk for min taknemmelighed over
for bidragyderne og alle gamle elever, som læser dette års- 
skrift, og som med Deres kontingent og legatgaver er med 
til at bevare kontakten mellem seminarium og elever. Måtte 
kredsen bevares og øges netop i disse år, hvor seminariet 
ser frem mod en ny æra. Som det fremgår af seminarie- 
artiklen er konkurrencen om et nyt seminarium udskrevet, 
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og i løbet af et par år må vi nok have en ny omslagstegning.
■— Og en elevsammenkomst på det nye seminarium. — Og 
en ny redaktør.

Venlig hilsen A. Th.

Som mange vil have set i dagspressen blev fru Henny 
Hansen for kort tid siden påkørt af en bil, da hun på vej 
til sit arbejde med eleverne gik over gaden ved svømme
hallen. Bilen skubbede hende ind foran en bybus, og hun 
fik voldsomme læsioner, kraniebrud, brud på bækkenet og 
det ene ben stærkt læderet.

Det vil glæde gamle elever at høre, at hun nu, da års
skriftet går ud, befindet sig i god bedring.
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Mindeord

Overlærer Charles Conrad- 
sen, Vestre skole i Odense, 
var oprindelig typograf, men 
hans hu stod lil arbejde blandt 
børn og unge. Gennem mange 
år var han en dygtig og idérig 
kredsleder i KFUM’s ung
domsafdeling, og i et par år 
dens sekretær, før han be
gyndte at læse på seminariet. 
Han var el fint og dygtigt 
menneske, hvis arbejde satte 
spor, hvor han kom. En række 
gode lejlighedssange og 3 bøger om kristendomskundskab 
minder om ham.

I skolen var han flittig som få. »En af de fineste og noble
ste iblandt os« siger en seminariekammerat om ham-—og 
lad det være hans minde også her i årsskriftet.
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Fra samme årgang er overlærer Karl Bruun i Esbjerg 
død — en særpræget lærer, hvis navn har klang blandt 
lærebogsforfattere. Vi mindes også ham.

A. Th.

Inger Hauge Sejr * 13. 12. 1906 - + 25. 8. 1950

Øjet opladt - hånden øvet - 
tanken på flugt over støvet.

I august måned indløb den 
sørgelige meddelelse, at en af 
vore gode kammerater fra 
Forskoleseminariet 1925—26 
var død på amtssygehuset i 
Odense, efter at hun ved på
sketid havde pådraget sig en 
ondartet influenza med dob
beltsidig lungebetændelse. — 
Efter tre måneders strengt 
sygeleje så det ellers ud til, at 
ar indtruffet, og Inger rejste 
[en efter en tid indtrådte en 

pludselig forværring, som en uge senere medførte døden. 
Med Ingers død er en fin personlighed og sjælden bega

velse gået bort. Hendes energi og dygtighed parret med 
stor personlig charme og vilje til at gøre en indsats, hvor 
det blev krævet af hende, gjorde, at hun fik betydning pä 
mange områder.

I. H. S. var ved sin død en skattet lærerkraft på Rising- 
skolen. Den frivillige gymnastik havde hendes store og 
fulde interesse, og hendes indsats på dette felt har været 
af stor betydning — især i hendes egenskab af leder for 
Odense kvindelige Gymnastikforening, hvis formand hun 
var i mange år.

I O. S.’s Elevforening’s bestyrelse var I. H. S. et aktivt og 
interesseret medlem, og inden for klassens »fire vægge« 
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var hun det samlende punkt. Hun var altid den, der glad 
og gerne åbnede sit hjem for kammeraterne, både når vi 
var mange og få — og især hvis en var syg eller trængte til 
opmuntring, gjorde hun villig og gerne sit til at mildne uden 
at være bange for personlige ofre.

Ja, hvor er vi mange, der vil savne hendes lyse, muntre 
stemme. Størst vil savnet dog være i hjemmet for hendes 
mand og eneste søn, Flemming, som for tiden opholder sig 
på New-Zealand.

Gudrun Andersen.

Ved fru Inger Hauge Sjers død bringer elevforeningen 
hende en dybfølt tak. Fru Sejr var i mange år foreningens 
næstformand i bestyrelsen og en god repræsentant for for
skoleseminariet.

Skal undertegnede fremhæve enkelte egenskaber fra de 
år, vi kom til at arbejde sammen, bliver det hendes store 
energi, hendes gode vilje og hendes varme hjerte. I besty
relsen mærkede vi alle dele ved enhver lejlighed. Ved sam
menkomster sled hun som en hest, for at det hele kunne 
klappe, som det skulle, og var en opgave lagt hen til hende, 
kunne vi stole trygt på, at den nok skulle blive løst.

Det var en fornøjelse at arbejde sammen med fru Sejr, 
ildsjælen med det lyse sind, men langt borte fra al over
fladiskhed, og elevforeningen vil huske hende i taknem
melighed for hendes drivende optimisme og som den dyg
tige organisator.

Aage Ovesen.

I juni 1958 døde J. Krogh. Han blev dimitteret fra Odense 
Seminarium i 1918 og var i hele sin gerning som lærer 
knyttet til skoler i sin fødestavn Jylland, sidst som første
lærer i Faarup ved Mundelstrup.

For os, hans kammerater i seminarieårene, var medde
lelsen om hans død et sorgens budskab. Vi vidste nok, at 
han havde været meget syg, men det så ud til at gå bedre 
med hans helbred, og vi håbede at se ham ved vor 40 års
fest, men det skulle altså ikke ske.
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.1. Krogh var jyde, og hans jyske natur og lune fornæg
tede sig ikke. Han tog praktisk og fornuftigt på tingene, 
og det var naturligt, at han blev valgt til klassens duks. 
Han var en god kammerat, i hvis selskab man befandt sig 
vel, og der var næppe nogen i klassen, som ikke stod på en 
god fod med .1. Krogh.

Om hans virke i den danske skole er der kun godt at sige. 
Han gik med liv og sjæl op i sin gerning og gjorde meget for 
de unge også udenfor skoletiden. Hans nekrolog i »Folke
skolen« indeholdt da også kun smukke og rosende ord om 
ham og hans arbejde.

Vi, hans gamle kammerater og venner, vil altid mindes 
.1. Krogh med glæde og tak.

En gammel kammerat.

Kjeld Pedersen blev efter sin eksamen på Odense Semi
narium i 1952 lærer i Nyborg, men efter kun 6 års lærer
gerning der, blev han ramt af leukæmi, der førte til hans 
død kort før jul 1958.

For alle, der havde berøring med Kjeld, var det et frygte
ligt chok at få meddelelsen om hans alt for tidlige død 
midt i et arbejde, han gik op i med liv og sjæl. Når han gik 
ind for en ting, var det altid fuldt og helt. Han havde de 
bedste idealer og forsøgte altid at leve op til dem. Noget af 
det, der prægede hans virke, var hans næstekærlighed. Han 
var altid rede til at påtage sig en mængde besvær, hvis del 
kunne hjælpe andre til nogle små glæder. Dette gav sig også 
tydelige udslag i hans sidste tid. Hans egne tanker kredsede 
om hans kære. Han ville så gerne leve for at leve for andre. 
Med Kjelds død blev der sat et ubegribeligt punktum for 
en ung lovende lærer, som havde rige evner og vilje til at 
arbejde for sine høje idealer med energi og aldrig svigtende 
inspiration.

Alle føler dybt med hans mor, der kun havde ham, og 
med hans hustru og tre børn.

Hans Lindskrog.
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Overlærer Agnete Rud, di
mitteret fra Odense Semina
rium 1928, er afgået ved døden 
efter en håbløs sygdom.

Agnete Rud var nogle få 
år ansat ved Christianshavns 
Døtreskole. Derfra kom hun 
til Odense skolevæsen, hvor 
hun havde sit arbejde de sid
ste mange år ved Hunderup- 
skolen. Hun var en ualminde
lig interesseret, dygtig og af
holdt lærerinde og et sjældent 
fint menneske.

Vi, der kendte hende og holdt af hende, vil mindes hende 
i dyb taknemmelighed.

En klassekammerat.
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Dimissionstak

Så står vi da atter ved afslutningen af uddannelsen af en 
flok unge lærerinder og lærere. Atter skal en flok menne
sker, der har gået her i henholdsvis 5 og 3 år, sendes ud i 
den danske skoles tjeneste. Åbne skoledøre venter på Dem, 
og tingene har lagt sig til rette efter ønske for Dem på en 
måde, som tidligere generationer af lærere ikke har kendt 
magen til. Hvor sundt det er for Dem, kan diskuteres; men 
i alle tilfælde vil vi, der havde sværere startvilkår end De, 
af hjertet ønske Dem til lykke, og vi vil i tankerne følge 
Dem ud i det bedårende junilandskab, hvor De nu skal 
starte Deres egentlige løbebane.

Det fylder et seminarium med glæde at kunne levere 
samfundet en flok tjenere til noget, som jeg uden tøven 
vil kalde en af samfundets vigtigste funktioner; men sam
tidig fylder det os med vemod, fordi vi ikke kan lade være 
at tænke på, hvor svær den gerning er, som De — så ung De 
er — skal ud i. Vi ved, at der venter Dem mange skuffelser 
og megen modgang. En lærers liv vil — hvis han er en rigtig 
lærer —• være et svært og problemfyldt liv. I mindre grad 
end i nogen anden gerning, jeg kender noget til, vil en lærer 
føle, at han slår til i det arbejde, han kommer ud i. An
svaret er så stort, og vi er så små i forhold til dette ansvar.

Man kan simpelthen sige, at samfundets fremtid afhæn
ger af lærerne. Syv til ti år af et menneskes liv står under 
stærk påvirkning af en eller flere lærere. Hver eneste dan
sker tilbringer flere timer daglig i mindst syv år sammen 
med sine lærere. Dette forhold er blevet endnu mere grelt,
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fordi den moderne skole i så høj grad foruden sin under
visende funktion har fået en opdragende funktion. Sam
fundsstrukturen foranlediger, at det er såre almindeligt, 
at begge forældre arbejder ude, og det roligste samvær-— 
menneske med menneske — børnene har, falder i den tid, 
hvor de er i skole.

Når man som mor og far skal have små børn i skole for 
eksempel på en stor kommuneskole i en by, er det sim
pelthen det store lod i lotteriet, hvem man får som klasse
lærer for sine børn. I vort samfund med sin overordentlig 
udprægede nivellerende tendens, hvor vi alle principielt 
betragtes som lige kloge og lige gode, hvor vi alle skal have 
lige meget i løn uanset evner, uddannelse og etisk standard, 
er det instruktivt at overvære indskrivningen af småbørn i 
1. klasse på en kommuneskole, hvor forældrene bestormer 
skoleinspektøren for at få netop den bestemte lærer eller 
lærerinde til deres barn. De ved — i alle tilfælde på dette 
tidspunkt, hvor de betror det bedste, de har, til skolen — 
hvad en god lærer er værd.

Hvilket ansvar er det ikke for en lærer at starte skole
uddannelsen af de små børn. Skal de få lov til at åbne sig, 
udvide sig og optage lyset i sig selv, eller skal de forblive 
lukkede, trække sig ind i sig selv. Det beror på Dem; det 
er et stort ansvar at bære.

Men sammen med ansvaret hører heldigvis også glæde. 
Det er derfor, det er så stor en glæde at forlade seminarie
elevens hyttede tilværelse og komme ud til en selvstændig, 
ansvarlig stilling, hvor tingene hviler helt på Deres egne 
skuldre.

Lærerens gerning er på mange måder en af de rigest 
belønnede gerninger. I sandhed ikke i materiel henseende, 
hvor læreren altid må regne med at stå tilbage, selv om det 
ikke er så slemt mere, men i den indre tilfredshed, det giver 
at stå i en stadig kamp for at fremme ting, man selv hol
der af.

Vi må som mennesker og som lærere op af skyttegravene 
og finde ud af, hvad vej vi ønsker mennesket skal gå, og 
hvilke værdier samfundet skal tjene. Det er alene sand- 
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heden, der skal tjenes, uden prestigehensyn og uden alle 
former for taktisk væren sig selv nok.

Læreren må gennem sin livsklogskab og sin livskendskab 
have sans for livets sande dimensioner. Har han ikke det, 
vil han heller ikke have nogen mulighed for at løse sam
fundsmæssige eller etiske problemer. Del primære er ikke 
at tilpasse den opvoksende ungdom til samfundets krav, til 
forståelse af teknik og økonomi, men li I selve livet i dets 
overvældende rigdom.

I lærerpersonligheden kan opstilles en trinfølge, bestemt 
af forholdet mellem skabende evne og personlighed. På de 
nederste trin finder vi dem, hos hvem der er et gabende 
svælg mellem disse ting, og på øverste trin dem, i hvem 
store ideer er inkarneret, mennesker, som uden at opgive 
deres personlighed bruger sig selv i den inspirerede ides 
t jeneste, bliver bærere af den, ja identiske med den.

Erik Rostbøl lader i »Lyset« sin unge lærer sige: »Den 
frygteligste svøbe er den tilstand, hvor intet længere er 
afhængigt af den tilstand, af, at du forstår, at du vover, 
al du er villig til al ofre dig. Den værste svøbe er den. 
der udløser krigen, det samfund, hvor ingen længere med 
sin sjæls salighed og hver trevl af sin krop var ansvarlig 
for, al livet blev levet efter sin bestemmelse«.

Dette karakteriserer tilstanden, hvor skabende evne og 
personlighed ikke kan finde hinanden; men også, hvor de 
finder hinanden i den anden ende af trinfølgen, er proble
merne store. Disse mænd er himmelstormere, tindebesti
gere, som higer mod renhed og fuldkommenhed. Derfor 
bliver deres fald stort. Netop fordi de så stærkt føler deres 
ansvarlighed over for menneskene, er det ensbetydende 
med sjælelig katastrofestemning at måtte erkende, at 
vejen ikke er farbar. De vil ofte blive stjerner, som kun 
lyser for sig selv i det kolde rum. Men de tager byrden på 
sig og vokser i ydmyghed.

Læreren lever sil liv omgivet af mange mennesker, men 
man må ikke derfor tro, at lærergerningen altid er en 
uensom gerning. 1 forholdet til børnene og især til den 
meget lidlige ungdom. De vil møde i Deres ældste klasser. 
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vil der altid, uanset hvor fremragende læreregenskaber De 
møder med, være et skel, som ikke kan overtrædes, og der 
er især en ting, De vil komme lil at undre Dem over: det 
er den uhyre smalle margin, der gives Dem. 1 den positive 
retning er der næsten ingen grænse for, hvor hyggeligt og 
godt man kan have det med børnene; men samtidig kan 
det vende med et øjebliks varsel, hvis De begår en fejl eller 
noget, der opfattes som en fejl, og al den sammen oplevede 
hygge, glæde og festlig faglighed fungerer da på over
raskende måde ikke som indskudt kapital i en bank. De 
opfattes som den ansvarshavende, og De må være klar til 
at bære ansvar også for ting, De intet har at gøre med. Det 
er en meget klar skillelinje mellem at være et modent og 
et ikke modent menneske, at man er i stand til at bære 
ansvar for ting, man i virkeligheden ikke har ansvar for, 
uden protest, blot for sagens skyld.

En helt anden karakter har samarbejdsforholdet i det 
kollegiale forhold. På en måde er dette vandrette forhold 
det mest indviklede og egentlig for mange lærere noget af 
det, der ofres flest tanker på. Det er forholdsvis let for den 
flinke lærer al vinde børnenes sympati og agtelse, og for
holdet til den overordnede, skoleinspektøren vil normalt 
være ganske ukompliceret; men i kollegaforholdet er der 
mange problemer, som kræver vidtgående takt og medmen
neskelig forståelse. Det kan overhovedet ikke sammenlignes 
med kammeratskabsforholdet i en seminarieklasse, som er 
bestemt af ens vilkår, fælles problemer og fælles væren ung 
og relativt ubekymret. I kollegaforholdet på en kommune
skole ligger der gemt mange skjulte snarer: prestigeforhold 
omkring timefordeling og fagfordeling, hvor visse dele af 
arbejdet anses for mere attraktivt end andre, afvigende 
syn på kravene til børnene i retning af disciplin og orden, 
ansvarsfordelingen omkring brugen af faglokaler, diverge
rende syn på opdragelsesprincipper og børneproblemer. 
Især dette sidste punkt kan være svært, idet det vil afhænge 
af ens hele pædagogiske og menneskelige indstilling.

Forholdet til Deres overordnede, skoleinspektøren og 
kommunens højere skolemyndigheder vil De sandsynligvis 
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finde let og klart. Dersom De opfylder de krav, der stilles 
til Dem i retning af præcision, flid og orden og indsats i 
forhold til Deres evne, vil De sandsynligvis kun møde ven
lighed og interesse. Derimod vil enhver form for manglende 
præcision ved starten af timerne, ved aflevering af ind
beretninger o. 1. omgående medføre, at man mister respek
ten for Dem.

Skoleinspektøren vil være Dem taknemmelig for enhver 
indsats til skolens bedste, mens De kun sjældent vil få 
kontakt til de højere myndigheder, som jo også sjældent 
er egentlige pædagogiske fagfolk, men som oftest omfatter 
skolen og dens arbejde med levende interesse. Så vidt jeg 
kan bedømme, er for de fleste politiske myndigheder i dag: 
byråd og sogneråd netop skolen og dens arbejde noget 
væsentligt.

Så er der forholdet til forældrene. Her bevæger vi os ad 
den biologiske tilknytnings brede baner. Forældrene ved 
fra talrige drøftelser ved børnenes eftermiddagskakao og 
fra middagsbordet en masse om Dem og overtager på en 
ejendommelig primitiv vis børnenes synspunkter. Her vil 
læreren kunne opleve den tilskyndelse i form af opmun
tring og anerkendelse udefra, som han ellers får så lidt af. 
De samme voksne samfundsborgere, der ellers har så liden 
interesse for lærerstanden og dens vilkår, vil som forældre 
være varme og nære instanser, på samme måde som de 
også vil kunne være hastigt reagerende modstandere, hvis 
læreren skønnes at have handlet ilde med deres børn.

Som hovedregel må det dog siges, at lærerens store an
svar over for den opvoksende slægt ikke mødes af et lig
nende ansvar fra de voksnes rækker over for lærerstanden. 
Denne kendsgerning må man så hurtigt som muligt gøre 
sig fortrolig med for at undgå unødvendige skuffelser. Det, 
der giver en lærers liv indhold, er den udvikling, han op
lever i sig selv, når det lykkes ham at åbne børnenes blikke 
for livets mangfoldighed. Ære og velstand beskæres Dem 
ikke, men for den, der har sans for, at lykke er et produkt 
af åndelig oplevelse, er en åndelig kvalitet, for den vil ger
ningen rumme megen glæde.
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Det gælder i lærergerningen om at holde uvedkommende 
hensyn ude. Læreren skal koncentrere sig om barnet og 
dets udvikling og selv være villig til at træde i baggrunden.

Nu er vi så nået til vejs ende i det første led af Deres 
uddannelse. De har opnået anerkendelse af samfundet til, 
at De må fungere som lærer i den danske folkeskole. Næste 
led i Deres uddannelse skal De selv varetage. Nu skal De i 
praksis udformes som lærere. Det er mit ønske for Dem, 
at De til stadighed må være på vej, og at De fortsat må vise 
Dem værdige til den gerning, De har påtaget Dem.

Vi her på seminariet har været glade for de to klasser, 
vi dimitterer i dag. Vi har været trygge for Dem, og De har 
altid været gode elever. Der er ingen tvivl og forbehold i 
vores sind, når vi nu sender Dem ud som lærere i den 
danske folkeskole. Måtte dette blive til lykke for Dem. 
Måtte dette blive til lykke for de mennesker, blandt hvem 
De skal udføre Deres arbejde.

Per Mogens Hansen.

<(Abfler" ved kftf-en,
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For mig er jorden skøn endnu
„et brev” fra forstander Harald Smith

Årsskriftets redaktør har indbudt mig til at skrive om 
et emne som f. eks. »Verden set fra Valby bakke«. Det har 
jeg ingen lyst til. Resultatet ville blive en artikel om det be
synderlige i, at der stadig er dem herinde i København, 
som går rundt og tror, at der ikke findes nogen rigtig 
verden uden for Valby bakke, i hvert fald ikke nogen dansk 
verden, som det er værd at leve i, kun noget ubestemme
ligt, som i al almindelighed benævnes med det nedladende 
navn »provinsen«, et ord, som burde udryddes af det dan
ske sprog.

Nej, jeg vil ikke skrive en polemisk artikel imod den 
københavnske bonerthed, skønt den ofte har ærgret mig, 
hvor jeg har mødt den, f. eks. i radioen og i hovedstads
pressen. For øvrigt tror jeg ikke, Elevforeningens medlem
mer bryder sig særligt om en artikel fra min hånd, nu da 
jeg er uden for det hele og ganske uden indflydelse på tin
genes gang. Derfor har redaktøren givet mig tilladelse til 
at skrive noget i retning af et brev, en slags fællesbrev til 
mine gamle elever, hvori jeg ganske uhøjtideligt, fordrings
løst røber lidt om, at jeg endnu er til, og om, hvordan jeg 
kommer ud af det med tilværelsen — om jeg mindes gamle 
dage, og om jeg har det samme syn på livet og opdragelsen, 
som skinnede igennem i mine taler og i min undervisning 
på seminariet.

Er det overmodigt af mig at gå ud fra, at De har så megen 
interesse for min person? Så må De tilgive mig, som De tit 
har gjort det af lignende og andre grunde.

Altså for det første: jeg lever. Og for det andet kommer 
jeg godt ud af det med tilværelsen, hvad jeg altid har gjort.
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Jeg er endda tilfreds med at bo herinde ved København, 
skønt det stak både min kone og mig i hjertet, da vi af 
familiemæssige årsager forlod det kære Odense. Men jeg 
har gammel kærlighed til København, hvor jeg har tilbragt 
25 betydningsfulde år af mit liv —uden at jeg dog nåede 
at blive rigtig københavner. Især holdt jeg af byens nord
lige omegn. Nu bor vi netop i den nordlige udkant af stor
byen på en vej, der bærer det forjættende navn »Fremtids
vej«, og her kan De med noget trafikalt besvær finde os i 
rækkehus nr. 40. De skal altid være velkommen hos os.

Her er rart at bo. Sådan synes jeg, omend det er åbenlyst, 
at kulturen står lavere her end i det gamle København eller 
i kulturbyen Odense. Vor kommune, Gladsaxe, bærer op
komlingens umiskendelige træk; den vokser og vokser og 
har travlt med at hævde sig og holde styr på sig selv. Men 
jeg har intet imod at leve i omgivelser, hvor noget er i 
vorden og ikke alt er idyl. Fra vore vinduer har vi en vid 
udsigt til Gentofte, Ermelunden og Dyrehaven, og vi kan 
hurtigt pr. bus eller tog tage ud i Nordsjælland, min ung
doms og til dels min barndoms dejlige land, til Øresund og 
til de store søer og skove, hvor mine forfædre, kulsvierne, 
opererede. Jeg kan, om jeg vil det, ligesom da jeg var ung, 
vandre omkring i disse af digterne højt besungne egne og 
erfare, »for mig er jorden skøn endnu«, og fryde mig der
over. Og jeg kan, hvis det passer mig, vende kursen den 
anden vej og sjokke rundt i det indre Københavns »brogede 
verden« med den festlige eller irriterende, men i alle til
fælde velregulerede trafik, helårsturismen og — sidst, men 
ikke mindst — de historiske og personlige minder. Er det 
ikke vidunderlige kår for en emeritus?

Desværre har min kone hidtil ikke kunnet holde trit med 
mig. Hun har længtes efter Odense, endda stærkt, hun har 
været syg og ligget på hospitalet et par måneder, og det 
var en trist tid for os, men nu er hun hjemme igen og er i 
god bedring. Lidt modgang slipper vi ikke fri for, og vi 
skal være forberedt på, al jo ældre vi bliver, des mere skal 
vi igennem. Dog er jeg — som jeg skrev til en af dem, der 
muligvis læser dette — så naiv at tro, at Gud altid vil os 

21



noget igennem modgangen, og at den kan vendes til det 
gode. Jeg er også naiv nok til at skrive det her.

— Men nu var der altså for det tredie dette, om jeg min
des gamle dage vest for Valby bakke. Ja, kan nogen tvivle 
om det! Det var i Jylland og på Fyn, jeg havde min rigeste 
virketid.

Om jeg mindes? Jeg har omtalt naturen i Nordsjælland 
og nævnet de gamle kulsviere; de var ingen dydsmønstre, 
men jeg elskede dem. Det er mærkeligt nok, som naturen 
og de mennesker, der er ét med den, efterhånden mere og 
mere danner baggrund i éns erindringer; det er, som sindet 
hviler ved det. Skønt min Ranum-tid var fyldt med en 
næsten uforsvarlig travlhed, og ingenlunde gnidningsløs, 
er det landskabet deroppe, der først træder frem for mit 
indre blik, helt forskelligt fra det sjællandske — dette be
tagende, storliniede Jylland! Nu ser jeg det bedst i et lyst 
og klart billede, som det tegnede sig for mig på sommer
morgener fra forstanderboligen, med rødgylden sol ind over 
sig og himmel til alle sider og lyset glimtende i hvidkalkede 
gårde og huse på fjerne bakkekamme, dette Jylland, hvis 
mennesker jeg har så meget til overs for, som de bor dér 
mellem lynghøjene og går ud i den lyse morgen for at tage 
en tørn med den jord, der skal give dem det daglige brød: 
de er lidt træge og fåmælte, men har man først vundet deres 
tillid, er ingen så trofaste som de. Det var deres sønner og 
døtre, jeg arbejdede med, og trods trægheden havde nogle 
af dem hjerter som af voks, og hvad der blev skrevet i dem, 
kunne blive stående for livet. Nå, der var også hårdkogte 
fyre imellem, som ikke lod sig påvirke og præge; de skulle 
bare sættes på plads. Også folk af den type hører Jylland 
til, men dem vil jeg helst forbigå i tavshed.

Jeg har holdt foredrag i Jylland utallige gange. Sidst talte 
jeg i foråret i fjor til en stor forsamling på Salling, og efter 
min tale sang vi på mødelederens forslag Kaalunds »Jeg 
elsker den brogede verden« med linien: »For mig er jorden 
skøn endnu«. Jeg havde tårer i øjnene, men det var der 
ingen, der så. Kun de, der kender mig bedst, ved, hvor 
sentimental jeg er.
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I 1944 førte min skæbne, bistået af fru Henny Hansen, 
mig til den frodige fynske ø. Og Fyn og fynboerne erobrede 
mig straks! Jeg betragter det som en lykke, at jeg i så for
holdsvis lang tid skulle få lov til at bo og virke på Fyn — 
at jeg også har det at tænke tilbage på nu.

Gemmer jeg ikke i min erindring et lige så sollyst billede 
af Fyns land som af Jylland? Jo — og hvis jeg tør vove at 
tangere det naturlyriske én gang til, så er dette billede ikke 
fra seminariet på Hjallesevej, men fra en højskole, hvor 
jeg havde boet om natten efter et aftenmøde, og det er igen 
en sommermorgen, eller rettere en forårsmorgen, jeg min
des, en morgen, som oprandt med blinkende dug i de 
levende hegn og blinkende sol i de små ruder i bindings
værkshusene og glade, venligt snakkende mennesker, der 
forlængst havde morgengerningen bag sig og nu »nettede« 
omkring deres boliger i anledning af en tilstundende hellig
dag, som kun fynboerne kan gøre det, arbejdslystne og 
meget hurtigere i deres bevægelser end jyderne og sjællæn
derne. Om aftenen havde de veloplagt påhørt den frem
mede taler, som ikke skulle forblive fremmed iblandt dem, 
for havde han sagt A, skulle han også komme til at sige B 
—-efter Georg Christensens litteraturprincip: man skal 
tømme en tekst for dens indhold. Ja, jeg skal villigt ind
rømme, at jeg efter en række foredragsbesøg i de samme 
kredse kunne føle mig udtømt! Men jeg kunne ikke mod
stå disse brave og oplyste højskole-fynboer, som ret snart 
»lagde bort« min titel og blot kaldte mig Smith. Det var en 
ære. Jeg skulle være som en af deres egne. Oh min fynske 
venner, jeg tager mindet om jer med i graven!

Mit folkelige arbejde og gerningen på seminariet havde 
frugtbare tilknytningspunkter. Størstedelen af seminariets 
unge var jo dengang fra en eller anden landlig plet på Fyn. 
Jeg kendte deres milieu og tænkemåde og syntes, jeg for
stod dem. Undertiden følte jeg mig mere som højskolefor
stander end seminarieforstander. Det var, mener jeg selv, 
i nogen grad et plus for mig, i andre henseender en be
grænsning ved mig. Ved de nye store seminarier er noget 
sådant umuligt.
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Om jeg mindes gamle dage på O. S.? — Svaret er så selv
følgeligt, at det kun kan blive kort. Jeg kan først fremhæve, 
hvad der udmærkede dette seminarium i sammenligning 
med de mange andre skoler, jeg har været ved: Jeg har 
ikke fundet et så godt kollegialt sammenhold og en sådan 
tjenstvillighed hos en lærerstab som på O. S., og hvad dette 
betyder, ved enhver leder og lærer. Ligeledes har jeg ikke 
på noget seminarium eller nogen skole oplevet så smukke 
fester som på dette traditionsrige sted, hvor børn og unge 
færdes sammen og deler deres glæder med hinanden. Det 
er sagt før, også af mig, men derfor behøver der ikke at 
være nogen overdrivelse deri. Jeg vil oprigtigt ønske, at 
noget af den gamle ånd og tone kan flytte med over i det 
nye seminarium, som nu skal bygges.

For mig er det naturligt, at jeg i særlig grad mindes 
forholdet til mine voksne elever — til Dem, som jeg her 
skriver til. Jeg mener at kunne huske hver af Dem. Bedst 
husker jeg måske de personlige samtaler med de enkelte, 
fordi de blev mig selv til berigelse og bl. a. gav mig en 
dybere forståelse af ungdommen. Om mine undervisnings
timer har jeg ikke andet at sige, end at de var mit halve liv. 
Fagligt har de måske ikke været af samme kvalitet som 
dem, der gives på de moderne seminarier; men forhåbentlig 
har de dog været til nogen inspiration, både fagligt og 
menneskeligt.

At vi skulle igennem meget tørt og trivielt hverdagsslid 
også dengang, ved vi alle. Men er livet så fuldt af den slags 
og det, der er værre? Og hvorfor skal vi opholde os ved det? 
Lad os ikke gøre jorden til en jammerdal!

— Til sidst skal jeg (som antydet) besvare et spørgsmål, 
der af og til bliver stillet mig: om jeg ikke, som skolelivet 
nu har formet sig, har ændret mit opdragelsessyn. Jeg kan 
svare et klart nej. Jeg anser det stadig for ikke blot forsvar
ligt, men også nødvendigt, at skolen øver påvirkning og 
prøver at præge sine elever. En objektiv undervisning er en 
fiktion eller noget vrøvl. Enhver lærer påvirker, om ikke 
direkte, så gennem sit eksempel og sin indstilling til arbej
det. Hvis en lærer ikke har et konsekvent etisk opdragelses
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mål, burde han ikke være lærer. Der er nok, der drager 
nedad, uden at spørge om forlov.

Så kan man naturligvis komme til at tvivle om, hvor 
meget det nytter at lægge sig selv eller sin sjæl i gerningen. 
Det gælder al åndelig virksomhed. En ven af mig, der i 
mange år har berejst Jylland med folkelig-kristelige taler, 
skrev mistrøstigt til mig i et julebrev: »I ovenlys er det hele 
jo kun fup.« De forstår nok, hvad han mener med »oven
lys«. For mit vedkommende kender jeg næsten alt for godt 
dette, som bibelen taler om: at føle sig som en unyttig 
tjener, der kun har gjort sin pligt. Men jeg kan alligevel 
ikke være enig med min ven, når han bruger udtrykket 
»fup«. Det, som vi mennesker har delt med hinanden, og 
som har fået varig værdi for os, det er ikke fup. Det er det, 
der gør livet rigt. Det er det, der gør jorden til noget andet 
end en jammerdal. Harald Smith.
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Linjeundervisning - Engelsk

Med den nye seminarielov indførtes i læreruddannelsen 
adskillige radikale ændringer. En af disse, og måske en af 
de mest værdifulde, er linjeuddannelsen. Formålet med den 
er, som det hedder i bekendtgørelsen om læreruddannelsen, 
at give mulighed for en dyberegående undervisning i et eller 
to fag med særligt sigte på folkeskolens højere klasser, her
under eksamensafdelingerne. En naturlig konsekvens af 
denne formålsbestemmelse er, at der i linjefaget stilles 
større krav om selvstændigt arbejde hos den enkelte, at 
fagets hjælpemidler læres grundigt at kende, og at oriente
ringen i faget gøres alsidig og dybtgående.

Faget engelsk — som skal belyses i det følgende — kan 
på den 4-årige linje ikke kombineres med andre fag. Der 
gives i II, III og IV klasse seks ugentlige timer; der er altså 
tale om praktisk taget daglig beskæftigelse med faget i 3 år. 
Timetallet kan synes stort, men kravene er også sat højt. 
Herom hedder det i bekendtgørelsen: »Det tilsigtes at give 
eleverne sikkert kendskab til det fremmede sprog, dets fo
netiske og grammatiske opbygning samt færdighed i at 
anvende det skriftligt og mundtligt og alsidig orientering i 
det pågældende lands kultur- og samfundsliv.« Mange af 
fagets timer må, som det vil forstås, benyttes til arbejdet 
med de sproglige discipliner dels således, at nogle af ugens 
timer udelukkende helliges disse sproglige discipliner, dels 
således, at de mange timer, der benyttes til læsning af det
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store litterære pensum også nyttiggøres til tilegnelse af den 
krævede sikkerhed i sprogbehandlingen gennem sprogiagt
tagelsesøvelser og diskussioner, ofte på engelsk, om ejen
dommeligheder i sprogets opbygning. Litteraturlæsningens 
formål er således dobbelt. De læste tekster giver grundlag 
for sprogbehandling både praktisk gennem samtaler om 
indholdet, altid på fremmedsproget, og teoretisk gennem 
diskussioner om syntax og formlære med stadigt sigte til, 
hvad der (ilegnes i de rene teoritimer. I forbindelse med 
gennemgangen af de fonetiske og tonetiske forhold på en
gelsk gøres brug af båndoptager. Brugen af dette moderne 
hjælpemiddel kan nok overdrives, men benyttet med måde
hold er båndoptageren af overordentlig stor værdi, og ele
verne viser meget stor interesse for den mulighed, de har 
for selv at høre deres engelske tale og få den kritiseret og 
korrigeret.

Litteraturlæsningens andet formål: orientering i engelsk 
kultur og samfundsliv søges opfyldt ved læsningen af det 
store pensum, ca. 1000 sider ialt, heraf halvdelen meget 
grundigt gennemgået som eksamenspensum. Der tages kun 
lejlighedsvis tid til oversættelse. Det må overlades til ele
verne selv at søge helt at forstå det læste. En hver ny tekst
behandling starter med elevspørgsmål (altid på engelsk) 
vedrørende forståelsen, og disse spørgsmål besvares af ele
verne selv eller af læreren og suppleres ofte med spørgsmål 
fra læreren. Dernæst følger enten samtale om indholdet 
eller oplæsning af teksten, og også her vil der være til
strækkelige muligheder for at øve kontrol med elevernes 
forståelse gennem spørgsmål om ords eller sammenhængs 
betydning.

Praktikundervisning i linjefaget gives ikke på semina
riet. Denne undervisning modtager eleverne i den periode, 
de udsendes på praktikum. Der er dog lejlighed til ofte at 
drage børneundervisningsproblemer ind i vores undervis
ning på O. S. ikke mindst, når eleverne vender hjem efter 
praktikum ladet med ideer og synspunkter.

På den 3-årige linje er engelsk ved O. S. kombineret med 
tysk. I engelsk får eleverne 3 ugentlige timer i to år, og da 
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kravene i de sproglige discipliner er som ved den 4-årige 
linje, mens det litterære pensum er halveret, vil man forstå, 
al vore studenterelever ikke kommer nemmere til deres 
linjeeksamen end eleverne på den 4-årige linje. De møder 
med langt større forudsætninger, men har også langt færre 
timer til rådighed.

Det vil sikkert være fremgået af foranstående, at linje
faget engelsk ikke er ét fag, men snarere en hel fagruppe. 
Timerne er derfor meget forskelligartede og afvekslende, 
og dette i forbindelse med den omstændighed, at et linjefag 
vælges af interesse, bevirker, at eleverne — det er i hvert 
fald min opfattelse — ikke synker stopfodrede sammen, 
men med liv og interesse arbejder med faget. Det ringe elev
antal pa linjeholdene, gennemsnitligt 10, bevirker også, at 
hele forsamlingen må arbejde hele timen, og enhver be
standig må være forberedt på at være den, der er i centrum.

Den glæde, det er at arbejde med engelsk som linjefag, 
skyldes sikkert først og fremmest elevernes store interesse 
og lyst. Denne positive elevholdning er, sammen med ar
bejdets sigte og indhold en borgen for, at linjeuddannelsen 
er noget værdifuldt i læreruddannelsen.

■John Lotzfeldt.
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ET SEMINARIUM BYGGES

Redaktøren har ment, at det nn, hvor det nye semi
narium anes i kimingen, kunne have interesse at høre 
om et andet seminarium, hvis rektor er rundet af 
O. S.-rod.

Jeg har prøvet løseligt at regne ud, hvor mange forskel
lige mennesker, der på en eller anden måde har medvirket 
til at skabe den ny seminariebygning i Esbjerg. Det er et 
forbavsende tal man når frem til.

Til rejsegildet var indbudt 180 håndværkere, håndværks
mestre, arkitekter og ingeniører, der indtil da havde været 
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aktivt medvirkende ved opførelsen. Inden afslutningen af 
byggeriet har yderligere mindst 100 forskellige håndvær
kere været impliceret ved fremstilling af fasi og løst in
ventar, ved anlæg af parkeringsplads, haveanlæg, sports
plads o. s. v. Bag hele byggeriet står et repræsentantskab 
og en bestyrelse for seminariet, el skoleudvalg, der har 
været bygherre, og et byråd. Lærerrådet, diverse faglige 
konsulenter og embedsmænd i ministeriel har været im
pliceret. Alt i alt tror jeg, at mindst 500 forskellige personer, 
hver med sin opgave og ansvar, på en eller anden måde 
direkte har været impliceret og medansvarlige ved opførel
sen af Esbjerg nye seminarium.

Når jeg nu bagefter tænker tilbage på de to hektiske år, 
hvor byggeriet stod på, 1 år med planlæggelse, beregning af 
omkostningerne, udarbejdelsen af tegningerne, forhandlin
ger med myndigheder o. s. v. og 1 år med selve opførelsen, 
så undrer det mig meget, at det lykkedes at koordinere alle 
de mange menneskers indsats og alle de mange forskellige 
opfattelser, der gjorde sig gældende, så vi i dag har et mo
derne og tidssvarende seminarium, der fremtræder arkitek
tonisk smukt og velproportioneret og samtidig er hensigts
mæssigt indrettet.
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Da inan i sommeren 1956 blev klar over, at en ny semi
nariebygning var helt nødvendig, hvis der skulle skabes en 
passende ramme om seminariearbejdet på Esbjerg semina
rium, der indtil da havde haft til huse på 2 af Esbjerg bys 
kommuneskoler, var det fra starten helt klart, at semi
nariet skulle knyttes tæt sammen med en kommuneskole, 
som kunne tjene som øvelsesskole.

De år, seminariet havde haft lokaler på Gammelby skole 
og Rørkjær skole, havde givet et udbytterigt og gnidnings
løst samarbejde mellem seminarium og skole, som indebar 
gode pædagogiske muligheder. Seminarieeleverne havde 
daglig deres fremtidig virke indenfor øjenvidde, og place
ring af praktiktimer i skemaet kunne ske uden spildtid med 
transport frem og tilbage. Med udgangen i den nye semi- 
narielovs bestemmelser for linielæsning m. v. blev der fore
taget en grundig beregning af lokalebehov, og man nåede 
frem til, at en række faglokaler kunne være fælles med 
skolen, så der herigennem blev opnået en besparelse.
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Et halvt år gik med forberedende arbejde og udarbej
delse af skitseplaner. I slutningen af januar 1957 forelå 
planerne nogenlunde færdige, og man tog fat på detail
projekteringen. Samtidig med detailprojekteringen blev ud
arbejdet en meget grundig og omfattende kontoplan, for 
at kunne sikre byggeriet mod overskridelser. De første lici
tationer fandt sted i juni måned, og i begyndelsen af sep
tember var to huse, der lå på grunden, revet ned, og 
arbejdet med udgravningen kunne begynde. En nøje tids
tabel for arbejdets gennemførelse blev udarbejdet, så byg
ningerne skulle kunne tages i brug 1 år efter påbegyn
delsen. Den strenge vinter bragte dog nogen forsinkelse, 
så først efter efterårsferien 1958 kunne seminariet flytte 
ind. På dette tidspunkt manglede endnu nogle lokaler, 
som blev færdiggjort i løbet af vinteren. Indvielsen fandt 
sted februar 1959.

Seminariets hovedbygning er placeret langs med Store- 
gade, hovedvej 1, og fra hovedindgangen er der direkte 
adgang til foredragssalen, der kan rumme 300 mennesker. 
Til daglig benyttes salen til morgensang, opholdsrum i fri
kvarterer og anvendes endvidere i stor udstrækning til 
pædagogiske og kunstneriske udstillinger.

Salen danner forbindelse med seminariets 2 selvstændige 
bygninger. Til højre for salen findes kontorer til rektor, 
inspektør og regnskabsfører, garderober, lærerværelse, 
elevopholdsrum, kantine, musikøverum, 2 store gymnastik
sale, hvor den ene samtidig tjener som teatersal med fuldt 
udstyret scenerum, og den anden, der er 26X13 m, tjener 
som boldspilsal. I samme bygning findes endvidere tegne
sal med tilhørende magasinplads og lersløjdsrum. Tegne
salen er placeret i forbindelse med en nedgravet solgård.

Til venstre for salen findes aim. klasseværelser, tids- 
skriftslæseværelser, bibliotek og specialklasser til tysk, 
engelsk og dansk linieundervisning og sanglokale.

En 100 m lang bygning vinkelret på seminariets hoved
bygning danner forbindelse med Jerne skole og rummer i 
nederste etage seminariets egne specialklasser: kemilabo
ratorium, fysiklaboratorium, fotolaboratorium, værksted, 
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biologilaboratorium, geografilokale samt filmslokale. I 
øverste etage findes fælleslokalerne: fysikøvelsessal, natur
historielokale og geografilokale. Seminariets egne fagloka
ler anvendes til linielæsning, og fælleslokalerne til den aim. 
undervisning i pågældende fag.

I skolens øvrige bygninger findes sløjdsal, metalsløjd
sal, hobbyrum, skolekøkken og håndgerningslokale, som 
også benyttes af seminariet.

Overalt i bygningen har man ved smukke og afvekslende 
farver skabt behagelige omgivelser til undervisningen. Alle 
steder er der lavet lydabsorberende lofter. Varmeanlægget 
er et specielt nyt system, el kombineret centralvarme og 
luftopvarmningsanlæg, der samtidig fungerer som airkon
ditionsanlæg, så der altid er frisk luft i alle klasser. Den 
samlede byggepris for seminariet, medregnet fællesloka
lerne i forhold til det antal timer seminariet anvender dem, 
udgør 2V2 million. Hertil kommer seminariets samlinger, 
som har kostet 300.000 kr. Et særligt indrettet lokale er 
stillet til rådighed for Ribe amts skolecentral, og i den 
lange forbindelsesbygning mellem seminarium og skole er 
der opstillet en lang række udstillingsskabe, der rummer 
begyndelsen til Esbjerg skolemuseum. Tre meget store 
specialsamlinger er opstillet her. Den grundahlske oldsam- 
ling, der omfatter ca. 1500 fund fra sten-, bronce- og jern
alderen, den skovgårdske fuglesamling, der rummer ca. 
800 fugle og Esbjerg museums fiskesamling med ca. 200 
forskellige fisk m. v.

Til fremtidig udvidelse af seminariet og til anlæg af yder
ligere sportsplads m. v. har seminariet købt en nærliggende 
bondegård med 26 tønder land.
Seminariet har nu været i brug ca. 1 år, og det er et almin
deligt indtryk, at alt fungerer tilfredsstillende.

Palle Schmidt, årgang 1940.
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Litteraturundervisningen i skolen

Man har bedL mig skrive lidt om litteraturundervisningen 
i skolen. Det er en omfattende opgave, som naturligt må 
begrænses. Jeg vil derfor straks begynde hermed og lade 
mit indlæg omhandle litteraturundervisningen i mellem- 
og realskolen. Ganske vist ei' der for både grundskolen og 
eksamensafdelingen tale om en vis kontinuitet, men det 
er jo dog først i den sidste afdeling, at litteraturen udgør en 
særlig disciplin. Dernæst vil jeg slå fast, at jeg naturligvis 
ikke vil skrive noget i retning af en slags metodik for faget. 
Ønsker man det, må man ty til langt mere erfarne folk, som 
for længst i tale og skrift har givet dansklæreren fortrinlige 
hjælpekilder. Jeg tænker her først og fremmest på Hans I. 
Hansen: Om undervisning i Litteratur, Kbh. 1926 og Im. 
Jeppesen: Litteraturundervisning i mellem- og realskolen, 
Kbh. 1951. Desuden vil alle interesserede have både gavn 
og glæde af at læse Alf Henriques: Litteraturforståelse. En 
bog om kunsten at læse, Kbh. 1948.

Opgaven for mig er nu begrænset til en række betragt
ninger og erfaringer, erhvervet gennem snart mange års 
erfaring med stoffet og med børnene, båret af en dyb kær
lighed til dansk litteratur, en kærlighed, som rækker til
bage til de helt unge år, næret gennem seminarietiden og 
gennem fortsatte studier i pædagogisk og personligt 
øjemed.

Men nu litteraturundervisningen. Kræves der forudsæt
ninger? Det gør der vel altid, skal et arbejde lykkes godt. 
I dette tilfælde, at man selvfølgelig skal holde af bøger, 
dernæst at man kan sit stof. Har man ikke et personligt 
forhold til digtning, skal børnene nok mærke det. De må 
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have en klar følelse af, at det, man fortæller, kommer én 
ved. Dette gælder jo for alle fag.

Vel forberedt! Jeg husker endnu Alfred Hansen løfte 
lidt på brillerne, se ud over klassen og sige: Husk, at for 
den velforberedte lærer vil en time næsten altid lykkes. 
Hvor er det sandt. Der findes virkelig endog unge lærere, 
som har deres lærebog liggende i kateterskuffen. Jamen 
jeg kender da udmærket det digt. Jeg har gennemgået det 
før. Javel, men hvor mange af os har ikke ved fornyet 
gennemlæsning opdaget nye, måske endog rigtige tanker til 
forståelse af digterværket.

Når først læreren er godt forberedt, kan han stille det 
samme krav til sine elever. Det vil stort set sige, at de skal 
kunne handlingsforløbet i den foreliggende tekst, og det 
skal kunnes ordentligt, lige så grundigt som enhver anden 
lektie. Det er forudsætningen for, at gennemgangen bliver 
noget værd. Børnene skal vide, hvad digteren siger. Hvad 
han vil opnå, og hvorledes han opnår det, er straks en 
vanskeligere sag, men det er jo også her, læreren skal stå 
sin prøve. Vi gamle O. S.er er vist mere end de fleste op
draget med dispositioner. Lad os kun være glade for det, 
selv om en og anden måske dengang syntes, det kunne virke 
lidt tørt. Et er i alle fald sikkert: uden en fast plan for 
gennemgangen af et stykke litteratur falder det hele fra 
hinanden. Det planløse er begyndelsen til passivitet, og 
passivitet er det mest ødelæggende for al undervisning. 
Kender vi det ikke alle? Jo, det begynder dernede med et 
par småbemærkninger, der breder sig til almindelig uro, 
man bliver forstemt eller irriteret og taber den smule tråd, 
man har. Er man først nået så vidt, at den gode og solide 
forberedelse er blevet noget selvfølgeligt for børnene, kan 
man for alvor tage fat på en samtale om stoffet. At føre 
denne samtale på rette måde er ganske afgørende for en 
god litteraturgennemgang. Det er så let at lægge børnene 
svaret i munden, men så er man sandelig også på vej mod 
den passivitet, jeg før nævnede. Så snyder man både sig 
selv og børnene; for glæden ved at finde frem til et godt 
svar er lige stor på begge sider af katederet.
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Man mishandler en tekst ved at den pilles i stykker, siger 
mange. Dette synspunkt er især fremført af forfattere. De 
påstår, at man tager duften af værket. Men kan man undgå 
en grundig gennemgang? Selvfølgelig ikke. Hvor store dele 
af den ældre litteratur måtte vi da ikke afskrive-—den 
nyere med for øvrigt. Det gamle ord om, at man holder 
af en ting i samme forhold, som man kan den, gælder nok 
også her. Hvor fremmed er ikke f. eks. folkevisens miljø 
og tankesæt for vor tids børn. Eller romantikkens. Og dog 
vedkender en lang række yngre digtere sig stadig arv og 
gæld til store hedengangne på parnasset. — Det får nu 
være. Så lang tid vi har teksterne i vore lærebøger, må vi 
sørge for, at eleverne forstår tiden og dens mennesker.

Sammenfatter man ud fra cirkulærer og ministerielle 
bekendtgørelser, hvad målet for litteraturundervisningen 
må være, bliver det netop dette at læse en tekst med for
ståelse. Hvor vidl denne forståelse så bør række, er der 
delte meninger om. Det kommer også en del an på, om 
man har en klasse med både evne og vilje til at arbejde. 
Værkets opbygning, dets komposition, er noget håndfast, 
som alle kan være med til, og det er et arbejde, der lønner 
sig. Det kan bære frugt også i den stilskrivning, der ofte 
ligger som en tung sky over mange. Så må blyanten frem, 
og man vælger i fællesskab de bedste udtryk for et afsnit. 
Opbygningen af en tekst kan byde på mange variationer: 
rammefortællingen, ledemotivet, modstillingsprincippet, 
billedvirkning o. m. m. Det er begreber, som flinke elever 
i de største klasser sagtens kan lære at kende, ligesom de 
kan lære at skelne mellem lyrisk og dramatisk digtning. 
Må jeg skynde mig at tilføje, at det selv i de ældste klasser 
er nødvendigt at standse op ved svære ord og udtryk. Vi 
overvurderer tit børnene her. Trods en bestandig opfor
dring til dem om at spørge, hvis der er et ord, de ikke ken
der, tier de alligevel oftest.

Endelig lidt om personskildring og karakteristik. Det må 
vel være kernen i det hele. Langt den meste litteratur er 
noget om mennesker. At forstå disse mennesker på godt og 
ondt er sagen. Børn har en særlig evne til selvforglemmelse, 
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når de identificerer sig med bøgernes personer. Det ses 
tydeligst hos de små. Når man derfor lejlighedsvis ser, hvil
ket bras, navnlig de store kan hale frem fra laskerne, hvor 
stor føles da ikke opgaven det øjeblik, man går i gang med 
En Landsbydegns Dagbog. Vil de forstå Morten Vinges ud
vikling fra den naive skoleelev til hans ensomme jagttur 
på Sibiriens ødemarker og hans tanker om livets forkræn
kelighed sidst i novellen? Vil de kunne varme sig ved kend
skabet til Goldschmidts Onkel eller sammen med Martin 
A. Hansens Mattis kunne høre historiens horder drage 
forbi? Vil de være glemte den dag, børnene står med deres 
eksamensbevis i hånden? Her hjælper vist ingen lærebog, 
og det er der trods alt en slags tilfredsstillelse i.

Mine sidste ord til disse spredte bemærkninger skal dreje 
sig om det supplement, vi kan give i form af oplæsning. 
Ingen dansklærer bør eftei- min mening nægte sig selv og 
børnene den oplevelse. Her må man nok ikke vælge for 
svære stykker, da de stort set skal læses uden kommentarer. 
Det er pauser i arbejdet, og børnene betragter dem som 
sådan. De fleste dansklærere vil naturligvis benytte lejlig
heden til yderligere al belyse gennemgået stof, men man 
skal næppe være bange for al boltre sig lidt, når kun det er 
noget godt, man læser. — Og det findes i overmål. Det er 
ikke gjort med i farten, når klokken har ringet, at snuppe 
en bog fra lærerbiblioteket eller skolebiblioteket og så håbe 
på, at man på vej til klassen kan finde et stykke af pas
sende længde. Helt ved siden af er det, hvis dette stykke 
tilmed er nyt for oplæseren. Jeg taler om det bedste ■— for 
de bedste. Således sagde engang en gammel højskolemand. 
I børneskolen har vi vel ikke lov lil at udtale os så katego
risk, men lidt af en leveregel er der i det også for os. Målet 
for vor undervisning i litteratur kan ikke udtrykkes kort, 
men i en retning ønsker vi alle at føre børnene: til biblio
teket.

Vagn B. Ovesen, Virum.
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Det jubilerende hold

Seminarieholdet juni 1935

Seminariet 19)9

Et år er gået, et løb er kørt, og førend alle begivenheder 
blegner, og tab og gevinst tager sig ens ud i erindringens 
tusmørke, skal der gøres et par antegninger, som skik er, 
for at gamle elever også kan være med. Det blev i sidste 
årsskrift på denne plads antydet, at man kunne vente en 
snarlig løsning af problemerne omkring seminariets økono
miske status og omkring byggesagen, men året skulle 
næsten gå til ende, før løsningen lod sig se. Nu tør man 
fastslå, at vejen er banet. Arbejdet med det ny O. S. er fra 
det politiske plan rykket over i det administrative, og der 
ventes, at den enerverende slow-motion dermed er gået 
over i historien.

Som det har været meddelt i dagspressen, er seminariets 
bygninger af fru Henny Hansen solgt til Nørregades Fri
skole. Overtagelsen sker, når det nye seminarium er fær
digt. Den 11. november holdt repræsentantskabet for den 
selvejende institution Odense Seminarium sit første møde. 
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(Den endelige overgang til selveje vil finde sted samtidig 
med flytningen). Repræsentantskabet består af følgende 
medlemmer: stiftamtmand J. T. Høirup, der valgtes til for
mand, redaktør Hans Nielsen, overlærer frk. Dagmar Carl- 
sen-Skiødt, kontorchef Børge Jacobsen, direktør, konsul 
Peder Mortensen, viceinspektør, amtsrådsmedlem E. Ras
mussen, Otterup, gårdejer, amtsrådsmedlem Niels Nielsen, 
Vejlby, overlærer Erik Worre, overlærer fru Eva Lorent
zen, førstelærer C. Ellegaard Rasmussen, Flemløse, amts
skolekonsulent V. Land, skoledirektør Axel Gregersen, kon
torchef Kaj Hagenau, seminarielektor Holger Melson, semi
narieelev Kaj Holbraad og viceskoleinspektør Aage Ovesen. 
Som det vil ses, rummer denne forsamling repræsentanter 
for stiftøvrighed, byråd, Odense og Assens amter, Odense 
lærerkreds, lærerkredsene i Odense og Assens amter, skole
myndighederne i Odense, seminariets lærerråd, seminarie
eleverne og O. S.’s elevforening.

Endelig kom i årets sidste måned meddelelse om, at by
rådet har udskrevet den længselsfuldt ventede arkitekt
konkurrence om det nye seminarium og den dertil knyttede 
kommuneskole, der skal fungere som øvelsesskole. Fristen 
for deltagelse i konkurrencen, der er åben for alle interes
serede arkitekter, og hvortil der er afsat 40.000 kr i præ
mier, udløber den 21. april.

Seminariets placering er dermed definitivt bestemt. Det 
skulle jo opføres i forbindelse med den første ny kom
muneskole, og her er den hurtigt voksende bydel, Bolbro, 
med sine 15—-16.000 indbyggere gået af med sejren. Kom
plekset skal ligge på Provstegårdens jorder. De gamle, min
derige bygninger på Hjallesevej vil nu kun i få år danne 
rammen om institutionen Odense Seminarium.

Når min lille oversigt først omtaler disse forhold, må det 
ses som et udtryk for, at elever og lærere på O. S. har be
skæftiget sig meget med dem. Vi holder jo alle af den 
gamle skole med dens hygge og intimitet. Men vanskelig
hederne ved at administrere det daglige skoleliv på den 
begrænsede plads føles til tider uoverstigelige. Det er ikke 
nogen spøg at skulle redegøre for dristige tankekonstruk- 
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tioner eller fonetiske finesser, når sangen i klassen ved 
siden af fortoner alt på sin strålende gang. For ikke at tale 
om violinerne. Musik er liv, som dette uudslukkelig, sagde 
Carl Nielsen. — Og uudholdelig, har sikkert mange her til
føjet. Dette er bare en enkelt ting, men hvorfor fortabe sig 
i besværlighederne. Når vi til sin tid har indrettet os pii 
Bolbro bakke, slår det ikke fejl, at en eller anden vil sige: 
Næ du, dengang vi boede på Hjallesevej, da var det nu lige
godt ------- !

Som bekendt lever endnu fire institutioner under samme 
tag: børneskole, småbørnslærerindeseminarium, normal
linie og studenterlinie. Hvor store ændringer der vil ske i 
dette forhold, vil tiden vise. Om den fremtidige øvelsesskole 
skal blot siges, at den dels skal have plads til 850 elever, 
dels skal ligge i Bolbro. En lille skole, omfattet med varme 
følelser af børn og forældre, forsvinder dermed ud af bille
det. Om småbørnslærerindeseminarierne har bølgerne gået 
højt de senere år. Selve uddannelsesformen har stærke, ind
flydelsesrige modstandere, så stærke, at defaitisme har 
præget endog uddannelsens egne repræsentanter i Dan
marks Lærerforening. Om modstanderne kan skaffe sig 
politisk gehør, kan man ikke vide. Denne skoleforms ven-

Det jubilerende hold

Eorskoleholdet oktober 1935
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ner vil pege på, at et værdifuldt elevmateriale her har den 
antagelig eneste mulighed for uddannelse til et arbejde i 
den danske skole samt henvise til det naturlige i, at små
børn undervises af småbørnspædagoger. Denne sag rummer 
selvsagt mange problemer, og om fremtiden vil det som 
altid være vanskeligt at spå.

Til studenterlinien er der på O. S. som overalt i landet 
stærk søgning. Studenterlærerne vil sikkert udgøre en sta
digt voksende del af Danmarks lærerstand.

Årets første begivenhed på O. S. var iøvrigt dimissionen 
af et hold småbørnslærerinder den 24. januar. Det var en 
smuk og god fest med taler af seminariets forstander, 
lærerrådsformanden, elevrådsformanden og en repræsen
tant for det på seminariet højt estimerede hold. Aftenens 
gæster var inspektør Holger Nielsen fra statskonsulentens 
kontor og lærer S. B. Andersen, Aasum, der bød dimitten
derne velkommen i skolens tjeneste. Holger Nielsen udtalte 
bl.a.—jævnfør foranstående bemærkninger-—Mon der dog 
ikke vil blive brug for lærerinder med den 21/2-årige uddan
nelse også i fremtiden. — Orkester og lillekor indrammede 
talerne med musik.

Fastelavnsfesterne bør nævnes, de var som altid vellyk
kede. Først aftenfesten med optog, maskering, en udmær
ket fornøjelig »komedie« ved I sm og dansen. Ved kaffe
bordet blev der mellem taler og sang spist 1500 boller. 
Dagen efter tøndeslagning m. m. for 1., 2. og 3. klasse. Det 
var børnenes omgang. Og mens vi er ved dem, må vi nævne 
mødet for børneskolens forældre den 19. februar. Der var 
meget stoi- tilslutning. Forstander Caspersen redegjorde 
for den nye skolelov. Om skolens fremtid kunne han intet 
sikkert sige på dette tidspunkt.

Sidst i februar kom den traditionelle lånefondsfest. I s 
opførte dygtigt under hr. Steinows fortræffelige instruktion 
Tennessee William’s »Det lange farvel«.

Forårskoncerten fandt sted den 21. marts og bød på et 
stort program med orkester, kor og lokale og instrumentale 
solister. Som deltager er jeg afskåret fra at udtale mig, 
men kan dog prise min kollega og de højt kvalificerede 
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solister, der her spillede for sidste gang som elever på semi
nariet.

Dimissionsfeslen for IV n og III s fandt sted den 17. juni, 
den fik et smukt og værdigt forløb. Forstander Per Mogens 
Hansen mindedes i sin lale afdøde seminarieelev Mogens 
Andersen og omtalte ham i sine ord til kammeraterne i 
III s som en. der havde haft de rigtige læreregenskaber.

Skoleinspektør Krüger, Odense, bød de unge kolleger vel
kommen til arbejdet.

Efter optagelsesprøvernes glæder og sorger og den derpå 
følgende lange og tiltrængte sommerferie mødtes vi atter i 
slutningen af august for at gå ind til et hektisk semester, 
hærget af vikariat og praktikum. Det føles ofte, som det 
gælder at proppe mest muligt i eleverne, mens man har 
dem. Måske har de den samme fornemmelse. Bedst som det 
går, er de borte i så og så mange måneder, og hvordan skal 
vi nu nå dette og hint.

Imidlertid var vi blevet til seminarierektor, -lektorer og 
-adjunkter, enkelte erhvervede endog den ganske vist uoffi
cielle titel af superlektor. Således betitlede deltog vi i 
Elevernes aften den 5. september og i den pædagogiske 
udflugt til København den 14. i samme måned. Strengt 
privat og for egen regning mener den, der skriver disse 
linier, at en udflugt af rent upædagogisk sigte også har 
sin charme.

Efterårsfesten bød på Shakespeares »En skærsommer
natsdrøm« spillet af Hin under JohnLotzfeldts instruktion. 
Det var en vældig opgave, men den lille, primitive scene 
bekom den store gøgler vel. Hans sublime fjællebodsløjer 
bar og blev båret af de unge skuespillere, så tilhørerne blev 
båret med.

Er der mere at fortælle? Der var en folkedanseaften i 
november, meget fornøjelig, myndigt ledet af den spil
levende 80-årige ekspert Skjold-Jensen. Der var en Schu
bertaften arrangeret og udfyldt af musikinteresserede 
elever. Af ting arrangeret af eleverne kunne man også 
nævne fællestimerne, der i 1959 bød på mange fine oplevel
ser lige fra kgl. skuespillere til sorte musikere fra Ghana.
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Ved klassepyntningen den 18. december fremførte elever 
det middelalderlige julespil, som tidligere har været spillet 
på O. S. I sidste fællestime gjorde I n julekomedie, og ende
lig kom på årets korteste dag juleafslutningen med børne
skolen og om aftenen koncert, kaffebord og dans. Mange 
gamle elever var mødt op, og huset var fyldt til sprængning. 
En særlig karakter fik festen derved, at seminariets repræ
sentantskab var kommet til stede og efter koncerten mødtes 
med lærerkollegiet ved en reception hos seminarierektor 
Per Mogens Hansen og frue. Måske tør man tage dette møde 
mellem seminariets lærere og offentlighedens repræsentan
ter som et godt varsel for det gamle seminariums fremtid 
under ændrede ydre kår.

Johannes Nielsen.
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for Odens Seminariums Elevforening 1959

I N D T Æ G T
Beholdning1 fra 1959 ................................................................ 483,91
Medlemsbidrag ........................................................................... 3312,00
Legatkontoen ............................................................................. 948,00
Malerikontoen ........................................................................... 515,50
Refundering af portoudlæg ................................................... 157,60
Renter .......................................................................................... 17,20
1 legatportion indbetalt gennem seminariets kontor . . . 200,00

Ialt kr.......... 5634,21

U D G I F '1'
900 kuverter til årsskriftet ................................................. 99,50
Porto til udsendelse af årsskriftel ...................................... 163.92
Transport af årsskriftet.......................................................... 12,00
Girokuverter ............................................................................... 3,00
Trykning af årsskrift .............................................................. 1958.00
Klicheer........................................................................................ 168.00
860 giroblanketter med påtryk............................................. 60,00
Opmærksomheder .................................................................... 15,00
500 postindkasseringer med påtryk.................................... 41,10
Forsendelse af 242 postindkasseringer .............................. 217,80
Kassererens udlæg.................................................................... 41,97
Kasserer- og sekretærløn ........................................................ 125,00
Fejltælling af girokontoret ................................................... 0,10
Studielegater ............................................................................. 1400,00
Beholdning pr. 29. december 1959 ....................................... 1328,82

Ialt kr.......... 5634,21

Sønderborg, den 29. december 1959.

Poul Løndal-N teisen.

Regnskabet for 1959 er af os gennemgået og fundet i overens
stemmelse med bilag, postkonto og sparekasseattest. Kassebehold
ningen pr. 21. december 1959 var til stede på ovenfor anførte 
måde.

Odense, den 5. januar 1960.
Henning B. Andersen. Georg Knudsen.
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Meddelelser fra kassereren

Medlemstallet viser i år en mindre stigning, idet der ved 
årsskiftet er 811 medlemmer mod 800 i fjor.

Regnskabet balancerer i år med 5.634,21 kr., hvilket be
legner rekord i foreningens historie, men da 1959 er ud
nævnt til rekordernes år, så er det, som del skal være. Jeg 
glæder mig på foreningens vegne over, at kontingentfor
højelsen ikke har betydet nedgang i medlemstallet og over, 
at vi fremover måske kommer til at arbejde med lidt kasse
beholdning. hvilket næppe kan kritiseres, når foreningens 
udgifter er næsten 3.000,00 kr.. før vi får penge i kassen 
igen.

Jeg beklager, hvis medlemslisten på enkelte punkter er 
fejlagtig, men beder så samtidig om, at man fx. bag på ind
betalingskuponen gør opmærksom på eventuelle ændringer. 
Det gælder ikke mindst ved navneskifte.

Atter i år noterer jeg med glæde en lille nedgang i antallet 
af udsendte opkrævninger. Tak!

Hvis nogen også i år ønsker at betænke malerikontoen, 
så er der naturligvis lejlighed dertil. Vi mangler jo el betle 
nøk endnu.

Venlig hilsen Poul Løndal-Nielsen.
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Aage Ovesen, formand, Paludan Miillersvej 14, Odense, 
tlf. 12 94 50.

Fru Ellen Marie Sandhus, Næstformand, Lumby, tlf. Lunde 262.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshøjgade 10, Sønderborg, 

tlf. (044) 2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 12 57 40.
Age 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 hedes meddelt kassereren inden nytår.

Medlemsliste
Æresmedlemmer.

Andersen, Laura, frue, Nyborgvej 188, Odense.
Smidt, Harald, forstander, Fremtidsvej 40, Søborg.

Medlemmer, som ikke er dimittteret fra O. S.
Clausen, Carl, seminarieforstander, Læssøegade 38, Kolding.
Kristensen, Inger Bay, seminarielærerinde, Colbjørnsensvej 4, Odense 
Moller, 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, II. (Mellerup), Branddirektør, Vestergade 59, Silkeborg.

1908
Drud, Johanna, frue, Sadolinsgade 53, Odense.
Nissen, Johanne, frue, Hjort Lorenzensvej 12, Haderslev.

1909
Petersen, H. IL, 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.
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Rasmussen, S., Brammingevej 14, Bolbro.
Slettebo, A., Redstedsgade 22, Sønderborg.
Tarp, M., frk., Ansgarsgade 9, Odense.

1013, april.
Frost, A., frk., Vamdrup.
Hansen, Anna C., frk., Kalbyrisvej 3, 1. sal, Næstved.
Madsen, Anna, frk., Rosenlunden 13, Odense.
Tingberg, Johanna, frk., Ars.

1913, juni.
Andersen, K„ frue, Rosenvænget 9, Fruens Bøge.
Christensen, M. J., Strandmarken, Humlebæk.
Jørgensen, A. K., Diget 32, Holbæk.
Nielsen, H. P., Kallerupvej 69, Odense.

1914, april.
Lund, R., frk., Vinten Enner skole, Lund.
Vestergård, Dorthea, fru, Stenosgade 8, Odense.

1914, juni.
Cleemann, N., frue, Hejring, Hobro.
Hansen, Holger, Ringsted vej 17, Holbæk.
Rasmussen, L. V., Roers Allé 33, Odense.

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.
Christensen, 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.
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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1911, juni.
Poulsen, Ingeborg, true, Enghavevej 11, Svendborg.

1918, juni.
Christensen, C., f'rk., Nyborgvej 49, l.sal, Odense.
Madsen, Sv. L., Lindealle 13, Korsør.
Nielsen, Åge V., skoleinspektør. Vibevej 21, Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

1919, april.
Larsen, E., frk., Hadsten.
Østergård, K., frk., Præstevængel 37, Svendborg.

1919, juni.
Andersen, V., Husby, Ejby.
Dalgård, Johs. Pedersen, Vojens.
Grytter, IL M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Kgs. Lyngby
Hansen, Anna, frk., Coldbjørnsensvej 4, 1. sal, Odense.
Hansen, Helga, frk., Hollænderdybel 36, 3. sal, København S.
Hansen, Marie, frk., Svannige Skole, Millinge.
.Tensen, Svend, skolebestyrer, Otterup.
Knudsen, Georg, Pilevej 21, Odense.
Knudsen, Jenny, frue, Pilevej 21, Odense.
Larsen, Anna, frk., lljallesevej 96, 3. sal, 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., »Kvisthuset«, Skårup F.
Nørregård, Marie, frk., Dyrehavevej 39, Nyborg.
Pedersen, David, »Lykkebo«, Gretevej, Fredericia.
Reiff, Johs., Skårup, F.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren, Skellerup, Ullerslev.

1920, november.
Nielsen, Petra, frue, Lindelse st., Langeland.

1921, juni.
Christoffersen, Marie, frue, Lakkendrup skole, Gudme.
Fokdal, Ellen, frk., Bredekilde, Kalundborg.
Hansen, Marie, frk., Freltofte Skole, Årslev.
Knudsen, Thorvald, Søndre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ulfborg.
Palle, Viggo, Helletofte, Tranekær.
Ramlau, Ellen, frue, Høve præstegård, Dalmose.
Varnild, Julie, frk., Vilhelminevej 16, Odense.

1922, april.
Christiansen, Ellen, frk., Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev.
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Hansen, Henriette, frk., Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, Nordenskov, Guldbjerg.
Lund. Asta, frue, Skovby, Ærø.

1922, juni.
Andersen, Johanne, frue, Åsuin, Odense.
Hansen, S. Skov., Rønnedevej, Fakse.
Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anton, Verninge, Knarreborg.
Lund, Frode, Skovby, Ærø.
Petersen, Anna, frue, lljallesevej 72, si., 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, 1. 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.

1924, juni.
Andersen, H. M., Kirke Flinterup, Sorø.
Andersen, Svend Børge, Åsum, Odense.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 9, Odense.
Ilalkjær-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.
Kristensen, Frida, frk., Brovst.

1925, juni.
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., Søndermarksskolen, Fredericia.
Madsen, P. G., Rolund, Nr. Åby.
Pedersen, Anna, frk., Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, Vebbestrup, Doense.
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1926, juni.
Andersen, Herve, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Andersen, Sven, Pårup, Villestofte.
Bender-Petersen, Jorgen, »Vinkelbo«, Brejning.
Brahm, Erling, skoleinspektør. Tonder.
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., Højrup.
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.
Sellebjerg, Marie, frk., Mullerød, Flemløse.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Ålborg.

1927, juni.
Almlund, Aksel, Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Åsen, Nexø.
Bagger Jørgensen, 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, Skovsted, Thisted.

1928, april.
Christensen, Margrethe, frk., Hundborg skole, Sjorring.
Hansen, Andrea, frk., Tommerup, Knarreborg.
Nielsen, Astrid, frk., Kraneled, Borre.
Nielsen, Marie, frue, Fjenneslev Mejeri, Fjenneslev.
Nielsen, Mathilde, frk., Glatved, Balle.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Bisballe, Skelhøje.
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1928, juni.
Bruun, Karl, Torvegade 51, Esbjerg.
Hansen, Hans, Helnæs, Ebberup.
Jørgensen, Vilhelm, skolebestyrer, Nyenslad 3, Odense.
Kelstrup, Erling, Hverringevej 17, Odense.
Knudsen, Ester, frue, Slettens Landevej, Søbus.
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, Åge Damgård, Nr. Esterbølle, Bogense.
Petersen. Åse, frk., Hjallesevej 104, 2. sal, Odense.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.
•Sørensen, Børge, Set. Hans Skole, Odense.
Knudsen, Karen E., Horne F.

1929, juni.
Andreasen, Inger Margrethe, frue, Kongevej 52, Viby J.
Hundtofte, Carl, Ringgade 54, Sønderborg.
Larsen, Henry, Niels Ebbesensvej 24, 2. sal, København V.
Lyngdal, Gudrun, frue; Humlevænget 3, Nyborg.
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., Allcsø Nordgård, Behlringe.
Skov Jørgensen, Anna, frue, Saltsmosegård, Lørup, Ringe.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.

1930, juni.
Andersen, Knud Winther, Marlofle.
Jacobsen, Jobs, Lage, Kærmindevej 7, Odense.
Larsen, Esther, frk., Haugstedsgade 16, Odense.
Madsen, Karen, frk., Vindsvej 5, Odense.
Madsen, Otto, Holmbladsvænget 2, København S.
Keldberg, Kaj, »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.
Petersen, Rasmus, Bukkehave, Rødby.

1931, april.
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
Jørgensen, Sigrid, frk., Stokkebro, Gjerrild.
Viskum, Signe, frue, Sæbyholmsvej, Valby.
Worm Nielsen, Elenora, frue, Stationsskolen, Gelsted.
Skovsende, Mathilde, frk., Bred.

1931, juni.
Bro, Ellen, frk., Bernstorffsvej 6, Odense.
Christiansen, Hans R., Bråbyvej 25, Haslev.
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Dissing, Elinor, frue, Langelinie 80, Odense.
Møller, Inger, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Ny Vestergade 21, 4. sal, Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slolsvænget 22, slagelse.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
Pedersen, P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Pedersen, Svend, Føns, Nr. Åby.
Petersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, l.sal, Hellerup.

1932, juni.
Andersen, Henning B., Tyge Bolhesvej 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, Skamby.
Kringelum, K. E., skoleinspektør, Hirtshals.
Larsen, Carl Chr., Tarupvej 35, Tarup, Odense.
Grytter, Ellen, frue, Kvædevej 50, Lyngby.
Andersen, Thyra, frue, l’yge Bolhesvej 30, Odense.
Skjerning, Johanne, frue, Rolighedsvej 1, Birkerød.
Vorm, Ulla, frk., Nygårdsvej 58, 2. sal, Esbjerg.
Havndrup, N. L., Rørup, Årup.

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, Storkevej 6, Fredericia.
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.
Pedersen, Poul Ågård, Pjentedamsgade 29, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A., Jordløse F.
Vesterdal, Hans, Stockfleths vej 13, Odense.
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1935, oktober.
Brøbech, Elise, frk., Asferg, Fårup.
Kampp, Johanne Nygård, frue, Dalmosegård, Borre, Møen.
Kristensen, Maja, frk., Stenstrup.
Markvardsen, Else, frue, Landet pr. Svendborg.

1936, juni.
Caspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsve j 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Skolevej 19, Næsby.
Ravnløkke, Kirstine, frue, Biilowsvej 24, Odense.
Nellemann, A. IL, mag. art., Jernbanegade 1(5, Kolding.
Nielsen, Hans David, Nørrevænget 43 C, Odense.
Nielsen, Olaf, Danbo I nr. 19, Nordborg.
Nilsson, Carl V., Svendborgvej 20, Fåborg.
Rasmussen, Orla, Bernstorffsvej 18, Odense.

1937, april.
Christensen, Agnes Faber, frk.. Frydendal, Mørkøv.
Henriksen, Ellen, frue, Stubberup, Martofte.

1937, juni.
Andersen, Viggo, Fraugde. Marslev.
Christensen, Harry, Ahlefeldtsvej 15, Odense.
Hansen, Gunnar, Morvadsallé 1, Højbjerg.
Johansen, Arne, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Ovesen, Age Barkholt, Paludan Miillersvej 14, Odense.
Pedersen, Harald Damgård, forstander, Søvej 1, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindeskov, Højskolen, Nr. Nissum.
Nielsen, Ejner Th., Kirkeskovskolen, Rude.
Wilmar, Annelise, Ringridervej 78, Sønderborg.

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, Lumby 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 Age, Gyldenrisvej 15, Odense.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Møller, Rigmor, frue. Aløkkehaven 12, Odense.
Steffensen, Selma, frue, Danmarksgade 19, Lemvig.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, Seden.
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Jørgensen, Georg, Glamsbjerg.
Lund, Elna, frk., Margretevej 1, Odense.
Pedersen, Meta, frue, Sønderbrogade 97, Horsens.
Pedersen, Kamma, frue, »Baldersbøj«, Kærby, Asperup.
Worre, Erik, Grundtvigsvej 9, Odense.

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, Alborg.
Jensen, Inger Voldum, frk., Bregninge, Horbelev.
Nielsen, Karen, frk., Skafterup, Sandved.
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, DKA, Brejning st.
Rasmussen, Bodil, frue, Ullerslev.
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminariereklor, 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, Vissenbjerg vej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Hyllerslev.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense.
Pedersen, Chr., Hjerting.
Nygård-Pedersen, Verner, Bringstrup-Sigersted centralskole.
Rasmussen, Ander, Slaglille-Bjernede centralskole pr. Sorø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Bjerre-Stürup, Else, frue, 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, Svogerslev skole, Roskilde.

54



1942, juni.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, Magleby realskale, Møen.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester, Trøst, Marslev.
Ovesen, Frode Barkholt, Skibby.
Krall-Pedersen, A., Årslev.
Høst, Birtha, frue, Ejby F.
Jeppesen, Ether, frue, Dalby.
Thorbek-Petersen, Karen, Rødegårdsvænget 6, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Skibhusvej 7, Odense.
Jespersen, Jytte, frue, Vilh. Bechsvej 84, Århus.
Søllested, Inger Margrethe, frue, Løvspringvej 13 A, Charlollenlund.

1943, juni.
Andersen, Jens Vagn, Vestbirkallé 59, Kastrup.
Andersen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Nygård-Pedersen, Ruth, frue, Bringstrup-Sigersted.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongevejen 69, Helsingør.
Hansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Ejnar, Kildetoften 3, Tarup, Odense.
Larsen, Svend, Adelgade 78, Hobro.
Lindegård, Peder, Under Lien 6, Hasseris, Ålborg.
Madsen, Kaj, Vester Ilæsinge.
Nielsen, Åge, Agtrupvej 145, Kolding.
Nielsen, Hakon, Sladionvej 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, Sirib.
Nielsen, Svend Åge, Sh. Lyndelse, Højrup.

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

1944, juni.
Hadrup, Gorm, Skrænten 10, Esbjerg.
Hansen, Poul Banke, P. O. Box 751, Addis Ababa, Ethiopia.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Lindegård, Ellen Margr., frue, Kivsmose, Knarreborg.
Larsen, Jørgen Peter, Hasselsted Skole, Ringsted.
Lund, Carl, Guldager.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 18, Vejle.
Sørensen, Axel Ploug, Hornely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Ågård, Violvej, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd, Millinge.
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1945, juni.
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, Rosen vænget 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, Kauslunde.
Frank, Erna, frk., Maltbæk skole pr. Vejen.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby, Svendborg.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken 25, l.sal, Kastrup.
Horn, Ingried, frue, I forskær Forskole, Vamdrup.
Jorgensen, 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., Bakkevej 40, Birkerød.
Lund, Karen, frue, Rosenvænget 53, Fr. Boge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Nielsen, Anna, frue, Drigstrup, Kerteminde.

1946, juni.
Jørgensen, Kirsten, frue, Frederikssundsvej 123 C, Brøndshøj.
Hensen, Helge, Sletterød, Harndrup.
I lansen, 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, Ægirs Allé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Helge Vendclboe, Solbjergvænget 15, Odense.
Rasmussen, Herluf, Syrenvænget 19, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg.
Warming, Kai, Damhaven 4, Valby.

1941, juni.
Nielsen, Inger, frue, Lindeallé 61, 2. sal. Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby J.
Christensen, Ejvind, Nyborgvej 47, Odense.
Christensen, Frode, Solvang 7, Haderslev.
Christensen, Willy, Sognegårds Allé 50, Hvidovre.
Teglgård, Inge, frk., Ibsvej 47, Bagsværd.
Larsen, Edith, frue, Sdr. Nærå.
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Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvænget 12, Odense.
Madsen, Herdis, frue, Hjortebjergvej 43, Odense.
Jensen, Erik, Søborg Torv 1. 4. sal, Søborg.
Jensen, Hans Frede. Kullerup Skole, Lamdrup.
Steen, Torben, Toreby Skole, Flintinge.
Knudsen, Ernest, Vejle Mark pr. Allested.
Kristensen, Birgitte, frk., Pilcgårdsvej 85, Herlev.
Madsen, Age, Hjortebjergvej 43, Odense.
Mikkelsen, Johs., Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen. Poul, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Nielsen, Svend Thorsager, Juelsminde.
Rasmussen, Egon, Engvej 26, Odense.
Løndahl-Nielsen, Paula, frue, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Rasmussen, Poul. Nørrevang 24, Holbæk.
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle, Otterup.

1948, marts.
Tromborg, Esther, frue. Østre skole, Godthåb. Jylland.
Lauridsen, Ase, frue, Gyngstrup, Kappendrup.
Christiansen, Rigmor, frue, 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, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21, Nykøbing M.
Jensen, Else, frue, Skovparken 60, Køge.
Brøns, Kåre Fog, Brændeskov, Svendborg.
Hansen, Poul, Tværvej 60. Svendborg.
Harnæs, Per, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Jørgensen, Gunnar, Saralystparken 3 A, 1. sal, Højbjerg.
Kalør, Johs., Fåborgvej 42, Fr. Bøge.
Lund, Børge, Bergsvej 25, Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, Kildevangsallé 14, Viby J.
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., Sanderumvej, Fruens Bøge.
Højby, Arne, Bøjestræde 8, Fåborg.
Højby, Ase, frue, Bøjestræde 8, Fåborg.
Jacobsen, Inga, frue, Harritslev.
Jacobsen, Henning, Harritslev.
Jensen, Børge Refsgård, Munkerisvej 31 st.. Odense.
Jensen, Svend E., Markleddct 23 B. Hvidovre.
Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Jørgensen, Erik Lind, Emdrupgaard, København NV.
Mørk Pedersen, Anna, frue, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Freltoft Jørgensen, Inger, frk., Chr. Richardtsvej 14, Odense.
Pedersen, Verner, Kølsirup.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Signesvej 5, 2. sal, Vejle.
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Sørensen, Gunnar Ägård, Højvangs Allé 31, Esbjerg.
Thomsen, Johs., Kastager.
Thorbek-Petersen, Viggo, Rødegårdsvænget 6, Odense.

1950, marts.
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk., Kolind Skole, Kolind.
Utoft, Eva, frue, Filskov.
Hougård, Inger, frue, Sønderskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårds vej 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, Finsensvej 71. 2. sal th.. København F.

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., Søgård skole, Kliplev.
Lundgård-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. Heibersgallé 4, Esbjerg.
Nøhr, Niels, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
Madsen. Bent Schaumann. Emilievej 9. Fredericia.

1951, juni.
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st., Valby.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Bolbro.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Gerda, frk., Gyvelbakken, Bistrup, Birkerød.
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., Sognegårdsallé 80, 1. sal, Hvidovre.
Helbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Viksø.
I [elverskov, Bodil, frk., Dybvad.
Bjerrum, Lissy Sønderskov, frue, St. Linde Skole, Karise.
Borg, Annelise, frue, Glyngøre.
Jansson, Inga, frk., Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46. Odense.
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Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Hildegard, frue, Egernførde, Sydslesvig.
Pedersen, Ebba, frk., Fridjof Nansensvej 25, Ålborg.
Peirup, Else, frue, Fussingvej 17, Horsens.
Rasmussen, Inge, frue, Gunnergård, Spedsbjerg, Holmstrup.
Schultz, Anna, frk., Læberg, Vejen.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup.

1952, juni.
Ågård, Jorgen P., Set. Jørgensensvej 64, Svendborg.
Andersen, Else, frk. Kappendrup.
Birketoft, Niels, Ågård Friskole, Ågård.
Brandl, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Christiansen, Arne, D. Dreyersvej 17, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Mosegårdsvej 107, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Møllemarken 28, Søborg.
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, Svend-Äge, Vandel.
Petersen, Svend Å., Skrænten 16, Hørsholm.
Pilegård, Erik, Vesterløkken 20, Svendborg.
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, Egernstind.
Kühn, Karen, frue, Ubberud Skole pr. Korup.
Kühn, Ove, Ubberud Skole pr. Korup.
Solgård, Jens Ove, Hunderupvej 185, Odense.
Larsen, Svend Ebbe, Bruuns Allé 6, 1. sal, Svendborg.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Madsen, Folmer, Kærmindevej 20, Odense.
Mikkelsen, Bendt, Drammenvej 3, Kolding.
Nielsen, Børge, Søndersø.
Nielsen, Jens, Ove Damgård, Solvænget 1, Assens.
Pedersen, Viggo, Æbeløgade 33, Bogense.
Pelsen, Børge, Læssøegade 137, 1. sal, Odense.
Svenning, Kirsten, fru, Langtved pr. Ullerslev.
Schmidt, Birthe Tønder, frk., Klostervej 23, Odense.
Svenning, Hans Henrik, Langtved pr. Ullerslev.

1954, marts.
Andersen, Betty Raymond, frk., Kærby Skole, Marslev.
Jensen, Elsa, Græse pr. Frederiksund.
Dahl, Bodil, Erritsø, Fredericia.
Degn, Birgit. Besser, Samsø.
Hansen, Helga, Ørsted Skole, Ørsted, Djursland.
Pedersen, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening, Ferritslev.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
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Møller, Karen, Horne F.
Jensen, Marie, Hassing skole, Hassing, Thy.
Langholm, Inge, Svendborgvej 11, Kværndrup.
Larsen, Magda, Søndersø.
Nielsen, Kirstine, Rantzausminde, Egense.
Olsen, Inge, Østerled 20, 4. sal, Vejle.
Pedersen. Ragnhild, Næsbjerg.
Petersen, Anna, Kærtmi Skole, Ebberup.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Aiming.
Sandhus, Ellen, Lumby.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.

1954, juni.
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Slukefter, Korup.
Sloth, Inger, Amtstue Allé 21 c, Ringsted.
Hansen, Grethe Gjeråe, Stenløse, Sjælland.
Jacobsen, Mogens, Juelsmindevej 22, Bolbro.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, IIjortebjergvej 42, Odense.
Østergård, Rita, Østervoldgade 48, Nyborg.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Ase. Gyldenstensvej 21, Bogense.
Mortensen, Gerda, Dybdevej 2 a, Bolbro.
Nielsen, Keld, Strandvej 57, Svendborg.
Kristensen, Kirsten, frue, Asylgården, Gudumholm.
Odbjerg, Grethe, Fr. Bayersgade 9, 3. sal, Horsens.
Pedersen, Anders, Skydebjerg, Årup.
Gormsbøl, Karen Meidal, Egernsund.
de Buer, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Østergård, Johannes, Mosegårdsvej 65, 1. sal, Odense.

195.5, juni.
Andersen, Erling Klüver, Gummerup, Glamsbjerg.
Andersen, Herning, Bergsvej 39 A, Odense.
Christensen, Finn, Solbjerget 56, Birkerød.
Borchert, Agnete, Bjerggade 9, 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, Jens Juelsvej 34, Odense.
Jørgensen, Kirsti Hillerup, Rosenørnsvej 40, l.sal, Odense.
Simonsen, Ellen, Nr. Esterbølle pr. Bogense.
Glent-Madsen, Helge, Egilsvej 83, Odense.
Staugård Mortensen, Ellen, Hallelev Skole, Slagelse.
Nielsen, Erik, Ejby st.
Nielsen. Hans, Godthåbsgade 34, Odense.
Nielsen, Inge, 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, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Ellen Juelsgård, Hunderupvænget 9, 1. sal, Odense.
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Rosschou-Jensen, Jørgen, Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Steffensen, Birgit, Carl Bernhardsvej 4, Odense.
Talbro, Birgit, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Ella, Stationsvej 21. Stenstrup.

1955, december.
Hoby, Grethe, Holkegade, Fåborg.
Hofland, Bodil, Hvidebækskolen, Jerslev si.
Jacobsen, Maja, Munkevænget 3. St. Hedinge.
Jensen, Eskild, Kølstrup.
Madsen, Ove, Gjørding.
Michaelsen, Elise, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Rosschou-Jensen, Ragnhild, Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Tylleskær Ibsen, Birthe, Kvarmløsevej 33, Tølløse.
Westergård, Bodil, frue, Kongensgade 60, 1. sal, Odense.

1956, marts.
Andersen, Ellen, »Bornbæk«, Vrå.
Lond, Susanne, Søstrup, Holbæk.
Brøuner, Ketty, Barrit.
Christensen, Inger, Solevad skole, Fangel.
Dreier, Agnete, Margretevej 6, Odense.
Stamp, Else, Uvelse Skole pr. Slangerup.
Iversen, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe, Verninge Centralskole, Verninge.
Jørgensen, Anni, Drigstrup, Kerteminde.

Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Larsen, Thyra, Hastrup.
Lautrup, Margrethe, Daler Skoler, Daler-Østerby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Værum, Randers.
Nyholm, Alice, Benediktsgade 46, 5. sal, Odense.
Pedersen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Pedersen, Kirsten, Vammen Skole pr. Viborg.
Petersen, Alice Sivkær, Ølsted, Broby værk.
Petersen, Marie, Urup, Langeskov.
Reetz, Bodil, Vester Hæsinge.
Sørensen, Frida, Vestergård, Drastrup, Assentofte.
Nielsen, Norma, Vrønding.

1956, juni.
Andersen, Børge Hoick, Nimtofte skole, Nimtofte.
Andersen, Mogens, Skolegade 8, Otterup.
Andreasen, Bent, Strib Skole, Strib.
Andreasen, Jütte, Strib Skole, Strib.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferrilslev.
Hansen, Else, Skibhusvej 29, Odense.
Hansen, J. Billum, Vottrup Østergård, Kjellerup.
Hansen. Tove, Slotsvænget 15, Slagelse.
Jensen, Karl Age, Skolevænget 1, Odense.
Jørgensen, Erik, Allesø, Beidringe.
Andersen, Gerda, Skolegade 8, Otterup.
Andersen, Kirsten, Bergsvej 39 A, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Fraugde Skole, Marslev.
Nielsen, Ingeborg, Flintegårdsvej 8, Hong.
Pedersen, Børge Østergård, Langtved, Ullerslev.
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Pedersen, Else, Stenmarken 36 A, Søborg.
Jensen, Lis, Skolevænget 1, Odense.
Ravn, Ingeborg, Skolegade, Nr. Snede.
Hammershøj, Asta, Jens Juelsvej 56, 6. sal, Odense.
Terkelsen, Inga E., Rødegårdsvej 134, Odense.
Jensen, Karen A., Skolen, Tårs.

1957, juni.
Ågård, Ruth, Skolevej 2, Varde.
Lehrmann, Henny, Brandslup Centralskole, V. Tirsted.
Davidsen, Flemming, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Madsen, Inge, »Dana«, Lohals.
Grønnemose, Svend, Østerled 7, Odense.
Hansen, Arne, Toreby Skole pr. Søllested, Lolland.
Hansen, Inger, Mosegårdsvej 35, 1. sal, Odense.
Hansen, M. Helmer, Nørregade 11, Kerteminde.
Hansen, Nora S., Vestergade 51, 2. sal, Odense.
Hansen, Ove Holm, Middelfartvej 139, Bolbro.
Hedemark, Alma, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
Jespersen, Kaj, Ødsted, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, Grimsvej 9, Odense.
Kralund, Otto, Tebbestrupvej 23, Vorup, Randers.
Køhier, Ivan, Vognmandsvej 26, 3. sal, Nyborg.
Larsen, Connie Juul, Bcrnstorffsvej 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, Kilstofte 2, Tarup, Odense.
Davidsen, Johanne, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Petersen, Ellen Margrethe, ved 7 km stenen, Marslev.
Petersen, Inger, Gyldenstensvej 21, Bogense.
Rasmussen, Ane Marie, Munkebjergvej 86, 1. sal, Odense.
Sørensen, Ebbe, Rynkeby Skole, Rynkeby.
Sørensen. Marie Louise, 4. Maj kollegiet. Odense.
Vendeltorp, Karen Marie, Middelfartvej 60, Bolbro.
Walther, Carl Chr., »Birkehuset«, Hovedgård.
Klüver Andersen, Jette, Gummerup st., Glamsbjerg.
Østergård, L., Ravsted skole, Ravsted.

1958, juni.
Greve, Erik, Kristiansdals Allé 76, Fruens Bøge.
Hansen, Kjeld Lindequist, Hou pr. Ulsted.
Hansen, Vagn, »Kastaniely«, Neder Holluf pr. Odense.
Haugaard, Dora, Selleberg pr. Marslev.
Jensen, Benle Ilærvig, Gyvelvej 5, Roskilde.
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.
Bursøe-Nielsen, Solveig, Munkebjergvej 44, Odense.
Petterson Inge, Birkedals Allé 28, Fruens Bøge.
Jørgensen, Finn, Marienlystvej 3, Odense.
Dansbo, Jørgen, Stenløsevej 114, Odense.
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1959, marts.
Bredvig, Margrethe, Hyrup skole pr. Stouby.
Dalgaard, Elisabeth, Ørsbjerg, Årup.
Esbjerg, Herdis Rørbæk, Snejbjerg skole pr. Herning.
Guldbæk, Mary, Over Holluf pr. Odense.
Johansen, Eva, Grindløse forskole pr. Jullerup.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Svendborgvej 14, Kværndrup.
Knudsen, Maria B., Äsum skole pr. Odense.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.
Tang, Anna, Højmark skole, Sdr. Lem.

1959, juni.
Albrechtsen, Lili, Rugårdsvej 66, Odense.
Alkærsig, Jette, Bystævnevej 4, Odense.
Bach, Hervig, 4. maj kollegiet, Odense.
Bjarnesen, Jytte, Palludansvej 6, Varde.
Borgsmidt-Hansen, Eivin, Fejø.
Christensen, Ole Sejr, Frølichsvej 8, Odense.
Christensen, Villy, Langelinie 175, Odense.
Christiansen, Kirsten, Billesgade 20, 1. sal, Odense.
Christiansen, Ole Runge, Carl Bernhardtsvej 14, Odense.
Djursaa, Holger, Lindevej 41, Fruens Bøge.
Frandsen, Anne Marie, Odensevej 29, Langeskov.
Frederiksen, Ragna, Chr. Richardtsvej 3, Odense.
Gaarde, Inge, Vesterdal højskole pr. Nr. Aby.
Hansen, Erik Lumbye, Christiansgade 73, Odense.
Hansen, Kirsten Pilegaard, Langtved skole pr. Ullerslev.
Hansen, Magda Chur, 4. maj-kollegiet, Odense.
Jensen, Erik A., Købkesvej 37, Odense.
Jensen, Leif Schweitzer, Bredgade 82, Bred F.
Johansen, Lis, Døckerslundsvej 4 a, Odense.
Johannesen, Jørgen, Ejderskolen, Rendsborg.
Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 10, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Mesinge st. F.
Kingo, Bente, Kappendrup st.
Knudsen, Bjarne, Rikkesminde Allé 19, Fruens Bøge.
Landtved, Erik, Munkebjergvej 55, Odense.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouborg, Henriettevej 82, Odense.
Lauridsen, Henning, Ahlefeldtsvej 7, Odense.
Lindholt, Bente, Hjallesevej 195, Odense.
Lindstrand, Birthe, Cederfeldsvej 18, 2. sal, Odense.
Lomborg, Bente, Nansensgade 1, Odense.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
Nielsen, Ellis Holmberg, Egevej 4, Odense.
Nielsen, Poul Møller, Vibekevej 7, Dyrup pr. Fruens Bøge.
Odbjerg, Troels, Kauslunde skole, Kauslunde.
Pedersen, Helge Traun, »Solbakken«, Båring, Asperup.
Riber, Ebbe, Veflinge skole, Veflinge F.
Svendsen, Reinhard W., Ågade 51, Næsby.
Sørensen, Sigfred Kjær, 4. maj-kollegiet, Odense.
Tjørnehøj, Niels, Skibhusvej 156, Odense.
Vaarning, Chéla, Tesdorphsvej 61, Odense.
Wammen, Grethe, Hjulby.
Aastrøm, Inge, Enghavevej 7, Odense.

63



Indholdsfortegnelse

Vor forening, Aage Ovesen............................................................................... 5

Redaktionelt, A. Thierlein................................................................................. 7

Mindeord ................................................................................................................ 9

Dimissionstale 1959, seminarierektor Per Mogens Hansen..................... 14

For mig er jorden skøn endnu, et »brev« fra forstander Harald Smith 20

Linjeundervisning - Engelsk, John Lotzfeldt............................................... 26

Et seminarium bygges, seminarierektor Palle Smidt................................ 29

Litteraturundervisningen i skolen, overlærer Vagn B. Ovesen, Virum 34

Seminariet 1959, organist seminarielærer Johannes Nielsen................. 38

Regnskabet............................................................................................................. 44

Meddelelser fra kassereren............................................................................... 45

Bestyrelse og medlemsfortegnelse.................................................................. 46


